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Dane osobowe w systemach informacyjnych Schengen (SIS, VIS) 

– ochrona i nadzór instytucjonalny 
 

dr Adam Rogala-Lewicki 
 

 
W dobie wszechpanującej cywilizacji 

informacyjnej, w której coraz znaczniejsza 

cześć interakcji społecznych zachodzi  

w przestrzeni sieciowo-elektronicznej,  

a komunikacja i transfer danych odbywa  

się interaktywnie, w czasie rzeczywistym  

i w skali ilościowej niespotykanej nigdy 

wcześniej, ogromnie ważkim problemem 

staje się kwestia prawidłowego zabezpie-

czenia przetwarzanych cyfrowo i globalnie, 

a jednocześnie prawnie chronionych,  

danych osobowych. Nagromadzenie infor-

macji, w nowoczesnej cywilizacji opartej  

na technologii, powoduje, że środowisko 

otoczenia społeczno-ekonomicznego staje 

się nad wyraz skomplikowane, multiczynni-

kowe i multiwymiarowe. Normy prawne 

coraz szybciej się dezaktualizują, nie nadą-

żając za zmianami kontekstu. Trudno lokali-

zować konkretne czynniki wpływające  

na bieg scenariusza cywilizacyjnego. Model 

społeczny przypomina samosterujący się 

system cybernetyczny. W tych warunkach 

dochodzi do masowego przetwarzania róż-

nej proweniencji danych osobowych  

na ogromną skalę. Marek Safjan podkreśla, 

że „jednostka we współczesnym świecie jest 

beneficjentem, ale zarazem ofiarą nowocze-

snych technik zbierania informacji. Czło-

wiek zawsze dążył do władzy i kontroli nad 

informacją. Rozwój ochrony danych osobo-

wych jest więc swoistą wypadkową tych 

dwóch wektorów działających w przeciw-

nych kierunkach”1. 

Wszyscy, bez wyjątku, winni zdawać 

sobie sprawę z faktu, że dane osobowe  

poszczególnych osób fizycznych występują 

w niezliczonych systemach informatycz-

nych, często bez zgody a nawet wiedzy  

ich właścicieli. Jako obywatele figurujemy  

w informacyjnych systemach (platformach) 

publicznych (centralnych, samorządowych, 

unijnych, międzynarodowych), prywatnych, 

jawnych, niejawnych, wreszcie rejestrowa-

nych i tych pozostawionych poza jakimkol-

wiek nadzorem. Dane są przetwarzane dla 

celów handlowych i marketingowych (naj-

częściej w sektorze prywatnym), jak rów-

nież dla celów bezpieczeństwa, statystycz-

nych czy podatkowych (sektor państwowy). 

Mając powyższe na uwadze, tym 

bardziej znaczącą kwestią staje się zaprojek-

towanie skutecznego systemu kontroli  

dysponentów platform informacyjnych, 

zapewniającego odpowiedni poziom nadzo-

ru nad powszechną praktyką przetwarzania  

danych osobowych.  

Należy zaznaczyć, że pod względem 

znaczeniowym pojęcie nadzór nie odnosi się 

                                                           
1 M. Safjan, Ochrona danych osobowych – granice 
autonomii informacyjnej [w:] Ochrona Danych 
Osobowych, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 
1999, s. 9. 
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do zakresu tego samego kręgu desygna- 

tów, co termin kontrola. O ile kontrola  

ma wymiar autonomiczny, jest kierunkową 

analizą połączoną z oceną przedmiotowej 

sytuacji i nie zawiera w sobie elementów 

władczych, to nadzór pozostaje działaniem 

znacznie szerszym, kompleksowym i rozło-

żonym w czasie. W jego ramach inkorporo-

wana jest sankcyjność i „zawarte są możli-

wości wiążącego oddziaływania i władczej 

ingerencji w działalność określonego pod-

miotu (lub stan przez ten podmiot utrzy-

mywany) w celu skorygowania tej działal-

ności (lub stanu) w kierunku pożądanym 

przez sprawującego nadzór”2. 

Nadzór nad systemami państwowy-

mi ma swoją specyfikę. Nad prawidłowością 

funkcjonowania danego zbioru danych  

czuwa zarządca i administrator. Uprawnie-

nia nadzorcze przysługują organom naczel-

nym bądź organom wyższego stopnia,  

w rozumieniu prawa administracyjnego3. 

                                                           
2 J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, 
Warszawa 1999, s. 12. 
3 Organem wyższego stopnia nazywa się organ 
strukturalnie odrębny i kompetencyjnie nad-
rzędny nad organem niższego stopnia. W litera-
turze wskazuje się na funkcje procesowe orga-
nów wyższego stopnia uregulowane w kodeksie 
postępowania administracyjnego, jak sprawo-
wanie kontroli instancyjnej w postępowa- 
niu odwoławczym i zażaleniowym, weryfika- 
cja decyzji w nadzwyczajnych trybach postę- 
pownia i podejmowanie pewnych czynności  
w ramach tych trybów. W niektórych wypadkach 
organ wyższego stopnia rozstrzyga spór o wła-
ściwość między organami jednostek samorządu 
terytorialnego oraz między innymi organami 
administracji publicznej. W pewnych wypadkach 
sprawuje też nadzór i kontrolę nad przyjmowa-
niem skarg i wniosków (wyjątkami są skargi 
załatwiane przez ministerstwa i inne jednostki 
podległe organizacyjnie bezpośrednio ministro-
wi). Z kolei organami naczelnymi w rozumieniu 

Należy podkreślić, iż systemy, w których 

przetwarzane są dane osobowe, prawnie 

definiowane zarówno na poziomie unij-

nym, jak i krajowym4, poddane są szczegól-

nemu reżimowi. Dla przykładu, powołane  

są odrębne instytucje odpowiedzialne  

za sprawowanie pieczy nad przestrzega-

niem przepisów o ochronie danych osobo-

wych, co z uwagi na ratio legis ich funkcjo-

                                                                                    
kodeksu postępowania administracyjnego  
są: (1) w stosunku do organów administracji 
rządowej, organów jednostek samorządu teryto-
rialnego, z wyjątkiem samorządowych kolegiów 
odwoławczych, oraz organów państwowych  
i samorządowych jednostek organizacyjnych - 
Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministro-
wie; (2) w stosunku do organów państwowych 
innych niż określone wyżej - odpowiednie orga-
ny o ogólnokrajowym zasięgu działania; (3)  
w stosunku do organów organizacji społecznych 
- naczelne organy tych organizacji, a w razie 
braku takiego organu - Prezes Rady Ministrów 
lub właściwi ministrowie sprawujący zwierzchni 
nadzór nad ich działalnością. Zob. ustawa z dnia 
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego (Dz. U. z 1960r. Nr 30, poz. 168). 
4 Cechą dystynktywną pojęcia dane osobowe, 
wyróżniającą je od innych informacji jest tzw. 
brak anonimowości. Z danymi osobowymi mamy 
do czynienia w tym momencie, w którym można 
ustalić tożsamość jednostki, której dotyczą.  
Poniżej zestawienie definicji z trzech różnych 
aktów prawnych, odpowiednio: konwencji  
Nr 108 Rady Europy, dyrektywy 95/46/WE oraz 
polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. 
Dane osobowe (personal data) to: (1) każda 
informacja dotycząca osoby fizycznej o określo-
nej tożsamości lub dającej się zidentyfikować; 
(2) wszelkie informacje dotyczące zidentyfiko-
wanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby 
fizycznej (osoby, której dane dotyczą), natomiast 
osoba możliwa do zidentyfikowania, to osoba, 
której tożsamość można ustalić bezpośrednio 
lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się 
na numer identyfikacyjny lub jeden bądź kilka 
specyficznych czynników określających jej  
fizyczną, fizjologiczną, umysłową, ekonomiczną, 
kulturową lub społeczną tożsamość; (3) wszel-
kie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub 
możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 
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nowania nie było początkowo tak oczywi-

ste5. 

Przykładem systemów gromadzą-

cych dane osobowe o ponadkrajowej skali 

przestrzennej, w oparciu o które można 

zobrazować model nadzoru, są platformy 

informacyjne Schengen aquis: Schengen 

Information System oraz Visa Information 

System. SIS to największa i zautomatyzowa-

na baza danych w Europie, mająca stanowić 

rekompensatę w sferze bezpieczeństwa, 

wobec zniesienia kontroli granicznych. SIS 

oraz jego następca SIS II, a także VIS inte-

grują dane o osobach i przedmiotach, które 

pozostają relewantne z punktu widzenia 

służb odpowiedzialnych za utrzymywanie 

porządku publicznego6, ochronę granic,  

wydawanie wiz oraz zezwoleń na pobyt 

obcokrajowców, a także organów odpowie-

dzialnych za wydawanie dowodów rejestra-

cyjnych pojazdów7. Podstawą prawną 

                                                           
5 Podnoszono bowiem zarzut szczególnego trak-
towania, a wręcz faworyzowania jednego w wie-
lu praw podstawowych. Zastanawiano się dla-
czego, np. prawo do zgromadzeń nie jest na tyle 
istotne dla ustawodawcy, by zdecydował się  
na utworzenie dla jego obrony osobnego organu. 
Zarzut zbyteczności nie wytrzymał presji. Uzna-
no, że prawo do prywatności posiada szczególny 
charakter i konstrukcję. Przetwarzanie danych 
osobowych jest bowiem działaniem nieporów-
nywalnie bardziej wysublimowanym i trudniej-
szym do reglamentacji niż jakakolwiek inna 
czynność wypływająca z przywilejów podsta-
wowych. Jej szczególna substancyjność, a także 
masowość wymuszają specjalne podejście. 
6 Współpraca organów w sprawach karnych. 
Szerzej zob. Zwalczanie przestępczości w Unii 
Europejskiej – współpraca sądowa i policyjna  
w sprawach karnych, red. A. Górski, A. Sakowicz, 
Warszawa 2006. 
7 Rekord osobowy w SIS może zawierać tylko  
i wyłącznie takie dane jak: nazwisko i imiona, 
pseudonimy, szczególne cechy fizyczne niepod-

Schengen Information System jest Konwen-

cja Wykonawcza z dnia 19 czerwca 1990 

roku do Układu z Schengen z dnia 14 czerw-

ca 1985 roku, znowelizowana rozporządze-

niem Rady (WE) 871/2004 z dnia 29 kwiet-

nia 2004 roku oraz decyzją Rady 

2005/211/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 

roku dotyczących wprowadzenia kilku  

nowych funkcji do Systemu Informacyjnego 

Schengen, a także rozporządzeniem (WE) 

1160/2005 Parlamentu Europejskiego  

i Rady z dnia 6 lipca 2005 roku w zakresie 

dostępu służb odpowiedzialnych w Pań-

stwach Członkowskich za wydawanie świa-

dectw rejestracji pojazdów do Systemu  

Informacyjnego Schengen. System Informa-

cyjny Schengen składa się z wielu krajowych 

modułów (N.SIS)8 oraz jednostki centralnej, 

                                                                                    
legające zmianom, pierwszą literę drugiego 
imienia, datę i miejsce urodzenia, płeć, obywa-
telstwo, informacje o możliwości posiadania 
broni, informacje o agresywnym temperamen-
cie, przyczynę wpisu, proponowane działania. 
Systemem SIS objęte może zostać jedynie pięć 
kategorii osób: (1) osoby, które należy areszto-
wać w celu ich ekstradycji; (2) obcokrajowcy, 
którym odmówiono prawa przekraczania grani-
cy; (3) osoby zaginione lub osoby, których 
umieszczenie w bezpiecznym miejscu jest celo-
we w ich interesie własnym; (4) świadkowie  
lub inne osoby wezwane do stawienia się przed 
sądem w związku z sądowym postępowaniem 
karnym; (5) osoby inwigilowane. Zob. art. 92-95 
Konwencji Wykonawczej z 19 czerwca 1990  
r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 
r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej 
Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz 
Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego 
znoszenia kontroli na wspólnych granicach  
(Dz. Urz. UE L 239 z 22.09.2000). 
8 Przez moduł krajowy (N.SIS) rozumie się naro-
dowy system informacyjny, o którym mowa  
w art. 92 ust. 2 konwencji Wykonawczej  
do Układu z Schengen, będący zautomatyzowa-
nym zbiorem danych, w tym danych osobowych, 
przetwarzanych przez użytkowników instytu-
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usytuowanej w Strasburgu (C.SIS). Każde 

państwo członkowskie wprowadza dane, 

które są następnie widoczne dla określo-

nych służb w innych państwach - sygnata-

riuszy traktatu. Dane do krajowego modułu 

SIS wprowadzają pracownicy krajowych 

biur SIRENE, dokonując tzw. wpisów9. 

„Mniej więcej w piętnaście minut po doko-

naniu wpisu przez SIRENE informacja jest 

już dostępna we wszystkich N.SIS-ach!”10. 

Architektura systemu, implikuje de facto 

narodową odpowiedzialności za wprowa-

dzone dane. Kraj umieszczając dane bierze 

odpowiedzialność za ich prawdziwość,  

aktualność i zgodność z prawem. Dlatego też 

wyłącznie on jest upoważniony do dokony-

wania modyfikacji lub usunięć wprowadzo-

nych danych. 

Rozszerzenie Unii Europejskiej  

w 2004 roku skutkowało koniecznością 

                                                                                    
cjonalnych na podstawie odrębnych przepisów 
w celach kontroli granicznej, innych kontroli 
policyjnych i celnych, a także w celach wydawa-
nia wiz, dokumentów pobytowych i wykonywa-
niu przepisów o cudzoziemcach. Moduł krajowy 
obejmuje Krajowy System Informacyjny (KSI) 
wraz z użytkownikami systemu. Zob. Program 
dostosowania organów administracji państwo-
wej do współpracy z Systemem Informacyjnym 
Schengen (SIS) i Systemem Informacji Wizowej 
(VIS), MasterPlan SIS I VIS PL, Wersja 4.0. 
9 Według definicji, wpis oznacza zbiór danych 
wprowadzonych do systemu, umożliwiających 
właściwym organom zidentyfikowanie osoby  
w związku z konkretnym planowanym działa-
niem. Zob. Art. 3 rozporządzenia (WE)  
Nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie utwo-
rzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu 
Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS 
II) (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006). 
10 M.T. Ford-Classen, System Informacyjny Schen-
gen [w:] Układ z Schengen – współpraca policji  
i organów sprawiedliwości po Maastricht, red.  
J. Beczała, Łódź 1998, s. 65. 

przebudowy modelu funkcjonalnego SIS, 

pozwalającego na włączenie do strefy 

Schengen nowych państw. „Dotychczasowa 

struktura techniczna SIS została przewi-

dziana do obsługiwania maksymalnie  

18 państw i nie była przygotowana do obję-

cia nowych instalacji narodowych. Poza tym, 

postęp techniczny, który miał miejsce  

w ciągu ostatniego dziesięciolecia, umożli-

wia przetwarzanie nie tylko danych teksto-

wych, ale również innych danych, np.  

danych biometrycznych”11. Dotychczasowy 

system zastąpiono platformą nowej genera-

cji SIS II. Bazę normotwórczą dla SIS drugiej 

generacji stanowią: rozporządzenie Rady 

(WE) nr 2424/2001 z dnia 6 grudnia 2001 

roku w sprawie rozwoju Systemu Informa-

cyjnego Schengen drugiej generacji oraz 

decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2001 roku  

w sprawie rozwoju Systemu Informa-

cyjnego Schengen drugiej generacji 

(2001/886/WSiSW)12. SIS II został, w sto-

sunku do SIS, wzbogacony o nowe elementy, 

w tym m.in. poszerzony dostęp (Europol, 

Eurojust, prokuratorzy krajowi, organy  

odpowiedzialne za rejestracje pojazdów), 

koordynację wpisów, nowe kategorie  

(w tym dane biometryczne), wspólną plat-

formę techniczną z Systemem Informacji 

Wizowej (VIS). Nowością była również moż-

liwość zamieszczania informacji na temat 

osób poszukiwanych na podstawie europej-

skiego nakazu aresztowania. Łącznie z SIS II 

uruchomiono również Visa Information 

                                                           
11 Program dostosowania…, op. cit., s. 18. 
12 Dz. Urz. UE L 328 z 13.12.2001. 
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System, pozwalający na wymianę informacji 

o przyznawanych, przez państwa obszaru 

Schengen, wizach. Przepisy związane  

z budową Systemu Informacji Wizowej (VIS) 

odnaleźć można w decyzji Rady z dnia 2004 

roku w sprawie utworzenia Systemu Infor-

macji Wizowej (VIS) (2004/512/WE)13. 

Podobnie jak w przypadku SIS, System  

Informacji Wizowej składa się z systemu 

centralnego oraz komponentów krajowych. 

Model ochrony danych osobowych  

w strukturze strefy Schengen jest wypad-

kową wieloletnich europejskich doświad-

czeń normotwórczych w tym zakresie14.  

Art. 134 Konwencji Wykonawczej Schengen 

                                                           
13 Dz. Urz. UE L 213 z 15.06.2004. Norm praw-
nych regulujących funkcjonowanie VIS należy 
również szukać w rozporządzeniu (WE)  
nr 526/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady  
z dnia 15 marca 2006 ustanawiającym wspólno-
towy kodeks zasad regulujących przepływ osób 
przez granice - kodeks graniczny Schengen  
(Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006), rozporządze-
niu Rady (WE) 2252/2004 w sprawie norm 
dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycz-
nych w paszportach i dokumentach podróży 
wydawanych przez Państwa Członkowskie  
(Dz. Urz. UE L 385 z 29.12.2004), decyzji Komisji 
2006/752/WE z dnia 3 listopada 2006 roku 
ustanawiająca lokalizację Systemu Informacji 
Wizowej (VIS) w fazie jego rozwoju (Dz. Urz. UE 
L 305 z 04.11.2006) oraz decyzji Komisji 
2006/648/WE z dnia 22 września 2006 roku 
ustanawiającej specyfikacje techniczne dotyczą-
ce norm przyjętych dla cech biometrycznych  
na potrzeby Wizowego Systemu Informacyjnego 
(Dz. Urz. UE L 267 z 27.09.2006). 
14 W szczególności należy przywołać art. 29 TUE, 
który zapewnia, w swoim założeniu, obywate-
lom Unii wysoki poziom bezpieczeństwa osobi-
stego w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa  
i sprawiedliwości. W tym świetle model jako-
ściowy wymiany informacji przez organy odpo-
wiadające za bezpieczeństwo jest istotnym 
czynnikiem na drodze do równoległej realizacji: 
swobody przepływu osób, usług i kapitału oraz 
gwarancji jednolitego systemu ochrony prywat-
ności i danych osobowych. 

stanowi, że postanowienia Konwencji stosu-

ję się w takim zakresie, w jakim są one 

zgodne z prawem wspólnotowym. Cały  

dorobek Schengen do ram prawnych UE 

włączono jednak dopiero Traktatem  

Amsterdamskim, co formalnie nastąpiło  

na podstawie protokołu B. 2 oraz decyzji 

Rady z 20 maja 1999 roku15. Załącznik  

do tego protokołu zawiera enumeratywne 

wskazanie aktów prawnych inkorporowa-

nych do acquis communautaire. W jego 

skład weszły, nie tylko same konwencje 

oraz protokoły i układy o przystępowaniu 

kolejnych krajów, ale również dokumenty 

wydane przez Komitet Wykonawczy Schen-

gen. Należy mieć na uwadze, że państwa 

obszaru Schengen ratyfikowały Konwencję 

nr 108 o ochronie osób fizycznych w związ-

ku z automatycznym przetwarzaniem  

danych osobowych, ze wszystkimi prawny-

mi konsekwencjami. Dokument, wydany 

przez Radę Europy dnia 28 stycznia 1981 

roku w Strasburgu, od razu stał się kluczo-

wą regulacją16, nakładającą, na państwa 

sygnatariuszy, zobowiązania w zakresie 

ujednolicenia standardów ochrony danych 

osobowych. Późniejsze akty prawne były 

powieleniem pierwotnych rozwiązań przy-

jętych w konwencji nr 10817. 

                                                           
15 Dz. Urz. WE L 176 z 10.07.1999. 
16 Konwencja weszła w życie dnia 1 października 
1985r., po tym jak ratyfikowały ją: Francja, RFN, 
Norwegia, Hiszpania i Szwecja. Dokument osta-
tecznie został ratyfikowany przez wszystkie 
państwa członkowskie Rady Europy, w tym 
wszystkie państwa członkowskie Unii Europej-
skiej.  
17 Sektorowym doprecyzowaniem postanowień 
Konwencji nr 108 były przyjmowane, na prze-
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Przetwarzanie danych osobowych  

w ramach systemów SIS II oraz VIS musi 

zatem odbywać się w oparciu o zasady  

zawarte w konwencji nr 108 oraz, a w przy-

padku państw członkowskich UE występu-

jących jednocześnie w strefie Schengen18, 

                                                                                    
strzeni lat, przez Komitet Ministrów Rady Euro-
py, rekomendacje. Poniżej przykładowy katalog: 
Rekomendacja R (81) 1 w sprawie regulacji ma-
jących zastosowanie do zautomatyzowanych 
banków danych medycznych, Rekomendacja  
R (83) 3 w sprawie ochrony użytkowników 
skomputeryzowanych usług informacji prawni-
czej, Rekomendacja R (83) 10 w sprawie ochro-
ny danych osobowych gromadzonych i przetwa-
rzanych dla celów badań naukowych i staty-
stycznych, Rekomendacja R (84) 10 w sprawie 
rejestrów karnych i rehabilitacji osób skazanych, 
Rekomendacja R (85) 20 w sprawie ochrony 
danych osobowych używanych dla celów marke-
tingu bezpośredniego, Rekomendacja R (86)  
1 w sprawie ochrony danych osobowych używa-
nych dla celów zabezpieczeń społecznych,  
Rekomendacja R (87) 15 o ochronie danych 
osobowych wykorzystywanych w sektorze Poli-
cji, Rekomendacja R (89) 2 oraz memorandum 
wyjaśniające w sprawie ochrony danych osobo-
wych wykorzystywanych do celów zatrudnienia, 
Rekomendacja (90) 19 dotycząca ochrony  
danych osobowych wykorzystywanych dla  
potrzeb płatności oraz innych analogicznych 
operacji, Rekomendacja R (91) 10 i nota wyja-
śniająca w sprawie udostępniania osobom trze-
cim danych osobowych będących w posiadaniu 
instytucji publicznych, Rekomendacja (95)  
1 w sprawie zbierania, przetwarzania, przed-
stawiania i archiwizacji orzeczeń sądowych  
w skomputeryzowanych systemach dokumenta-
cji sądowej, Rekomendacja R (95) 4 dotycząca 
ochrony danych osobowych w telekomunikacji 
ze szczególnym uwzględnieniem usług telefo-
nicznych, Rekomendacja R (97) 5 dotycząca 
ochrony danych medycznych, Rekomendacja  
R (97) 18 w sprawie ochrony danych osobowych 
gromadzonych i przetwarzanych dla celów  
statystycznych, Rekomendacja R (99) 5 w spra-
wie ochrony prywatności w Internecie, Reko-
mendacja R (2002) 9 w sprawie ochrony danych 
osobowych gromadzonych i przetwarzanych dla 
celów ubezpieczeniowych. 
18 Poza strefą Schengen nadal są Bułgaria,  
Rumunia, Cypr. Z terytorium Danii wyłączono 
Grenlandię i Wyspy Owcze, a Grecja występuje  
w strefie bez Athos. Wielka Brytania i Irlandia 

prawo wspólnotowe, w szczególności  

dyrektywę 95/46/WE w sprawie ochrony 

osób fizycznych ze względu na przetwarza-

nie danych o charakterze osobowym oraz 

swobodnego przepływu tych danych19.  

Należy mieć również na uwadze normy sek-

torowe20. Konsekwentnie, odpowiednie 

przepisy musiały zobowiązywać również 

organy unijne do przestrzegania porządku 

prawnego w tym zakresie. Przyjęcie, Trakta-

tem Amsterdamskim, art. 286 TWE21  

pozwoliło nałożyć na organy unijne obowią-

zek wprowadzenia zabezpieczeń wynikają-

                                                                                    
tylko częściowo wdrożyły normy, i tym samym 
nie są w pełni związane przepisami Konwencji, 
która natomiast funkcjonuje również w pań-
stwach niebędących członkami UE, mianowicie 
w Liechtensteinie, Szwajcarii oraz Norwegii (bez 
Spitsbergenu i Wyspy Niedźwiedziej). 
19 Dyrektywa przyjęta 24 października 1995 
roku przez Parlament Europejski i Radę Unii 
Europejskiej (Dz. Urz. UE L 281 z 23.11.1995). 
20 Dla przykładu Dyrektywę 97/66/WE z dnia  
15 grudnia 1997 w sprawie przetwarzania  
danych osobowych i ochrony prywatności  
w dziedzinie telekomunikacji, zastąpioną,  
ze względu na potrzebę uwzględnienia rozwoju 
technicznego,  nową Dyrektywą 2002/58/WE  
z dnia 12 lipca 2002 w sprawie przetwarzania 
danych osobowych oraz ochrony prywatności  
w sektorze komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. 
UE L 201 z 31.07.2002). 
21 Brzmienie art. 286 jest jak następuje: (1)  
Począwszy od 1 stycznia 1999 roku, akty wspól-
notowe dotyczące ochrony osób fizycznych  
w odniesieniu do przetwarzania danych osobo-
wych oraz swobodnego przepływu tych danych 
mają zastosowanie do instytucji i organów usta-
nowionych niniejszym Traktatem lub na jego 
podstawie. (2) Przed nadejściem daty określonej 
w ustępie 1 Rada, stanowiąc zgodnie z procedu-
rą określoną w art. 251, ustanawia niezależny 
organ kontrolny odpowiedzialny za nadzorowa-
nie stosowania tych aktów wspólnotowych  
do instytucji i organów wspólnotowych oraz,  
w odpowiednim przypadku, przyjmuje wszelkie 
inne właściwe przepisy. Zob. Traktat o Unii  
Europejskiej i Traktat ustanawiającego Wspólno-
tę Europejską, wersja skonsolidowana (Dz. Urz.  
C 321E z 29.12.2006). 
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cych z dyrektywy 95/46/WE również  

wobec agencji wspólnotowych. Materializa-

cją tego zobowiązania stało się rozporzą-

dzenie (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000  

r. o ochronie osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych przez 

instytucje i organy wspólnotowe i o swo-

bodnym przepływie takich danych22. Rozpo-

rządzenie przewidywało utworzenie nieza-

leżnego, europejskiego organu kontrolno – 

nadzorczego. Na powołany, na mocy tego 

aktu prawnego, urząd Europejskiego  

Inspektora Ochrony Danych (European Data 

Protection Supervisor) została nałożona 

odpowiedzialność za zapewnienie, że pod-

stawowe prawa i wolności osób fizycznych, 

w szczególności prawo do prywatności  

są respektowane przez instytucje i organy 

wspólnotowe w odniesieniu do przetwarza-

nia danych osobowych.  

EIOD jest jednak jednym z elemen-

tów większej struktury. Architektura nadzo-

ru nad systemami informacyjnymi Schengen 

została bowiem oparta na modelu horyzon-

talnej kooperacji. Zadania i odpowiedzial-

ność zostały podzielone pomiędzy krajowe 

organy nadzorcze oraz, od momentu  

powołania, EIOD. Rozporządzenie (WE)  

Nr 1987/2006, przygotowujące grunt 

prawny dla systemów SIS drugiej generacji 

oraz VIS, sprecyzowało standard współpra-

cy pomiędzy krajowymi organami nadzor-

czymi państw członkowskich oraz Europej-

skim Inspektorem Ochrony Danych. Art. 46 

                                                           
22 Dz. Urz. UE L 8 z 12.01.2001. 

stanowi, iż w zależności od potrzeb  

i w ramach swoich kompetencji obie strony 

wymieniają istotne informacje, wspomagają 

się wzajemnie w przeprowadzaniu kontroli  

i inspekcji, analizują trudności w przepro-

wadzaniu kontroli i inspekcji, a także  

w zakresie wykładni lub stosowania rozpo-

rządzenia, badają problemy związane  

ze sprawowaniem nienależytego nadzoru 

lub z wykonywaniem praw osób, których 

dane dotyczą, sporządzają uzgodnione 

wnioski w sprawie wspólnych rozwiązań 

problemów oraz upowszechniają wiedzę  

o uprawnieniach w zakresie ochrony  

danych. Warto mieć na uwadze, że do 9 

kwietnia 2013 roku, tj. do czasu pełnej  

implementacji SIS drugiej generacji, dodat-

kowym elementem nadzoru nad systemami 

informacyjnymi Schengen był tzw. Wspólny 

Organ Nadzorczy Schengen (Schengen Joint 

Supervisory Authority), ustanowiony  

na mocy art. 115 Konwencji Wykonawczej 

do Układu z Schengen, odpowiadający  

za kontrolę nad realizacją postanowień 

Konwencji, diagnozujący problemy w sto-

sowaniu systemu, udzielający technicznego 

wsparcia, wreszcie przygotowujący zhar-

monizowane propozycje wspólnych rozwią-

zań. 

Europejski Inspektor Ochrony 

Danych 

Art. 286 TWE rozstrzygnął jedno-

znacznie, że akty wspólnotowe dotyczące 

ochrony osób fizycznych w odniesieniu  

do przetwarzania ich danych osobowych 
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mają zastosowanie do instytucji i organów 

wspólnotowych. Na straży przywołanej 

normy stoi Europejski Inspektor Ochrony 

Danych23, którego uprawnienia i obowiązki 

uregulowano w przepisach wykonawczych 

do art. 286 TWE, za które należy uznać  

postanowienia rozporządzenia (WE)  

Nr 45/2001.24 Artykuł 41 ust 2 stanowi,  

że EIOD jest odpowiedzialny za monitoro-

wanie i zapewnienie zastosowania przepi-

sów niniejszego rozporządzenia i każdego 

innego aktu wspólnotowego, odnoszącego 

się do podstawowych praw i wolności osób 

fizycznych, w odniesieniu do przetwarzania 

danych osobowych przez instytucje i organy 

wspólnotowe. Misję EIOD można scharakte-

ryzować w oparciu o trzy płaszczyzny dzia-

łalności: 

1. monitorowanie i zapewnienie prze-

strzegania przepisów rozporządze-

nia (WE) nr 45/2001, jak również 

                                                           
23 Parlament Europejski i Rada powołują EIOD 
na okres pięciu lat, na podstawie listy ustalonej 
przez Komisję po ogłoszeniu publicznego naboru 
dla kandydatów. Zgodnie z decyzją Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 grudnia 2003 
roku, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych 
mianowany został Peter Hustinx - wcześniej,  
od 1991 roku, przewodniczący niderlandzkiego 
organu ds. ochrony danych oraz w latach 1996 – 
2000 grupy roboczej art. 29. Na zastępcę wybra-
no Joaquina Bayo Delgado, (aktualnie Giovanni 
Buttarelli, wcześniej sekretarz generalny  
we włoskim Inspektoracie Ochrony Danych oraz 
Przewodniczący Wspólnego Organu Nadzorcze-
go Schengen w latach 2002-2003), który przed 
nominacją sprawował funkcję dziekana sędziów 
miasta Barcelony oraz był członkiem Komisji  
ds. Technologii Informacji Wyższej Rady Sądow-
niczej.  
24 Dodatkowo sekcja ósma aktu została poświę-
cona instytucji tzw. urzędnika ds. ochrony  
danych (inspektor ochrony danych), powoływa-
nego przy każdej instytucji i organie Wspólnoty. 

innych wspólnotowych aktów  

w sprawie ochrony podstawowych 

praw i wolności, w trakcie przetwa-

rzania danych osobowych przez  

instytucje i organy WE (nadzór); 

2. doradzanie instytucjom i organom 

wspólnotowym we wszystkich 

sprawach związanych z przetwarza-

niem danych osobowych (konsulta-

cje); 

3. współpraca z krajowymi instytucja-

mi nadzoru oraz organami nadzoru 

w ramach trzeciego filaru UE  

z myślą o poprawie spójności  

w dziedzinie ochrony danych oso-

bowych (współpraca)25. 

Istotną kompetencją nadzoru EIOD 

jest mechanizm wstępnej kontroli wyrażony 

w art. 27 rozporządzenia. Jakiekolwiek ope-

racje przetwarzania mogące ze swej natury, 

przez swój zakres lub swoje cele, stworzyć 

zagrożenie dla praw i wolności podmiotów 

danych, podlegają kontroli EIOD. Przepis 

doprecyzowuje o jakie operacje przetwa-

rzania chodzi, w szczególności: 

a. przetwarzanie danych odnoszących 

się do zdrowia i dotyczących podej-

rzeń o popełnienie przestępstwa; 

b. operacje przetwarzania zmierzające 

do oceny aspektów osobistych  

odnoszących się do podmiotu  

danych; 

                                                           
25 Zob. Sprawozdanie roczne za rok 2006 z dzia-
łalności Europejskiego Inspektora Ochrony  
Danych. 
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c. operacje przetwarzania zezwalające 

na stworzenie powiązań między  

danymi przetwarzanymi dla różnych 

celów nieuwzględnionymi w odpo-

wiednim ustawodawstwie krajo-

wym lub legislacji wspólnotowej; 

d. operacje przetwarzania w celu  

pozbawienia jednostki prawa, 

świadczenia lub wyłączenia jej  

z umowy. 

Należy zauważyć, że jest to katalog 

przykładowy. Inne, nieuwzględnione enu-

meratywnie w przepisie, przypadki wywo-

łujące ryzyko naruszenia ochrony danych 

osobowych również uzasadniają koniecz-

ność przeprowadzenia kontroli wstępnej. 

Procedura jest uruchamiana po uprzednim 

otrzymaniu przez EIOD, ze strony urzędnika 

ds. ochrony danych (Data Protection Offi-

cer)26 rezydującego w określonej instytucji 

lub organie wspólnotowym (DPO), sygna-

łów o takiej potrzebie. W przypadkach nie-

jednoznacznych ww. urzędnik może skon-

sultować sytuację z EIOD, który ma dwa 

                                                           
26 W innych tłumaczeniach występuje także 
określenie Inspektor/Oficer Ochrony Danych 
(Data Protection Officer - DPO). Urzędnicy  
ds. ochrony danych, pracujący przy organach  
i instytucjach wspólnotowych, stanowią niezwy-
kle cenny element nadzoru. Są oni powoływani 
na podstawie swoich kwalifikacji na okres  
od dwóch do pięciu lat. Poza uruchamianiem 
procesu kontroli wstępnej mogą korygować 
nieprawidłowości m.in. poprzez: informowanie 
administratorów i podmioty danych o ich pra-
wach i obowiązkach, odpowiadanie na prośby  
i współpracę z EIOD, zapewnienie wewnętrzne-
go przestrzegania postanowień rozporządzenia, 
prowadzenie rejestru operacji przetwarzania 
prowadzonych przez administratora. Zob. art. 24 
ust. 1 rozporządzenia (WE) Nr 45/2001. 

miesiące, od momentu powzięcia informacji, 

na podjęcie decyzji. Okres ten może być  

wydłużony o czas zawieszenia biegu termi-

nu, w przypadku gdy EIOD występuje  

o dodatkowe informacje. „Okres zawiesze-

nia obejmuje czas (zwykle 7 dni kalenda-

rzowych), jaki DPO danej instytucji lub  

organu otrzymuje na przedstawienie uwag – 

i dalszych informacji w razie potrzeby –  

na temat projektu końcowego”27. Jeżeli 

sprawa, ze względu na swój złożony charak-

ter, wymaga wnikliwszego potraktowania, 

początkowy okres, może zostać wydłużony 

o kolejne dwa miesiące w drodze decyzji 

EIOD. O przedłużeniu terminu należy poin-

formować administratora danych systemu. 

Jeżeli przed upływem dwumiesięcznego 

okresu lub jego przedłożeniu, EIOD nie uda 

się wydać decyzji, przyjmuję się, że jest ona 

pozytywna. 

Europejski Inspektor Ochrony  

Danych ma obowiązek prowadzenia rejestru 

wszystkich operacji przetwarzania, o któ-

rych został poinformowany w celu wydania 

opinii. Rejestr ten musi zawierać wszystkie 

informacje, które administrator jest zobo-

wiązany przekazać Inspektorowi. Chodzi 

m.in. o nazwę i adres administratora oraz 

część organizacyjną organu, któremu  

powierzono operowanie danymi, wskazanie 

celu lub celów przetwarzania danych, opi-

sanie kategorii podmiotów i odnoszących 

się do nich danych. Ponadto, administrator 

musi podać podstawę prawną operacji prze-
                                                           
27 Sprawozdanie roczne za rok 2006 z działalno-
ści Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, 
pkt 2.3.2. 
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twarzania, kategorię odbiorców, którym 

dane będą ujawniane, czas korzystania  

z danych i ewentualne informacje o przeka-

zywaniu danych do państw trzecich lub  

organizacji międzynarodowych. Wreszcie, 

należy opisać czy środki podjęte w celu  

zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania 

są wystarczające. EIOD musi być również 

poinformowany o każdej zmianie, modyfi-

kującej dane wcześniej raportowane. 

Procedurę cechuje wysoki poziom 

transparentności. Po pierwsze, rejestr jest 

ogólnodostępny. Po drugie, wydana opinia 

jest podawana do wiadomości publicznej.  

Po trzecie, prezentowane są również zmiany 

jakie administrator wprowadził w związku  

z zaleceniami EIOD. Wreszcie, wszystkie 

informacje odnośnie rozpatrywanej sprawy 

(rekordy) zamieszczane są, w wersji elek-

tronicznej, na stronie internetowej Inspek-

tora. 

Dokument końcowy w formie opinii 

zawiera w sobie takie elementy, jak:  

deskrypcja postępowania, zwięzły opis  

stanu faktycznego, analiza prawna oraz 

wnioski. Należy przy tym zaznaczyć, że kon-

trole wstępne prowadzone do tej pory miały 

dwoisty charakter. Procedura wstępnej kon-

troli, prowadzona przez EIOD, dotyczyła, 

bowiem nie tylko informacyjnych środowisk 

przetwarzania danych osobowych, istnieją-

cych równolegle z funkcjonowaniem urzędu 

EIOD, ale również tych sprzed 17 stycznia 

2004 (dzień, w którym mianowanie EIOD 

nabrało mocy prawnej), a nawet sprzed 

wejścia w życie rozporządzenia. Przykłado-

wo, w roku 2006 spośród wszystkich 57 

wstępnych kontroli przeprowadzonych 

przez EIOD, tych opartych na zasadzie  

ex post, było 52. Aby zwiększyć efektywność 

nadzoru, a także uporać się z „zaległościa-

mi”, Inspektor opracował katalog spraw, 

które winny być poddane szczególnej kon-

troli. Za priorytetowe uznano m.in.: akta 

medyczne, kartoteki personalne (ocena per-

sonelu, postępowania dyscyplinarne), dane 

o usługach socjalnych oraz wszystkie zbiory 

elektroniczne. 

Innym narzędziem nadzoru, znajdu-

jącym się w rękach EIOD, jest tzw. mecha-

nizm kontroli (nie mylić z kontrolą wstępną, 

opisana powyżej), który może być rezulta-

tem inicjatywy własnej Inspektora, jak  

i wynikiem złożonej skargi. Każda osoba 

fizyczna ma prawo wnieść skargę do EIOD 

niezależnie od kraju pochodzenia czy miej-

sca zamieszkania28. „Skargi są dopuszczalne 

wyłącznie wtedy, gdy pochodzą od osoby 

fizycznej i dotyczą naruszenia zasad ochro-

ny danych przez instytucję lub organ UE  

w trakcie przetwarzania danych osobowych 

w ramach wykonywania działań, których 

całość lub część wchodzi w zakres prawa 

wspólnotowego”29. EIOD, po otrzymaniu 

skargi, przesyła potwierdzenie odbioru. 

Nadto, zwraca się do strony skarżącej  

o przedstawienie informacji o toczących się 

tej sprawie postępowaniach przed sądami 

                                                           
28 Przykładowo, w 2006 roku Europejski Inspek-
tor Ochrony Danych odnotował wpłynięcie 52 
skarg, w tym uzasadnionych i podjętych jedynie 
10.  
29 Sprawozdanie roczne…, op. cit., pkt 2.4.1. 
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krajowymi, Europejskim Trybunałem Spra-

wiedliwości bądź Rzecznikiem Praw Obywa-

telskich. W przypadku uwzględnienia  

(dopuszczenia) skargi, Inspektor podejmuje 

działania wyjaśniające. Zgodnie z art. 47 ust. 

2 rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 EIOD 

posiada uprawnienia do uzyskania  

od administratora lub instytucji bądź orga-

nu Wspólnoty dostępu do wszystkich  

danych osobowych i informacji koniecznych 

dla prowadzonych przez niego dochodzeń, 

oraz do uzyskania dostępu do pomieszczeń, 

w których administrator lub instytucja bądź 

organ Wspólnoty prowadzi działalność”. 

Po przeprowadzeniu postępowania 

wyjaśniającego, EIOD decyduje o zastoso-

waniu jednego ze środków będących w jego 

gestii. W przypadku stwierdzenia narusze-

nia praw jednostki w zakresie ochrony  

jej danych, czyli uznania zasadności skargi, 

Inspektor może nakazać administratorowi 

zastosowanie proponowanych środków 

prawnych, których celem będzie usunięcie 

wskazanego naruszenia oraz poprawa 

ochrony danych. Ponadto, EIOD ma prawo 

ostrzec lub upomnieć administratora  

danych, a także nakazać korektę, zabloko-

wanie, wykasowanie lub zniszczenie  

danych. W skrajnych przypadkach może 

zastosować czasowy lub całkowity zakaz 

przetwarzania. Dodatkowo, Inspektor jest 

uprawniony do tego by przekazać sprawę 

odpowiedniej instytucji lub organowi 

Wspólnoty i jeśli to konieczne Parlamentowi 

Europejskiemu, Radzie i Komisji, Europej-

skiemu Trybunałowi Sprawiedliwości.  

Ma także prawo domagać się informacji  

o środkach administracyjnych, dotyczących 

przetwarzania danych osobowych, w któ-

rych bierze udział instytucja lub organ 

Wspólnoty. Może również brać udział  

w sprawie, która już toczy się przed Trybu-

nałem. Poza tym, może przygotować opinie 

we wszystkich kwestiach związanych  

z przetwarzaniem danych osobowych.  

Komisja Europejska ma obowiązek, w trak-

cie prac nad projektem aktu prawnego  

podejmującego kwestię ochrony praw  

i wolności jednostki w odniesieniu do prze-

twarzania jej danych osobowych, konsulto-

wać się z EIOD. Na przestrzeni lat udało 

wypracować się wspólny standard współ-

pracy między Komisją a EIOD. Funkcja opi-

niodawcza Inspektora została wyraźnie 

zaakcentowana. Należy odnotować, że  

Komisja „wypracowała praktykę, zgodnie  

z którą wspomina o zasięganiu konsultacji 

EIOD w preambule przedstawianych przez 

siebie wniosków”30. Inspektor jest zwykle 

zapraszany do udziału przed formalnym 

przyjęciem wniosku przez Komisję,  

co umożliwia wniesienie na tym etapie legi-

slacyjnym, uwag nieformalnych. 

Europejski Inspektor Ochrony  

Danych współpracuje również w ramach 

tzw. grupy roboczej ds. ochrony osób  

fizycznych w zakresie przetwarzania danych 

osobowych, w skrócie zwaną: grupą roboczą 

art. 29 (Working Party on the Protection  

of Indyviduals with regard to the Processing 

of Personal Data). Zespół tworzą przedsta-

                                                           
30 Tamże, pkt 3.2.1. 
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wiciele krajowych organów nadzorczych 

oraz ustanowieni dla organów wspólnoty,  

a także przedstawiciel Wspólnoty. Polskim 

przedstawicielem jest Generalny Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych. Europejski 

Inspektor jest członkiem grupy od momentu 

powołania urzędu.31 

Powstanie SIS drugiej generacji  

poszerzyło zakres zadań EIOD, na którym 

spoczął obowiązek nadzorowania podmiotu 

zarządzającego przetwarzaniem danych  

w systemie. EIOD koordynuje32 i sprawdza 

czy wszystko odbywa się zgodnie z posta-

nowieniami rozporządzenia Nr 1987/2006 

oraz zapewnia by, co najmniej co cztery lata, 

przeprowadzany był audyt działań organu 

zarządzającego w zakresie przetwarzania 

danych osobowych zgodny z międzynaro-

dowymi standardami audytu. Sprawozdanie 

z takiego audytu przesyłane jest Parlamen-

towi Europejskiemu, Radzie, organowi  

zarządzającemu, Komisji i krajowym orga-

nom nadzorczym. Od momentu wdrożenia 

SIS II i VIS, EIOD wraz z krajowymi odpo-

wiednikami, tworzy skoordynowaną struk-

                                                           
31 Celem Zespołu roboczego jest promowanie 
jednolitego stosowania dyrektywy we wszyst-
kich krajach członkowskich, opiniowanie projek-
tów wspólnotowych aktów z zakresu ochrony 
prywatności, wydawanie opinii w sprawie istnie-
jącego poziomu ochrony danych osobowych  
w krajach wspólnoty jak i poza Unią, doradzanie 
Komisji i formułowanie zaleceń przeznaczonych 
dla ogółu społeczeństwa, w szczególności dla 
instytucji Wspólnoty. 
32 Zgodnie z architekturą zintegrowanego nad-
zoru na Europejskiego Inspektora Ochrony  
Danych został scedowany obowiązek organizo-
wania, przynajmniej dwa razy do roku, spotkań 
ze swoimi krajowymi odpowiednikami. 

turę nadzoru nad systemami informacyjny-

mi Schengen. 

Poza wymienionymi powyżej prero-

gatywami, Europejski Inspektor Ochrony 

Danych dysponuje jeszcze tzw. narzędziem 

miękkim, a mianowicie oddziaływaniem 

społecznym. EIOD, korzystając z dostępnych 

środków komunikacji społecznej, prowadzi 

działalność promocyjną i edukacyjną pod-

nosząc poziom świadomości społecznej  

w zakresie praw obywatela w sferze ochro-

ny danych osobowych33. 

Wspólny Organ Nadzorczy Schen-

gen 

Wspólny Organ Nadzorczy Schengen 

(Joint Supervisory Authority of Schengen) 

został powołany na mocy art. 115 Konwen-

cji Wykonawczej, jako podmiot sprawujący 

nadzór nad jednostką centralną Systemu 

Informacyjnego Schengen i zakończył swoją 

działalność dokładnie dnia 9 kwietnia 2013 

roku. Z uwagi na niewątpliwy wkład, jaki 

ten organ wywarł na system ochrony  

danych osobowych w SIS, oraz następcze 

oddziaływanie, jakie wytworzone w ciągu 

21 lat funkcjonowania JSA, raporty, opinie  

i sprawozdania34 będą miały w przyszłości, 

                                                           
33 EIOD jest zarówno inicjatorem, jak również 
chętnie zapraszanym gościem, licznych szczytów 
międzynarodowych, spotkań, sympozjów czy 
konferencji prasowych. Zajmuje się również 
działalnością wydawniczą. Publikuje swoje opi-
nie, raporty, wydaje biuletyny, roczne sprawoz-
dania z działalności oraz broszury informacyjne 
dla obywateli. Zob. http://www.edps.europa.eu, 
(24.05.2013). 
34 Opinie, sprawozdania z inspekcji, sprawozda-
nia ze spotkań, sprawozdania z działalności - 
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nie można pominąć tej instytucji w opisie 

struktury nadzoru. 

JSA, jako całkowicie niezależne ciało, 

ustanowione dla potrzeb ochrony danych 

osobowych obywateli mieszkających  

wewnątrz strefy państw układu Schengen, 

swoje zadania wykonywał w oparciu  

o przepisy Konwencji Wykonawczej, Kon-

wencji nr 108, zaleceń Komitetu Rady Mini-

strów nr R (87) 15 z dnia 17 września 1987 

roku odnośnie wykorzystywania danych 

osobowych w sektorze policji oraz, od Trak-

tatu Amsterdamskiego, stosownych przepi-

sów unijnych (art. 115 ust. 1 Konwencji 

Wykonawczej do Układu z Schengen). 

Wspólny Organ Nadzorczy Schengen składał 

się z niezależnego gremium, w którym  

zasiadali reprezentanci wszystkich krajo-

wych organów ochrony danych. W skład JSA 

wchodziło po dwóch przedstawicieli każde-

go z państw członkowskich stron Konwen-

cji, na 5-letnią kadencję 35. Każda delegacja 

posiadała jeden głos. Jednogłośną decyzją 

JSA mogło nadać status obserwatora, bez 

prawa głosu, reprezentantom państw  

innych niż członkowskie oraz niezależnym 

ekspertom pochodzącym z krajów stron 

Konwencji.36 Wspólny Organ Nadzorczy 

                                                                                    
zob. http://schengen.consilium.europa.eu/ 
archives/archives.aspx?lang=pl, (23.05.2013) 
35 W składzie JSA znajdowali się również,  
w charakterze obserwatorów, przedstawiciele 
Wlk. Brytanii oraz Irlandii.  
36 JSA wybierał, spośród swoich członków, 
przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego 
na roczną kadencję z prawem jednorazowego 
ponownego wyboru. Rolą przewodniczącego 
było reprezentowanie organu na zewnątrz oraz 
dbanie o jego prawidłowe funkcjonowanie.  
Spotkania, w normalnym trybie, odbywały się  

Schengen badał wszelkie problemy pojawia-

jące się i wynikające z obsługi SIS. W tym,  

w szczególności: kontrolował wykonywanie 

postanowień w zakresie technicznego 

wsparcie systemu, badał problemy w sto-

sowaniu i interpretacji przepisów, wspierał 

krajowe organy nadzorcze, wreszcie opra-

cowywał zalecenia37. JSA prowadził inspek-

cje i wydawał opinie pokontrolne na szcze-

blu wspólnotowym oraz krajowym, śledził 

zmiany techniczne oraz prawne, wreszcie 

odbywał regularne posiedzenia plenarne  

w Brukseli – w miejscu gdzie do pomocy 

miał własny sekretariat, zapewniający  

obsługę i wsparcie administracyjne zarów-

no jemu, jak i innym organom nadzorczym, 

w tym Europolu (JSA Europol) i Informacji 

                                                                                    
co najmniej dwa razy do roku. Kworum osiągano 
przy obecności przynajmniej 2/3 całości składu 
delegatów. JSA mógł ustanawiać grupy robocze. 
Członkowie JSA, obserwatorzy i eksperci byli 
zobowiązani do przestrzegania zasady poufno-
ści. 
37 Do bardziej szczegółowych zadań JSA należało 
m.in.: sporządzanie opinii w przypadku gdy dwie 
strony Konwencji nie mogą osiągnąć porozu-
mienia w odniesieniu do zawartych we wprowa-
dzonym nieprawidłowo bądź niezgodnie 
z prawem wpisem, analizowanie problemów 
związanych z obsługą SIS, nadzór nad krajowymi 
organami ochrony danych osobowych, analiza 
wykonywania prawa dostępu do danych zawar-
tych w systemie, sporządzanie wniosków, doko-
nywanie wykładni zastosowania art. 126 Kon-
wencji w odniesieniu do przetwarzania danych 
przekazanych poza ramy SIS, sporządzanie  
opinii, stosownie do warunków oraz przepisów 
określonych w art. 126 Konwencji Wykonawczej, 
w zakresie przekazywania danych pochodzących 
z niezautomatyzowanego zbioru danych oraz 
wprowadzania danych do takiego zbioru. Szerzej 
zob. http://www.schengen-jsa.dataprotection. 
org, (23.05.2013). 
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Celnej (JSA Customs), a później także Euro-

just i Eurodac.38 

Należy podkreślić, iż mimo formal-

nego zniesienia instytucji, JSA aktywnie 

uczestniczył w debacie nad kształtem Sys-

temu Informacji Schengen drugiej generacji, 

przyczyniając się do wypracowania osta-

tecznego modelu skoordynowanego nadzo-

ru nad SIS II i VIS. 

Generalny Inspektor Ochrony  

Danych Osobowych 

Na poziomie krajowym, nadzór nad 

prawidłowym przetwarzaniem danych oso-

bowych realizują narodowe organy ochrony 

danych osobowych. Wszystkie państwa 

członkowskie muszą zagwarantować spra-

wne monitorowanie sposobu wykorzysty-

wania danych w SIS przez niezależną, kra-

jową agencję. Konwencja Wykonawcza 

ustanawia obowiązek w tym względzie. 

Każda z Umawiających się Stron wyznacza 

organ nadzorczy odpowiedzialny, zgodnie  

z prawem krajowym, za przeprowadzanie 

niezależnego nadzoru nad danymi krajowe-

go modułu Systemu Informacyjnego Schen-

gen oraz za kontrolę, czy przetwarzanie  

i wykorzystywanie danych wprowadzanych 

do Systemu Informacyjnego Schengen nie 
                                                           
38 Zob. Decyzja Rady z 17 września 2000 usta-
nawiająca sekretariat dla wspólnych organów 
nadzoru ochrony danych utworzony na podsta-
wie Konwencji w sprawie ustanowienia Euro-
pejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europo-
lu)(Dz. Urz. UE L 271 z 24.10.2000); Akt Rady  
z dnia 26 lipca 1995 ustanawiający Konwencję  
w sprawie wykorzystania technologii informa-
tycznej dla potrzeb celnych (95/C 316/02)  
(Dz. Urz. C 316 z 27.11.1995). 

narusza praw osób, których te dane dotyczą. 

W tym celu organ nadzorczy ma dostęp  

do plików danych w krajowym module SIS.

 Identyczną konstrukcję ustrojową 

przewidziano również dla Systemu Infor-

macyjnego Schengen drugiej generacji,  

powołując się na wcześniej przyjęte normy 

dyrektywy. Art. 44 rozporządzenia (WE)  

Nr 1987/2006 stanowi, iż organ lub organy 

wyznaczone w każdym państwie członkow-

skim, którym powierzono uprawnienia 

określone w art. 28 dyrektywy 95/46/WE 

(krajowy organ nadzorczy) niezależnie nad-

zorują, czy dane osobowe zawarte w SIS II 

są przetwarzane na jego terytorium i prze-

kazywane z jego terytorium zgodnie z pra-

wem oraz nadzorują wymianę i dalsze prze-

twarzanie informacji uzupełniających.  

W Polsce rolę organu nadzorczego, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 

roku o udziale Rzeczypospolitej Polskiej  

w Systemie Informacyjnym Schengen oraz 

Systemie Informacji Wizowej, powierzono 

Generalnemu Inspektorowi Ochrony  

Danych Osobowych. Sprawuje on kontrolę 

nad tym, czy wykorzystywanie danych nie 

narusza praw osób, których dotyczą oraz 

jest uprawniony do bezpośredniego dostępu 

do Krajowego Systemu Informatycznego  

w celu sprawowania tejże kontroli39.  

Jak podkreślają Bogusław Banaszak i 

Krzysztof Wygoda powołanie jednego, scen-

tralizowanego organu, sprawującego pieczę 

                                                           
39 Zob. art. 8 ustawy z dnia 14 września 2007 r.  
o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie 
Informacyjnym Schengen oraz Systemie Infor-
macji Wizowej (Dz. U. 2007r. Nr 165, poz. 1170). 
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nad ewidencjonowaniem zbiorów oraz zaj-

mującego się ich kontrolą było konieczne.  

W polskich warunkach, bowiem, nie sposób 

było sobie wyobrazić powierzenia funkcji 

nadzorczych, informacyjnych i doradczych 

w zakresie ochrony danych osobowych, 

któremuś z organów państwa, specjalnie  

do tego niededykowanych40. W odniesieniu 

do SIS II, krajowy organ może realizować 

wszystkie kompetencje, przyznane im przez 

dyrektywę. W szczególności chodzi o upra-

wnienia dochodzeniowe (umożliwiające  

mu przeprowadzenie śledztwa i zebranie 

dowodów w sprawie), interwencyjne oraz 

sądowe. Należy zauważyć, że rozporządze-

nie (WE) Nr 1987/2006 Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady zobowiązało państwa 

członkowskie do zapewnienia, by krajowy 

organ nadzorczy dysponował zasobami  

wystarczającymi do wykonywania zadań 

powierzonych mu na mocy niniejszego roz-

porządzenia. 

Materializacją potrzeb stał się urząd 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych41. W związku z obrotem danymi 

osobowymi w krajowym komponencie SIS, 

                                                           
40 B. Banaszak, K., Wygoda, Regulacja prawna 
ochrony danych osobowych w Polsce w świetle 
Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. i standardów 
europejskich [w:] Ochrona danych osobowych, 
red. M. Wyrzykowski, Warszawa 1999, s. 62. 
41 Przepisy ustawy wymagają od GIODO nie tylko 
neutralności ale również tego by wyróżniał się 
właściwym przygotowaniem, odpowiednią wie-
dzą, wykształceniem, jak również wysokim auto-
rytetem moralnym. Jego niezależność i legitymi-
zację potwierdza fakt, że jest powoływany  
na swoją czteroletnią kadencję przez Sejm  
za zgodą Senatu. W zakresie wykonywania  
zadań związanych z pełnieniem urzędu GIODO 
podlega tylko i wyłącznie ustawie.  

GIODO uzyskał dwojakiego rodzaju upraw-

nienia. Po pierwsze, dotyczą one przepro-

wadzenia kontroli i wydania opinii w zakre-

sie spełnienia przez Krajowy System Infor-

matyczny odpowiednich wymogów bezpie-

czeństwa danych42. W myśl art. 30 ust.  

1 ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej 

w Systemie Informacyjnym Schengen oraz 

Systemie Informacji Wizowej centralny  

organ techniczny KSI, przed uruchomieniem 

Krajowego Systemu Informatycznego, jest 

obowiązany do wystąpienia do Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych  

z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli  

w zakresie spełniania przez Krajowy System 

Informatyczny wymogów określonych  

w art. 36 – 39 ustawy o ochronie danych 

osobowych oraz w przepisach wydanych  

na podstawie tej ustawy. Zarówno GIODO, 

jak i Minister Spraw Wewnętrznych mają 

prawo wystosować do centralnego organu 

technicznego KSI zalecenia pokontrolne. 

Ten, z kolei może w terminie 7 dni, od dnia 

otrzymania zaleceń zgłosić na piśmie umo-

tywowane zastrzeżenia. W razie ich zgło-

szenia Minister oraz Generalny Inspektor 

mają prawo: uznać zgłoszone zastrzeżenia 

za niezasadne i podtrzymać zalecenia  

pokontrolne, uwzględnić zgłoszone zastrze-

żenia w części, a w pozostałym zakresie 

podtrzymać zalecenia pokontrolne, albo 

uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia w cało-

                                                           
42 Warto również zaznaczyć, że odpowiednią 
kontrolę przeprowadza także Minister Spraw 
Wewnętrznych, w zakresie spełniania przez KSI 
wymogów określonych w art. 92 ust. 2 Konwen-
cji Wykonawczej.  
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ści i wydać pozytywną opinię. W przypadku 

niezgłoszenia zastrzeżeń do zaleceń pokon-

trolnych przez centralny organ techniczny 

KSI lub w razie nieuwzględnienia zastrzeżeń 

przez Ministra SW lub GIODO, zachodzi  

obowiązek pełnego wykonania ww. zaleceń. 

Wymóg przeprowadzenia kontroli dotyczy 

też każdorazowo sytuacji wprowadzenia 

jakichkolwiek zmian w systemie. Nie tylko 

zatem uruchomienie KSI wymagało uzyska-

nia pozytywnej opinii GIODO, ale również 

jego modyfikacje nie mogą się odbyć bez 

jego aprobaty. 

Drugim uprawnieniem jest możli-

wość przeprowadzania kontroli w zakresie 

zgodności przetwarzania danych z przepi-

sami ustawy o ochronie danych osobowych. 

Działania kontrolne GIODO podejmuje  

z własnej inicjatywy lub na wniosek innych 

podmiotów (w tym osób fizycznych). Art. 14 

ustawy o ochronie danych osobowych43 

przewiduje, iż w celu przeprowadzenia 

czynności Generalny Inspektor, jego zastęp-

ca oraz pracownicy Biura, zwani Inspekto-

rami mają prawo m.in.: wstępu w godzinach 

od 6.00 do 22.00, za okazaniem imiennego 

upoważnienia i legitymacji służbowej,  

do pomieszczenia, w którym zlokalizowany 

jest zbiór danych, oraz pomieszczenia,  

w którym przetwarzane są dane poza zbio-

rem danych i przeprowadzenia niezbędnych 

badań lub innych czynności kontrolnych; 

żądania złożenia pisemnych lub ustnych 

wyjaśnień oraz wzywania i przesłuchiwania 
                                                           
43 Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 
29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 
926, z późn. zm.) 

osób w zakresie niezbędnym do ustalenia 

stanu faktycznego; wglądu do wszelkich 

dokumentów i wszelkich danych mających 

bezpośredni związek z przedmiotem kon-

troli oraz sporządzania ich kopii; przepro-

wadzania oględzin urządzeń, nośników oraz 

systemów informatycznych służących  

do przetwarzania danych; zlecania sporzą-

dzania ekspertyz i opinii 

Należy mieć na uwadze, że istnieje 

przestrzeń, w której ustawodawca całkowi-

cie wyłączył przywilej inspekcyjny GIODO. 

Są to tzw. okoliczności niejawne, w których 

dane osobowe są przetwarzane przez służ-

by ochrony państwa w rozumieniu ustawy  

o ochronie informacji niejawnej, bądź  

stanowią tajemnicę państwową, bądź też 

dotyczą członków kościoła lub związku  

wyznaniowego o uregulowanej sytuacji 

prawnej. Jest to zgodne z orzeczeniem 

NSA44, w którym sąd stwierdził, że GIODO 

nie jest organem uprawnionym do badania 

podstaw prawnych i przyczyn zbierania  

i przetwarzania danych osobowych przez 

funkcjonariuszy służb ochrony państwa,  

a także do sprawowania kontroli w tym 

zakresie. 

Z przebiegu czynności sporządzany 

jest protokół, do którego kontrolowany  

administrator danych może wnieść swoje 

zastrzeżenia i uwagi. Ma również prawo 

odmówić podpisania protokołu jeżeli uzna, 

że kontrola przeprowadzona była w sposób 

nierzetelny. W przeciągu 7 dni może przed-

                                                           
44 Wyrok NSA z 12 maja 2000 r., II S.A. 52/00, 
niepubl. 
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stawić pisemnie swoje stanowisko. W sytua-

cji, gdy GIODO wyda decyzje, którą podmiot 

kontrolowany kwestionuje, ma on możli-

wość zwrócenia się z wnioskiem o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, a w przypadku pod-

trzymania wcześniej podjętej decyzji, złoże-

nia skargi do Naczelnego Sądu Administra-

cyjnego. Jeżeli ostatecznie zostanie ustalone, 

że doszło do naruszenia przepisów o ochro-

nie danych osobowych, GIODO, korzystając 

ze swoich uprawnień, w szczególności może 

wyegzekwować odpowiednie sankcje admi-

nistracyjne, domagać się uruchomienia  

postępowania dyscyplinarnego, bądź skie-

rować sprawę do Prokuratury. 

Nowe zadania wobec narodowego 

organu nadzorczego, w związku z planowa-

nym uruchomieniem SIS II, wprowadziło 

rozporządzenie (WE) Nr 1987/2006 Parla-

mentu Europejskiego i Rady. Poza wcześniej 

wspomnianym obowiązkiem czynnej 

współpracy z innymi krajowymi instytucja-

mi nadzorczymi i Europejskim Inspektorem 

Ochrony Danych, GIODO musi zapewnić, aby 

przynajmniej raz na cztery lata przeprowa-

dzony został audyt operacji przetwarzania 

danych w krajowym komponencie SIS dru-

giej generacji, zgodny z międzynarodowymi 

standardami audytu. 

Podsumowując należy stwierdzić,  

że model nadzoru nad przetwarzaniem  

danych osobowych w Systemie Informacyj-

nym Schengen jest dość dobrze zaprojekto-

wanym i sprawnie działającym mechani-

zmem, z klarownym podziałem ról, kompe-

tencji i odpowiedzialności. Pion krajowy jest 

odpowiedzialny za narodowy komponent 

techniczny (N.SIS), podczas gdy centralną 

jednostkę (C.SIS) nadzoruje Europejski  

Inspektor, wykonując swoje zadania kon-

trolne w odniesieniu do instytucji i organów 

wspólnotowych. Obywatele, uwzględniając 

miejsce rekordu, mają prawo zwrócić się  

z zapytaniem inicjującym kontrolę na obu 

poziomach nadzoru. Punkty wspólne, ewen-

tualne wątpliwości kompetencyjne, usuwa-

ne są w ramach struktury tzw. skoordyno-

wanej współpracy. 

 

 

 

Streszczenie: 

Systemy informacyjne strefy Schengen,  

w szczególności Schengen Information Sys-

tem drugiej generacji oraz Visa Information 

System stanowią niezwykle rozbudowaną, 

międzynarodową platformę wymiany  

różnego typu informacji, w tym informacji  

o charakterze danych osobowych w rozu-

mieniu prawa unijnego. W czasach nieogra-

niczonych możliwości transferu danych 

postulat zapewnienia bezpieczeństwa  

i ochrony porządku publicznego nie może 

negatywnie oddziaływać na sferę poszano-

wania prywatności. Dlatego też architektura 

systemu cywilnego nadzoru i kontroli nad 

prawidłowością przetwarzania tych danych 

staje się kluczowa, a jedynie prawidłowo 

zaprojektowany model współpracy agencji 

na poziomie krajowym oraz wspólnotowym 

może wyeliminować nadużycia i zapewnić 
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obywatelom, których dane są przetwarzane, 

prywatność.  

 

 

Summary 

Schengen Information Systems, in particular 

second generation Schengen Information 

System and Visa Information System are 

extremely extensive, international platforms 

for the exchange of different types of infor-

mation, including information treated  

as a personal data within the meaning of EU 

law. In the days of unlimited data transfer 

capabilities demand for security and law 

enforcement can not have a negative impact 

on the sphere of privacy. Therefore, the sys-

tem architecture of civilian oversight and 

control over the correctness of the data pro-

cessing becomes crucial, and only properly 

designed model of inter-agency cooperation 

at national and Community level can elimi-

nate fraud and ensure privacy to citizens 

whose data are processed. 
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Pochówek zmarłego w prawie polskim. Proponowane zmiany 

 

Jerzy A. Pielichowski 

 

W przypadku polskiego systemu 

prawnego kwestia pochówku osób zmarłych 

została uregulowana za sprawą dwóch pod-

stawowych aktów prawnych, tj. ustawy  

o cmentarzach i chowaniu zmarłych1 (dalej: 

ustawa; tekst jednolity ustawy ogłoszono  

za pośrednictwem Obwieszczenia Marszał-

ka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia  

9 maja 2011 roku2) oraz ustawy o grobach  

i cmentarzach wojennych3. Należy jednocze-

śnie zauważyć, iż ostatni z wymienionych 

wyżej aktów prawnych zalicza się do lex 

specialis (tj. reguł szczegółowych), z tego 

względu, zgodnie z zasadą Lex specialis  

derogat legi generali, ma pierwszeństwo 

zastosowania przed ustawą o cmentarzach  

i chowaniu zmarłych, natomiast w kwe-

stiach nieuregulowanych przez ustawę  

o grobach i cmentarzach wojennych, stoso-

wane będą przepisy wynikające z ustawy  

o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Należy 

także pamiętać, że ustawa o cmentarzach  

i chowaniu zmarłych stosowana jest  

do wszystkich cmentarzy na terenie Rzecz-

pospolitej Polskiej, bez względu na to, czy 
                                                           
1 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmenta-
rzach i chowaniu zmarłych [w:] Dz. U. 1959,  
Nr 11, Poz. 62 z późn. zm.  
2 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmenta-
rzach i chowaniu zmarłych [w:] Dz. U. 2011,  
Nr 118, Poz. 687 z późn. zm.  
3 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach  
i cmentarzach wojennych [w:] Dz. U. 1933,  
Nr 39, Poz. 311 z późn. zm. 

zostały utworzone przed, czy też po jej wej-

ściu w życie4.  

Niemniej, pomimo licznych zmian, 

które na przestrzeni lat zostały wprowa-

dzone do treści ustawy o cmentarzach  

i chowaniu zmarłych, nadal wiele zagadnień 

nie zostało w niej podjętych. Tego rodzaju 

luki prawne wynikają przede wszystkim  

z kwestii zmian zachodzących w obrębie 

praktyk funeralnych. Z tego względu w dniu 

19 czerwca 2012 roku na podstawie art. 118 

ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, 

który stanowi, iż inicjatywa ustawodawcza 

należy do posłów, Senatu, Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej oraz Rady Mini-

strów5, jak również art. 32 ust. 2. Regulami-

nu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, który 

stanowi, że projekty ustaw przygotowywa-

ne przez posłów mogą zostać wniesione 

przez komisje sejmowe, bądź przynajmniej 

piętnastu posłów sygnujących projekt6,  

jeden z klubów poselskich złożył w czerwcu 

ubiegłego roku do Marszałek Sejmu pani 

Ewy Kopacz projekt ustawy o zmianie usta-

                                                           
4 Rudnicki S., Prawo do grobu. Zagadnienia cywi-
listyczne, Wyd. Zakamycze, Kraków 1999, s. 30. 
5 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 r. [w:] Dz. U. 1997, Nr 78, Poz. 
483, art. 118, ust. 1. 
6 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej [w:] M. P. 1992, Nr 26, Poz. 
185 z późn. zm., art. 32, ust. 2.  
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wy o cmentarzach i chowaniu zmarłych7. 

Założenia przedstawione w ww. projekcie 

zostaną omówione w dalszej części opraco-

wania równolegle do analizy aktualnie obo-

wiązujących regulacji prawnych.  

Artykuł pierwszy ustawy o cmenta-

rzach i chowaniu zmarłych rozróżnia dwa 

zasadnicze rodzaje cmentarzy, tj. obiekty 

komunalne oraz wyznaniowe. Te pierwsze 

mogą być tworzone i rozszerzane przez 

gminę (w ramach jej zadań własnych).  

Decyzja ta podejmowana jest przez radę 

gminy (względnie radę miasta w przypadku 

miast na prawach powiatu) i musi zostać 

poprzedzona uzyskaniem zgody ze strony 

państwowego inspektora sanitarnego.  

Na tej samej drodze podejmowana jest  

decyzja o zamknięciu cmentarza komunal-

nego (z tą różnicą, iż wymagane jest  

wyłącznie zasięgnięcie opinii, nie zaś uzy-

skanie zgody państwowego inspektora sani-

tarnego). Natomiast w przypadku cmenta-

rzy wyznaniowych, decyzje dotyczące ich 

założenia, rozszerzenia lub zamknięcia  

podejmowane są przez właściwą władzę 

kościelną po uzyskaniu zgody państwowego 

inspektora sanitarnego (z zastrzeżeniem,  

iż w przypadku założenia lub rozszerzenia 

cmentarza wyznaniowego, jego obszar musi 

być zgodny z miejscowym planem zagospo-

darowania przestrzennego)8. Projekt posel-

                                                           
7 KP SLD, Projekt ustawy o zmianie ustawy  
o cmentarzach i chowaniu zmarłych [w:] http:// 
www.kpsld.pl/images/pdf/cmentarze.pdf [do-
stęp on-line 03.01.2012]. 
8 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmenta-
rzach i chowaniu zmarłych [w:] Dz. U. 1959,  
Nr 11, Poz. 62 z późn. zm., art. 1.  

ski zakłada wprowadzenie znacznych zmian 

w treści art. 1, który miałby otrzymać 

brzmienie: „ustawa określa zasady zakłada-

nia i funkcjonowania cmentarzy, zasady  

i sposoby postępowania ze zwłokami, 

szczątkami i prochami ludzkimi, dokonywa-

nia ich pochówku oraz zasady przechowy-

wania prochów ludzkich przez osoby  

fizyczne”. Dodatkowo, miałyby zostać wpro-

wadzone art. 1a i 1b. Ten pierwszy wpro-

wadzałby definicję najważniejszych pojęć 

wykorzystanych w ustawie (obecnie ich 

rozumienie regulowane jest za pośrednic-

twem rozporządzeń wydawanych na pod-

stawie ustawy). Zgodnie z projektem KP 

SLD do ustawy za sprawą art. 1a miałyby 

zostać wprowadzone dwadzieścia dwie de-

finicje, tj.9:  

1) Zwłoki – tj. ciało zmarłego, w związ-

ku ze śmiercią którego wystawiony 

został akt stanu cywilnego; 

2) Szczątki – tj. pozostałości ludzkich 

zwłok bądź ich części odłączone  

od całości, w tym również wydobyte 

z miejsca położenia zwłok; 

3) Prochy – tj. prochy, które powstały 

na skutek kremowania zwłok bądź 

szczątków; 

4) Cmentarz – tj. obszar wykorzysty-

wany na potrzeby pochówku zwłok, 

szczątków bądź prochów wewnątrz 

grobów, kolumbariów bądź przez 

rozsypanie na terenie pól pamięci; 

                                                           
9 KP SLD, Projekt ustawy o zmianie ustawy  
o cmentarzach i chowaniu zmarłych [w:] http:// 
www.kpsld.pl/images/pdf/cmentarze.pdf [do-
stęp on-line 03.01.2012]. 
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5) Grób ziemny – tj. grób stanowiący 

nie murowany dół, w którym cho-

wana jest trumna ze zwłokami bądź 

szczątkami, lub też urna z prochami, 

a następnie jest zasypywany ziemią; 

6) Grób ziemny zbiorowy – tj. grób 

ziemny wykorzystywany w celu 

chowania zwłok, szczątków lub pro-

chów więcej niż jednej osoby; 

7) Grób murowany – tj. dół o bokach 

murowanych do poziomu gruntu,  

w którym chowana jest trumna  

ze zwłokami bądź szczątkami,  

dopuszczalne jest też pochowanie 

większej liczby urn, nad trumną 

bądź urną/urnami zakładane jest 

sklepienie; 

8) Grób murowany zbiorowy – tj. grób 

murowany, który wykorzystywany 

jest do pochowania więcej niż jednej 

trumny lub urny; 

9) Grób urnowy – tj. grób ziemny bądź 

murowany, który może być wyko-

rzystany wyłącznie dla chowania 

urny bądź urn; 

10) Katakumby – tj. pomieszczenie pod-

ziemne, wyposażone w znajdujące 

się w ścianach nisze wykorzystywa-

ne do chowania zwłok, szczątków, 

bądź prochów w urnach lub trum-

nach; 

11) Kolumbarium – tj. budowla wyposa-

żona w nisze przeznaczone do skła-

dania urn; 

12) Pole pamięci – tj. miejsce niezabu-

dowane, zlokalizowane na obszarze 

cmentarza, pozbawione grobów,  

kolumbariów oraz katakumb,  

a wykorzystywane celem rozsypy-

wania prochów; 

13) Trumna – tj. skrzynia, w której  

chowane są zwłoki bądź szczątki; 

14) Urna – tj. zamykane naczynie wyko-

rzystywane do umieszczania pro-

chów; 

15) Kostnica –tj. budynek (bądź część 

budynku) służąca do przechowania 

oraz przygotowania zwłok bądź 

szczątków do pochowania; 

16) Prosektorium – tj. budynek (bądź 

część budynku) wyposażony w salę 

sekcyjną i infrastrukturę wykorzy-

stywaną do przechowywania oraz 

przygotowania zwłok bądź szcząt-

ków do pochówku; 

17) Dom pogrzebowy – tj. kompleks  

budynków (względne budynek bądź 

jego część) wyposażony przede 

wszystkim w kostnicę oraz salę  

wykorzystywaną do przeprowadza-

nia ceremonii pogrzebowych; 

18) Krematorium – tj. budynek (bądź 

część budynku) posiadający urzą-

dzenia potrzebne do kremowania 

zwłok bądź szczątków; 

19) Balsamowanie zwłok – tj. utrwalenie 

zwłok celem powstrzymania bądź 

spowolnienia rozkładu; 

20) Pochowanie – tj. złożenie zwłok 

(względnie szczątków/prochów)  

do grobu, katakumb, kolumbariów, 
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rozsypanie na polach pamięci, bądź 

zatopienie w morzu; 

21) Dochowanie – tj. umieszczenie 

zwłok (względnie szczątków/ 

prochów) w grobie bądź niszy,  

w których uprzednio złożono przy-

najmniej jedne zwłoki, szczątki bądź 

prochy; 

22) Ekshumacja – tj. wydobycie z grobu 

zwłok, szczątków bądź prochów 

oraz ich ponowne pochowanie  

w tym samym bądź innym grobie. 

Brak tego rodzaju regulacji w aktu-

alnie obowiązującej ustawie należy poczy-

tywać za swoisty anachronizm, wynikający  

z odmiennych konstrukcji aktów prawnych 

stosowanym w okresie jej stworzenia.  

Niemniej, samo wprowadzenie definicji  

pojęć wykorzystywanych w ustawie wydaje 

się niezwykle istotne i wskazane dla unik-

nięcia ewentualnych niejasności dotyczą-

cych poprawnej interpretacji ustawowych 

regulacji. Natomiast artykuł 1b obejmował-

by zagadnienia uwzględnione aktualnie  

w artykule 1 ustawy10.  

Z kolei zgodnie z artykułem 2 utrzy-

manie i zarządzanie cmentarzami komunal-

nymi należy do obowiązków właściwego 

wójta (względnie burmistrza lub prezydenta 

miasta, w zależności od tego, jaki organ  

wykonawczy występuje w danej gminie), 

natomiast w przypadku cmentarzy wyzna-

                                                           
10 KP SLD, Projekt ustawy o zmianie ustawy  
o cmentarzach i chowaniu zmarłych [w:] http:// 
www.kpsld.pl/images/pdf/cmentarze.pdf [do-
stęp on-line 03.01.2012]. 

niowych – do właściwych związków wyzna-

niowych11. Ustawodawca wskazał również, 

że cmentarze muszą być tworzone  

na obszarach określonych w miejscowym 

planie zagospodarowania terenu, natomiast 

cmentarze komunalne powinny być  

co do zasady tworzone na obszarze każdej 

gminy (choć w uzasadnionych przypadkach 

dopuszczalne jest tworzenie jednego cmen-

tarza komunalnego dla kilku gmin)12.  

W artykule 5 ustawy określone zostały  

wymogi techniczne dotyczące cmentarza. 

Przede wszystkim powinien być to teren 

ogrodzony, wyznaczony w sposób zgodny  

z przesłankami sanitarnymi. Na terenie 

cmentarza powinien być zlokalizowany dom 

pogrzebowy, bądź kostnica, które umożli-

wiają składanie ciała zmarłego do czasu 

faktycznego pochówku, wykonanie oględzin 

zwłok (w ramach działań sądowo-

lekarskich, policyjnych, lub sanitarnych),  

a także realizowanie innych czynności zwią-

zanych  z pochówkiem. Minister właściwy 

ds. zdrowia został zobowiązany do określe-

nia, w porozumieniu z ministrem właści-

wym ds. środowiska, do wydania rozporzą-

dzenia określającego warunki sanitarne, 

które powinny być spełnione przez teren 

wyznaczony do utworzenia cmentarza. Roz-

porządzenie to powinno w szczególności 

uwzględniać szerokość pasów izolujących 

obszar cmentarza od innych terenów  

(w szczególności mieszkalnych), odległość 

                                                           
11 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmenta-
rzach i chowaniu zmarłych [w:] Dz. U. 1959,  
Nr 11, Poz. 62 z późn. zm., art. 2. 
12 Tamże, art. 3-4.  
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pomiędzy cmentarzem a ujęciami wody,  

a także wymogi dotyczące poziomu wód 

gruntowych na terenach przeznaczonych  

na cmentarze13. Aktualnie obowiązuje  

w tym zakresie Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 

1959 r.14. W tym zakresie projekt ustawy nie 

przewiduje żadnych zmian merytorycznych.  

Artykuł 6 ustawy wskazuje nato-

miast, iż teren, który pełnił uprzednio rolę 

cmentarza, po jego zamknięciu, może zostać 

przeznaczony na inny cel, zgodny z miej-

scowym planem zagospodarowania terenu, 

po czterdziestu latach od daty ostatniego 

pochówku. Jest to potwierdzane decyzją 

organu wykonawczego gminy, z zastrzeże-

niem, iż w przypadku cmentarzy wyzna-

niowych konieczne jest także uzyskanie 

zgody ze strony właściwej władzy kościelnej 

(wyznaniowej). Konieczne jest także zasię-

gnięcie opinii tejże władzy w sprawie ozna-

czenia i upamiętnienia terenu pocmentar-

nego. Użycie terenu cmentarza do innego 

celu, poza spełnieniem ww. warunków, 

wymaga również zachowania znajdujących 

się na jego obszarze zabytków, które mogą 

zostać przeniesione w inne miejsce w przy-

padku uzyskania stosownego pozwolenia  

od właściwego wojewódzkiego konserwato-

ra zabytków. Od ww. obowiązku uzyskania 

                                                           
13 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmenta-
rzach i chowaniu zmarłych [w:] Dz. U. 1959,  
Nr 11, Poz. 62 z późn. zm., art. 5.  
14 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komu-
nalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie 
określenia, jakie tereny pod względem sanitar-
nym są odpowiednie na cmentarze.  
[w:] Dz. U. 1959, Nr 52, Poz. 315.  

zgody władz kościelnych może zostać zwol-

niony organ gminy, o ile jest to uzasadnione 

szczególnymi celami publicznymi, natomiast 

stosowne zwolnienie wydaje minister wła-

ściwy ds. religijnych oraz mniejszości naro-

dowych i etnicznych. W przypadku zmiany 

przeznaczenia terenu cmentarnego, wszyst-

kie szczątki ludzkie spoczywające na terenie 

dawnego cmentarza, powinny zostać prze-

niesione na obszar innego cmentarza, zaś 

koszty tego działania pokrywane są przez 

nabywcę terenu, bądź też jego nowego 

użytkownika15. Zgodnie z projektem  

po artykule 6 ma zostać wprowadzony  

do ustawy art. 6a wskazujący, iż groby 

ziemne, urnowe, murowane oraz kolumba-

ria mogą zostać zlokalizowane jedynie  

na obszarze cmentarzy16. 

Aktualnie, artykuł 7 wskazuje,  

iż grób nie może zostać wykorzystany  

do ponownego pochówku przed upłynię-

ciem dwudziestu lat. Po upływie tego czasu, 

następny pochówek nie może zostać nato-

miast zrealizowany o ile jakakolwiek osoba 

zgłosiłaby zastrzeżenia względem takiego 

działań oraz uiściła opłatę, jaka została 

przewidziana za pochowanie zwłok, przy 

czym takie zastrzeżenie wydłuża ww. okres 

o kolejne dwadzieścia lat i może zostać  

ponownie przedłużone. Należy jednak  

pamiętać, iż regulacje te nie mają zastoso-

                                                           
15 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmenta-
rzach i chowaniu zmarłych [w:] Dz. U. 1959,  
Nr 11, Poz. 62 z późn. zm., art. 6. 
16 KP SLD, Projekt ustawy o zmianie ustawy  
o cmentarzach i chowaniu zmarłych, art. 1a, pkt. 
20 [w:] http://www.kpsld.pl/images/pdf/ 
cmentarze.pdf [dostęp on-line 03.01.2012]. 
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wania do grobów murowanych (przezna-

czonych do pochówku więcej niż jednej 

osoby), a także złożenia do grobu urny  

zawierającej spopielone zwłoki ludzkie. 

Możliwe jest także zawieranie odrębnych 

umów wydłużających czas, przed upłynię-

ciem którego w grobie nie mogą zostać zło-

żone inne zwłoki. Zakazane jest nato- 

miast ponowne chowanie zwłok w gro- 

bach, posiadających wartość historyczną  

(ze względu na wiek, osobę pochowaną, 

bądź zdarzenia, z jakimi są związane) lub 

też wartość artystyczną. Groby murowane 

mogą zostać wykorzystane do pochówku 

zmarłych w okresie dwudziestu lat od daty 

wydania decyzji o zamknięciu cmentarza17. 

Zgodnie z projektem w ustawie miałoby 

znaleźć się wyraźne zastrzeżenie, iż przepi-

sy dotyczące czasu pomiędzy złożeniem 

zwłok do grobu a dokonaniem dochówku 

nie dotyczą katakumb, kolumbariów, gro-

bów urnowych i murowanych wieloosobo-

wych18.  

Artykuł 8 ustawy wskazuje, iż przy-

jęcie zwłok do pochowania na cmentarzu 

może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu 

karty zgonu z adnotacją z urzędu stanu  

cywilnego o zarejestrowaniu zgonu (adno-

tacja nie jest wymagana w przypadku dziec-

ka martwo urodzonego) oraz zezwolenia 

prokuratora (o ile istnieje uzasadnione  

                                                           
17 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmenta-
rzach i chowaniu zmarłych [w:] Dz. U. 1959,  
Nr 11, Poz. 62 z późn. zm., art. 7.  
18 KP SLD, Projekt ustawy o zmianie ustawy  
o cmentarzach i chowaniu zmarłych, art. 1a, pkt. 
20 [w:] http://www.kpsld.pl/images/pdf/ 
cmentarze.pdf [dostęp on-line 03.01.2012]. 

podejrzenie spowodowania zgonu na dro-

dze przestępstwa). W przypadku miejsco-

wości, w których nie został stworzony  

odrębny cmentarz komunalny, zarząd 

cmentarza wyznaniowego został zobligo-

wany do umożliwienia pochówku osób 

zmarłych niewierzących oraz innego  

wyznania. Zarząd ten nie ma również moż-

liwości odmowy pochówku osoby, która 

posiadała nabyte prawo do pochowania  

na określonym obszarze tego cmentarza 

(dotyczy to nie tylko samej osoby zmarłej 

będącej posiadaczem ww. prawa nabytego, 

ale także jej małżonka, wstępnych, zstęp-

nych, rodzeństwa oraz przysposobionych)19. 

Projekt poselski zakłada, by opisana wyżej 

regulacja została rozciągnięta również  

na każdą osobę, która pozostawała ze zmar-

łym w trwałym wspólnym pożyciu, nato-

miast wyłączała małżonka separowanego20. 

Artykuł 9 ustawy wskazuje nato-

miast, iż zwłoki osoby zmarłej nie mogą 

zostać pochowane przed upłynięciem doby 

od chwili zgonu, z wyjątkiem sytuacji,  

w której zgon został spowodowany przez 

niektóre choroby zakaźne – w tym przypad-

ku zwłoki zmarłego powinny zostać bez-

zwłocznie usunięte z mieszkania i pocho-

wane na najbliższym cmentarzu w ciągu 

maksymalnie dwudziestu czterech godzin. 

Wykaz tego rodzaju chorób sporządzany 

                                                           
19 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmenta-
rzach i chowaniu zmarłych [w:] Dz. U. 1959,  
Nr 11, Poz. 62 z późn. zm., art. 8. 
20 KP SLD, Projekt ustawy o zmianie ustawy  
o cmentarzach i chowaniu zmarłych, art. 1a, pkt. 
20 [w:] http://www.kpsld.pl/images/pdf/ 
cmentarze.pdf [dostęp on-line 03.01.2012]. 
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jest przez ministra właściwego ds. zdrowia. 

Aktualnie obowiązuje w tym zakresie  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  

6 grudnia 2001r.21. W pozostałych przypad-

kach zwłoki osoby zmarłej powinny zostać 

usunięte z mieszkania w czasie nie przekra-

czającym siedemdziesięciu dwóch godzin  

od chwili zgonu celem ich pochowania, bądź 

przekazania do kostnicy lub domu przedpo-

grzebowego w przypadku odroczenia  

terminu pochówku. Wyjątek od tego termi-

nu dopuszczalny jest wyłącznie w przypad-

ku utrwalenia zwłok za zgodą państwowego 

inspektora sanitarnego. Jednocześnie  

sposób przechowywania zwłok powinien 

uniemożliwiać ich negatywne oddziaływa-

nie na otoczenie. Dokładne wytyczne doty-

czące przechowywania zwłok określone 

zostały za sprawą Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dn. 23 marca 2011 r.22, przy czym 

ustawodawca zastrzegł, iż wytyczne  

te muszą zakładać nie tylko zapewnienie 

bezpieczeństwa sanitarnego, ale również 

poszanowanie zwłok i szczątków23. W tym 

zakresie projekt poselski nie zakłada wpro-

wadzenia żadnych zmian.  

                                                           
21 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  
6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób 
zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie 
zgonu wymaga szczególnego postępowania  
ze zwłokami osób zmarłych na te choroby.  
[w:] Dz. U. 2001, Nr 152, Poz. 1742. 
22 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  
23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przecho-
wywania zwłok i szczątków [w:] Dz. U. 2011,  
Nr 75, Poz. 405.  
23 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmenta-
rzach i chowaniu zmarłych [w:] Dz. U. 1959,  
Nr 11, Poz. 62 z późn. zm., art. 9.  

Zgodnie z artykułem 10 ustawy, 

prawo do pochowania zwłok ma najbliższa 

rodzina osoby zmarłej, to jest pozostały 

małżonek (małżonka), zstępni, wstępni, 

krewni boczni (do czwartego stopnia  

pokrewieństwa), powinowaci w linii prostej 

(do pierwszego stopnia). W przypadku osób 

wojskowych, prawo do pochowania zmarłe-

go w czynnej służbie wojskowej przysługuje 

właściwym organom wojskowym, natomiast 

w przypadku osób zasłużonych dla państwa 

i społeczeństwa polskiego prawo pochówku 

przysługuje organom państwowym, instytu-

cjom oraz organizacjom społecznym.  

W przypadku pochówku realizowanego 

przez organy wojskowe, organy państwowe 

lub instytucje bądź organizacje społeczne 

nie dochodzi do zbiegu uprawnień mate-

rialno-prawnych ponieważ nadrzędne 

pierwszeństwo do pochówku ma najbliższa 

rodzina, a przymioty wojskowości czy  

zasłużenia dla państwa i społeczeństwa  

są drugorzędne  i dają jedynie ewentualną 

legitymację do pochówku od strony organi-

zacyjnej24. Prawo do pochówku może przy-

sługiwać również innym osobom, o ile się  

do tego dobrowolnie zobowiązały. W przy-

padku niepochowania zwłok przez  

ww. podmioty, starosta, na wniosek uczelni,  

może wydać decyzję o przekazaniu zwłok 

do celów naukowych na rzecz publicznej 

uczelni medycznej, bądź też publicznej 

uczelni realizującej działalność badawczą  

                                                           
24 Jakie przepisy regulują prawo do grobu [w:] 
http://gmina.wieszjak.pl/abc-gminy/210867, 
Jakie-przepisy-reguluja-prawo-do-grobu.html 
[dostęp on-line 03.01.2012]. 
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i dydaktyczną w zakresie nauk medycznych. 

Tryb oraz warunki przekazywania zwłok  

na ww. cele określone zostały w Rozporzą-

dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 

2009 r.25. Przekazanie zwłok w tym trybie 

może również następować na mocy pisem-

nego oświadczenia woli złożonego przez 

osobę chcącą przekazać po śmierci swoje 

ciało do celów badawczych. W przypadku 

niespełnienia żadnego z ww. warunków 

prawo pochówku zwłok spoczywa na gmi-

nie właściwej ze względu na miejsce zgonu. 

Wyjątkiem od tego będzie pochówek osób 

zmarłych na terenie aresztu śledczego, bądź 

zakładu karnego – wówczas prawo to spo-

czywa na ww. instytucjach (z wyłączeniem 

sytuacji, w której zgon nastąpił poza ich 

terenem, zwłaszcza w trakcie przebywania 

osoby zmarłej na czasowej przepustce bez 

dozoru lub asysty funkcjonariusza Służby 

Więziennej). W ww. przypadkach na pod-

stawie stosownych ustaw podmioty doko-

nujące pochówku mogą domagać się zwrotu 

poniesionych kosztów. Zasady chowania 

zwłok osób pozbawionych wolności zmar-

łych w zakładach karnych i aresztach śled-

czych określone zostały w Rozporządzeniu 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 

2010 r.26, natomiast zasady postępowania  

w przypadku zwłok cudzoziemców przeby-

                                                           
25 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  
30 lipca 2009 r. w sprawie trybu i warunków 
przekazywania zwłok do celów naukowych  
[w:] Dz. U. 2009, Nr 129, Poz. 1067.  
26 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  
z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu postę-
powania ze zwłokami osób pozbawionych wol-
ności w zakładach karnych i aresztach śledczych 
[w:] Dz. U. 2010, Nr 123, Poz. 839.  

wających w ośrodkach strzeżonych lub 

aresztach wynikają z Rozporządzenia Mini-

stra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 paź-

dziernika 2010 r.27. W przypadku przekaza-

nia zwłok do celów naukowo-badawczych, 

koszty ich transportu ponoszone są przez 

uczelnię28. Projekt poselski zakłada znaczne 

uszczegółowienie tego artykułu. Przede 

wszystkim proponowane jest wprowadze-

nie ust. 1 stanowiącego, iż zwłoki oraz 

szczątki ludzkie mogą być przechowywane 

wyłącznie w kostnicach, prosektoriach bądź 

domach pogrzebowych. Co więcej, projekt 

zakłada dodanie ust. 1a, zgodnie z którym 

zwłoki bądź szczątki należy chować  

w trumnach oraz ust. 1b, który nakazuje  

by prochy ludzkie chować bądź przecho-

wywać w urnach. Dodatkowo, prawo  

pochowania zwłok lub szczątków, lub też 

przechowywania urny z prochami ma zostać 

rozszerzone również na osobę pozostającą 

w rzeczywistym, trwałym wspólny pożyciu 

z osobą zmarłą w okresie bezpośrednio  

poprzedzającym jej śmierć (ust. 1c, pkt. 2)29. 

Należy w tym miejscu zauważyć, iż prawo 

pochówku osoby zmarłej, o którym mowa  

w art. 10, powstaje z chwilą jej śmierci.  

                                                           
27 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 26 października 2010 
r. w sprawie postępowania ze zwłokami cudzo-
ziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku 
lub przebywających w areszcie w celu wydalenia 
[w:] Dz. U. 2010, Nr 213, Poz. 1405 z późn. zm.  
28 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmenta-
rzach i chowaniu zmarłych [w:] Dz. U. 1959,  
Nr 11, Poz. 62 z późn. zm., art. 10. 
29 KP SLD, Projekt ustawy o zmianie ustawy  
o cmentarzach i chowaniu zmarłych, art. 1a, pkt. 
20 [w:] http://www.kpsld.pl/images/pdf/ 
cmentarze.pdf [dostęp on-line 03.01.2012]. 
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Wynika to z natury rzeczy, bowiem  

o pochowaniu zmarłego, a zarazem zasto-

sowaniu przepisów ustawy o cmentarzach  

i chowaniu zmarłych i ochronie kultu  

pamięci zmarłego można mówić dopiero  

z momentem zgonu człowieka. Trzeba  

również pamiętać, że prawo do pochowania 

zwłok jest jednym z dóbr osobistych, które 

podlega ochronie na podstawie art. 23-24 

kodeksu cywilnego30. Prawo do pochówku 

obejmuje nie tylko decyzję, która została 

podjęta za życia przez osobę zmarłą, a po jej 

śmierci przez osoby uprawnione do pocho-

wania winna być w miarę możliwości  

wypełniona - co do miejsca i sposobu  

pochowania oraz rodzaju ceremonii  

pogrzebowej, ale również daje możliwość 

osobom najbliższym zmarłego decydować  

w tym zakresie31, jeżeli wola zmarłego nie 

została wyrażona. Generalnie, wola wyrażo-

na za życia w kwestiach dot. stosunków 

prawnych na wypadek śmierci odnośna jest 

do spraw majątkowych. Praktycznie jedy-

nym wyjątkiem jest art. 982 kodeksu cywil-

nego32, który zezwala spadkodawcy nało-

żyć (na zapisobiorcę lub spadkobiercę)  

w testamencie polecenie, które polegać  

ma na oznaczonym działaniu tudzież jego 

zaniechaniu – jednocześnie nie ustanawiając 

nikogo wierzycielem. Takie polecenie może 

                                                           
30 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny [w:] Dz. U. 1964, Nr 16, Poz. 93 z późn. 
zm., art. 23-24. 
31 Rudnicki S., Prawo do grobu. Zagadnienia 
cywilistyczne, Wyd. Zakamycze, Kraków 1999,  
s. 31. 
32 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny [w:] Dz. U. 1964, Nr 16, Poz. 93 z późn. 
zm., art. 982. 

mieć za przedmiot wyprawienie odpowied-

niej ceremonii pogrzebowej, pochowanie  

na konkretnym cmentarzu czy wybudowa-

nie nagrobka33. Trzeba jednak pamiętać,  

iż to polecenie musi rodzić prawny przymus 

działania lub zaniechania, a także jego  

wykonania i właśnie tu tkwi różnica od nie-

wiążącego życzenia spadkodawcy34. 

Artykuł 11 ustawy wskazuje, iż zgon 

oraz jego przyczyna powinny zostać ustalo-

ne przez lekarza, który leczył chorego  

w jego ostatniej chorobie. W sytuacji, w któ-

rej jest to niemożliwe, zgon powinien zostać 

stwierdzony na drodze oględzin dokonywa-

nych przez lekarza, bądź – w sytuacji jego 

braku – inną osobę ustanowioną do tego 

celu przez starostę. Zastrzeżono również,  

że kosztami dokonania oględzin oraz  

wystawienia świadectwa zgonu nie może 

zostać obciążona rodzina zmarłego. Zasady 

dokonywania oględzin, jak również wzywa-

nia lekarzy celem stwierdzenia zgonu okre-

ślone są w Rozporządzeniu Ministra Zdro-

wia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 

1961 r.35. Stwierdzenie zgonu oraz jego 

przyczyny potwierdzane jest poprzez  

wydawaną w dwóch egzemplarzach kartę 

zgonu. Jej wzór określony został w Rozpo-

rządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 

                                                           
33 Policzkiewicz J., Kodeks cywilny. Komentarz. 
T. III, Wyd. PWN, Warszawa 1972, s. 1902. 
34 Skowrońska E., Komentarz do kodeksu cywil-
nego, Księga IV. Spadki, Wyd. PWN, Warszawa 
1995, s. 134. 
35 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie 
stwierdzenia zgonu i jego przyczyny. [w:] Dz. U. 
1961, Nr 39, Poz. 202.  
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2001 roku36. Jedna karta zgonu, posiadająca 

adnotację o zarejestrowaniu zgonu przez 

urząd stanu cywilnego przedstawiana jest 

administracji cmentarza w celu pochowania 

zwłok, druga natomiast jest wykorzystywa-

na do celów statystycznych. Jak już wskaza-

no wcześniej, nie jest konieczna adnotacja  

z USC w przypadku dziecka martwo uro-

dzonego, bez względu na czas trwania ciąży. 

Stwierdzenie zgonu oraz uzyskanie USC 

(poza ww. wyjątkiem) konieczne jest  

zarówno do pochówku zmarłego, jak rów-

nież przekazania jego zwłok na potrzeby 

badawcze uczelni medycznej. Lekarze,  

którzy stwierdzają zgon, zobowiązani  

są, na żądanie właściwych organów,  

do przekazania informacji dotyczących faktu 

zgonu oraz jego przyczyny (w przypadku 

pozostania zmarłego pod opieką lekarską  

w czasie ostatniej choroby – również  

na temat jej przebiegu), przy czym informa-

cje te mają charakter prawnie strzeżonej 

tajemnicy i mogą być wykorzystywane  

wyłącznie do celów statystycznych bądź 

sądowych. Osoba stwierdzająca zgon, o ile 

posiada pewność bądź uzasadnione podej-

rzenie, że jego przyczyną była choroba  

zakaźna podlegająca obowiązkowemu zgło-

szeniu, muszą bezzwłocznie powiadomić  

o tym państwowego inspektora sanitarnego. 

Natomiast w sytuacji pewności lub uzasad-

nionego podejrzenia wywołania zgonu  

na drodze przestępstwa informacja  

                                                           
36 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  
7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu 
oraz sposobu jej wypełniania [w:] Dz. U. 2001, 
Nr 153, Poz. 1782 z późn. zm.  

ta powinna zostać natychmiast przekazana 

właściwemu prokuratorowi bądź najbliż-

szemu posterunkowi Policji. W tym drugim 

przypadku, pochówek zmarłego wymagał 

będzie wydania zgody przez prokuratora37. 

W tym zakresie projekt nie przewiduje  

żadnych zmian.  

Zgodnie z brzmieniem artykułem 12 

ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, 

pochowanie zwłok może zostać zrealizowa-

ne poprzez złożenie ich w grobie ziemnym, 

murowanym, katakumbach (wszystkie  

wyżej wymienione miejsca pochówku  

muszą być zlokalizowane w obrębie cmen-

tarzy), możliwe jest również zatopienie 

zwłok w morzu. Z kolei w przypadku 

szczątków spopielonych, mogą one zostać 

złożone również w kolumbariach38. Ustawa 

nie przewiduje natomiast możliwości  

np. rozsypania prochów zmarłego np.  

na terenie parków pamięci, bądź w innych 

miejscach wskazanych za życia przez zmar-

łego, bądź też przez osoby uprawnione  

do jego pochówku. We wspomnianym  

projekcie nowelizacji ustawy wskazuje się 

natomiast, iż pod pojęciem pochówku nale-

ży rozumieć złożenie zwłok, prochów bądź 

szczątków ludzkich do grobu, kolumbariów, 

katakumb, jak również rozsypanie ich  

na polach pamięci bądź zatopienie  

                                                           
37 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmenta-
rzach i chowaniu zmarłych [w:] Dz. U. 1959,  
Nr 11, Poz. 62 z późn. zm., art. 11. 
38 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmenta-
rzach i chowaniu zmarłych [w:] Dz. U. 1959,  
Nr 11, Poz. 62 z późn. zm., art. 12, ust. 1 i ust. 3.  
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w morzu39. Wprowadzenie tej zmiany wyda-

je się uzasadnione. Trzeba zauważyć,  

iż zgodnie z aktualnymi regulacjami usta-

wowymi, zakazane jest np. wspomniane już 

rozsypywanie zwłok, które wiązałoby się  

z odpowiedzialnością karną. Jak wskazuje 

bowiem artykuł 18 ustawy, osoba narusza-

jąca przepisy ustawy bądź też wydanych  

na jej podstawie przepisów wykonawczych 

(rozporządzeń) podlega karze grzywny 

bądź aresztu, przy czym orzekanie następu-

je w sposób określony w przepisach  

o postępowaniu w sprawach o wykrocze-

nia40. Z drugiej strony, przeprowadzona 

przez autora opracowania analiza literatury 

przedmiotowej, jak również kilku for inter-

netowych związanych m.in. z tematyką  

funeralną, wykazały, iż coraz częstsze staje 

się łamanie przepisów dotyczących sposobu 

pochówku spopielonych zwłok, właśnie 

poprzez rozsypywanie ich w miejscu wska-

zanym za życia przez zmarłego. Wydaje się, 

iż taki stan rzeczy wynika przede wszystkim 

ze zmian kulturowych, jak również upo-

wszechnienia tego rodzaju pochówku, cie-

szącego się już znaczną popularnością  

np. w USA. Pośrednio taka sytuacja możliwa 

jest również ze względu na brak nadzoru 

urzędowego nad urną z prochami odebraną 

przez osoby uprawnione do pochówku.  

Z tego względu w wielu przypadkach  

                                                           
39 KP SLD, Projekt ustawy o zmianie ustawy  
o cmentarzach i chowaniu zmarłych, art. 1a, pkt. 
20 [w:] http://www.kpsld.pl/images/pdf/ 
cmentarze.pdf [dostęp on-line 03.01.2012].  
40 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmenta-
rzach i chowaniu zmarłych [w:] Dz. U. 1959,  
Nr 11, Poz. 62 z późn. zm., art. 18.  

dochodzi do sytuacji, w której na cmentarzu 

składana jest urna pusta, bądź też wypeł-

niona innym materiałem spopielonym41. 

Choć jak już nadmieniono, takie działanie,  

o ile zostanie rzeczywiście wykryte, podlega 

karze grzywny do kwoty pięciu tysięcy zło-

tych, bądź pozbawienia wolności do trzy-

dziestu dni, sama kara wydaje się stosun-

kowo niewielka i nieadekwatna do samo-

wolnego, niezgodnego z prawem postępo-

wania ze spopielonymi szczątkami zmarłe-

go. Co więcej, w wielu przypadkach może 

dochodzić do istotnego konfliktu etycznego, 

o ile zmarły np. za pośrednictwem testa-

mentu wyraził wolę rozsypania jego pro-

chów w określonym miejscu. Abstrahując  

od dywagacji nt. wyższości prawa stano-

wionego bądź woli zmarłego, należy stwier-

dzić, iż umożliwienie rozsypania prochów 

ludzkich wydaje się rozwiązaniem korzyst-

nym i uzasadnionym. W przekonaniu autora 

pracy zasadne byłoby natomiast dokładniej-

sze rozważenie zasad, na jakich miałoby 

dobywać się rozsypywanie zwłok, ewentu-

alnej metodyki nadzoru urzędniczego, bądź 

też określenia sytuacji, w których mogłoby 

dojść do rozsypania prochów zmarłego,  

np. wyłącznie w przypadku wyrażenia prze-

zeń stosownej woli w ramach testamentu. 

Należy w tym miejscu zauważyć również,  

że projekt przedstawiony przez KP SLD  

zakłada również możliwość przechowywa-

nia prochów osoby zmarłej przez osobę jej 

najbliższą (w rozumieniu zgodnym z art.  
                                                           
41 Por. m.in. Rudnicki S., Prawo do grobu. Zagad-
nienia cywilistyczne, Wyd. Zakamycze, Kraków 
1999, s. 31.  
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10 ustawy). Rozwiązanie to wydaje się  

wynikać również z funeralnych wzorców 

zaczerpniętych przede wszystkim z USA  

i krajów Europy Zachodniej, gdzie taka for-

ma oddawania czci zmarłym jest relatywnie 

powszechna. Należy jednocześnie zauważyć, 

iż projekt ustawy zakłada wprowadzenie 

dodatkowych regulacji odnoszących się  

do zasad przechowywania prochów zmar-

łych. Musiałyby być one przetrzymywane  

w trwale zamkniętych urnach. Prawo  

do przechowywania prochów przysługiwa-

łoby osobom najbliższym zmarłego według 

porządku określonego w art. 10 ust 1c  

(tj. poczynając od małżonka, a kończąc  

na powinowatych pierwszego stopnia),  

wyłącznie w miejscu zamieszkania osoby 

uprawnionej do przechowywania urny  

z prochami. W projekcie wskazano także  

na konieczność przechowywania prochów 

w sposób zapewniający poszanowanie  

godności zmarłego, w tym w szczególności  

poprzez integralność jego prochów i niena-

ruszalność urny, a także ochronę zdrowia, 

życia ludzkiego oraz moralności publicznej. 

Zabronione miałoby być przechowywanie 

prochów w miejscach przeznaczonych  

do składowania odpadów, w pomieszcze-

niach sanitarnych (ustępach, toaletach,  

łazienkach), pomieszczeniach gastrono-

micznych (spiżarniach, kuchniach), pomie-

szczeniach przeznaczonych na cele sypialne, 

rekreacyjne lub edukacyjne dla dzieci, które 

nie ukończyły trzynastego roku życia, a tak-

że w pobliżu legowisk zwierząt. Przed fak-

tycznym przyjęciem prochów, osoba 

uprawniona byłaby również zobowiązana 

do złożenia właściwemu powiatowemu  

inspektorowi sanitarnemu oświadczenia  

(w formie pisemnej), wskazującego  

na zamiar przyjęcia urny z prochami zmar-

łego, a także miejscu oraz warunkach jej 

przechowania, a także uwzględniającego 

zobowiązanie do przekazania inspektorowi 

informacji w przypadku woli zmiany miej-

sca przechowania urny. Inspektor posiadał-

by w tym przypadku prawo odmowy przy-

jęcia oświadczenia w terminie pięciu dni  

od jego złożenia, o ile osoba je składająca 

nie dała by gwarancji zapewnienia odpo-

wiednich warunków przechowania urny  

z prochami. Przez ww. okres prochy byłyby 

przechowywane w kostnicy, prosektorium 

lub domu pogrzebowym. Odmowa przyjęcia 

oświadczenia byłaby jednoznaczna ze zobo-

wiązaniem osoby je składającej do natych-

miastowego dokonania pochówku urny. 

Miejsce oraz warunki przechowywania urny 

podlegały by kontroli powiatowego inspek-

tora sanitarnego – w przypadku niezgodno-

ści uprzednio złożonego oświadczenia  

ze stanem faktycznym, bądź też nie spełnie-

nia warunków przechowywania urny,  

inspektor wydawałby decyzję o natychmia-

stowym pochowaniu urny. Powiatowy  

inspektor sanitarny byłby również zobo-

wiązany do prowadzenia ewidencji osób 

przechowujących urn z prochami zmarłych, 

natomiast jej zakres byłby ustalany  

na drodze rozporządzenia ministra właści-

wego do spraw zdrowia. Osoba przechowu-

jąca urnę z prochami zmarłego mogłaby  
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w każdej chwili podjąć decyzję o pochowa-

niu tejże, przy czym przed dokonaniem  

pochówku musiała by poinformować o tym 

powiatowego inspektora sanitarnego, jak 

również inne osoby uprawnione do prze-

chowywania prochów (zgodnie z art. 10 ust. 

1, pkt. 1-7). Zgodnie z tym porządkiem pro-

chy zmarłego mogłyby zostać przekazane 

również innej osobie uprawnionej do ich 

przechowania (o ile osoba ta wyraziłaby  

na to zgodę). Porządek ten stosowany byłby 

do przekazania prochów zmarłego również 

w przypadku śmierci osoby dotychczas  

je przechowującej. Analizowany projekt 

wskazuje także, że zatopienie zwłok  

w morzu, jako forma pochówku, może być 

stosowane wyłącznie w sposób zgodny  

ze zwyczajem morskim w przypadku osób 

zmarłych na pokładzie statków znajdują-

cych się na pełnym morzu, w sytuacji,  

w której statek nie może w ciągu dwudzie-

stu czterech godzin przybyć do portu, który 

został objęty programem podróży. Wyjątki 

od tej zasady mogą zostać uczynione przez 

kapitana okrętu, przy uwzględnieniu prze-

słanek sanitarnych i wojskowych, w przy-

padku osób zmarłych na okrętach wojsko-

wych lub też okrętach do celów wojskowych 

wykorzystywanych. Możliwość wprowa-

dzenia takich wyjątków miała by zostać 

określona na drodze rozporządzenia wyda-

wanego przez ministra właściwego  

do spraw zdrowia. Jednocześnie uchylony 

miałby zostać aktualnie obowiązujący  

art. 16 ustawy dotyczący właśnie kwestii 

pochówku w morzu. Projekt wprowadzałby 

również zakaz otwierania trumny lub urny 

po ich zamknięciu, za wyjątkiem otwarcia 

ich w domu pogrzebowym, kostnicy lub 

prosektorium (a w przypadku urny również 

w celu rozsypania prochów na polu pamię-

ci). Zakaz nie dotyczyłby również otwarcia 

trumny na potrzeby balsamacji lub kremacji 

zwłok, a także decyzji prokuratora w sytua-

cji, w której zachodzi uzasadnione podej-

rzenie, iż zgon nastąpił w wyniku dokonania 

przestępstwa42.  

Artykuł 13 ustawy wskazuje,  

iż zwłoki osób, które zmarły, bądź zostały 

zabite w miejscu publicznym, należy  

w pierwszej kolejności przewieźć do zakła-

du medycyny sądowej (względnie – w przy-

padku braku takowego na terenie powiatu, 

do najbliższego szpitala posiadającego  

prosektorium), w celu ustalenia przyczyny 

zgonu. Za organizację przewozów w tym 

zakresie odpowiadałby powiat. Z kolei arty-

kuł 14 określa zasady przewozu zwłok oraz 

szczątków. Zarówno na terenie Rzeczypo-

spolitej Polskiej (za pośrednictwem kolei, 

samolotów, statków) oraz poza granice tery-

torialne Polski (o ile zgon nastąpił na obsza-

rze kraju) jest on możliwy wyłącznie  

po uzyskaniu pozwolenia właściwego  

powiatowego inspektora sanitarnego.  

Pozwolenie na przewóz zwłok poza teren 

Polski może zostać wydane wyłącznie  

po przedstawieniu dokumentów właściwej 

władzy państwowej kraju, na terenie które-

                                                           
42 KP SLD, Projekt ustawy o zmianie ustawy  
o cmentarzach i chowaniu zmarłych, art. 1a, pkt. 
20 [w:] http://www.kpsld.pl/images/pdf/ 
cmentarze.pdf [dostęp on-line 03.01.2012]. 
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go ma dojść do pochówku, jak również pań-

stw przez obszar których zwłoki lub szcząt-

ki mają być transportowane. Dokumenty  

te powinny przede wszystkim wskazywać 

na brak przeszkód w zakresie pochówku 

oraz przewozu zwłok. Z kolei przewóz 

(„tranzytowy”) zwłok przez obszar Polski 

może zostać zrealizowany na podstawie 

zaświadczenia przedstawionego przez  

polskiego konsula działającego na terenie 

kraju, z którego ma zostać rozpoczęty prze-

wóz zwłok. Natomiast jeśli chodzi o spro-

wadzenie zwłok z zagranicy i pochowanie 

ich na terenie Polski konieczne jest uprzed-

nie uzyskanie pozwolenia starosty właści-

wego ze względu na planowane miejsce 

pochówku (pozwolenie to zostaje wydane  

w porozumieniu z właściwym powiatowym 

inspektorem sanitarnym) oraz zaświadcze-

nia polskiego konsula wskazującego  

na możliwość sprowadzenia zwłok lub 

szczątków na teren Polski (zaświadczenie  

to może zostać wydane dopiero po uzyska-

niu zgody starosty). Wyżej wymienione  

dokumenty powinny być wydane bez-

zwłocznie, nie później niż na trzy dni  

od złożenia wniosku o ich wydanie. Wyjątek 

stanowi zgon wynikający z chorób zakaź-

nych, o których wspomniano wcześniej –  

w tym przypadku zgoda na sprowadzenie 

zwłok nie może zostać wydana w terminie 

krótszym niż dwa lata od chwili zgonu. 

Przewóz zwłok, po uzyskaniu wszystkich 

koniecznych dokumentów, musi zostać 

przeprowadzony w sposób zapewniający 

sanitarne oraz techniczne bezpieczeństwo. 

Zasady oraz tryb wydawania ww. pozwoleń 

oraz zaświadczeń określony został przez 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  

27 grudnia 2007 roku43. Artykuł 15 ustawy 

wskazuje natomiast na zasady ekshumowa-

nia zwłok oraz szczątków. Przede wszyst-

kim działanie to może zostać przeprowa-

dzone wyłącznie w przypadku stosownego 

uzasadnionego wniosku złożonego przez 

osoby uprawnione do pochówku (za zgodą 

właściwego państwowego inspektora sani-

tarnego), na podstawie zarządzenia proku-

ratora lub sądu, bądź na podstawie decyzji 

właściwego państwowego inspektora sani-

tarnego w sytuacji przekazania terenu poc-

mentarnego na inny cel. W tym ostatnim 

przypadku zwłoki powinny zostać ponow-

nie pochowane na terenie innego cmenta-

rza. Zakazana jest natomiast ekshumacja 

osób zmarłych w związku z chorobami  

zakaźnymi określonymi w rozporządzeniu 

ministra właściwego do spraw zdrowia  

w terminie krótszym niż dwa lata od chwili 

śmierci, o ile ekshumowanie wynika z wnio-

sku złożonego przez osoby uprawnione  

do pochówku44. Należy natomiast pamiętać, 

iż zgodnie z art. 19 ustawy, przepisy  

o ekshumacji oraz przewożeniu zwłok nie 

dotyczą archeologicznych prac wykopali-

skowych, prowadzonych w stosunku  

                                                           
43 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  
27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania  
pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok  
i szczątków ludzkich [w:] Dz. U. 2007, Nr 249, 
Poz. 1866.  
44 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmenta-
rzach i chowaniu zmarłych [w:] Dz. U. 1959,  
Nr 11, Poz. 62 z późn. zm., art. 13-15.  
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do grobów oraz cmentarzysk znajdujących 

się poza cmentarzami w rozumieniu zgod-

nym z treścią ustawy45. W opisanym wyżej 

zakresie projekt nowelizacji ustawy nie 

przewiduje żadnych zmian.  

Artykuł 16 ustawy odnosi się  

do pochówku w morzu. Podobnie, jak  

opisany wcześniej projekt, wskazuje  

on na możliwość dokonania tej formy  

pochówku, w sposób zgodny ze zwyczajem 

morskim, o ile statek znajdujący się na peł-

nym morzu nie jest w stanie w ciągu dwu-

dziestu czterech godzin od chwili zgonu 

przybyć do portu uwzględnionego w planie 

podróży (w przeciwnym wypadku istnieje 

obowiązek przewiezienia zwłok na ląd  

i pochowania ich na cmentarzu). Kapitan 

okrętu może czynić wyjątki od powyższej 

zasady, ze względu na wskazania sanitarne, 

lub też wojskowe w przypadku okrętów 

militarnych oraz wykorzystywanych  

na potrzeby wojska. W porównaniu  

z projektem, ustawa nie wskazuje natomiast 

na zasady, czy ramy merytoryczne wyjąt-

ków czynionych przez kapitana, ani tym 

bardziej nie reguluje sposobu ich określenia, 

co należy uznać za istotną lukę, która winna 

zostać uzupełniona.  

Jak już wskazano wcześniej, artykuł 

18 ustawy określa zasady odpowiedzialno-

ści za naruszenie jej przepisów. Zgodnie  

z ust. 1 za naruszenie regulacji ustawowych, 

bądź przepisów wykonawczych wydanych 

na podstawie ustawy, może zostać orzeczo-

na kara aresztu lub grzywny. Z kolei ust. 2 

                                                           
45 Tamże, art. 19. 

wskazuje, iż orzekanie następuje w trybie 

wynikającym z przepisów o postępowaniu 

w sprawach o wykroczenia46, tj. zgodnie  

z Ustawą – Kodeks postępowania w spra-

wach o wykroczenia47. Z kolei projekt nowe-

lizacji zakłada zwiększenie kar, poprzez 

zmianę brzmienia art. 18, który miałby 

wskazywać, iż osoba naruszająca przepisy 

ustawy bądź wydanych na jej podstawie 

przepisów wykonawczych podlega karze 

grzywny, ograniczenia wolności, bądź też 

pozbawienia wolności do dwóch lat48. 

Artykuł 20 ustawy nakłada nato-

miast na ministra właściwego do spraw 

budownictwa, lokalnego planowania i zago-

spodarowania przestrzennego oraz miesz-

kalnictwa określenie wymagań, jakie muszą 

zostać spełnione przez cmentarze, groby 

oraz inne miejsca przeznaczone do chowa-

nia zwłok. Treść regulacji powinna być 

uzgodniona z ministrem właściwym  

do spraw zdrowia. Wymogi techniczno-

budowlane, o których mowa w artykule  

20 dotyczą przede wszystkim usytuowania 

cmentarza, sposobu określania jego  

powierzchni, rodzaju powierzchni grzebal-

nych oraz wymogów dotyczących ich zago-

spodarowania, a także wymogów wobec 

innych miejsc grzebania zwłok oraz szcząt-

ków. Zasady te uregulowane zostały  

                                                           
46 Tamże, art. 18.  
47 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia. [w:] 
Dz. U. 2001, Nr 106, Poz. 1148 z późn. zm.  
48 KP SLD, Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
cmentarzach i chowaniu zmarłych, art. 1a, pkt. 
20 [w:] http://www.kpsld.pl/images/pdf/ 
cmentarze.pdf [dostęp on-line 03.01.2012]. 
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za pośrednictwem Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku49. 

Dodatkowo artykuł 20 ust. 2 zobowiązuje 

ministra właściwego do spraw wewnętrz-

nych do określenia sposobu ewidencjono-

wania grobów, w tym przede wszystkim 

ksiąg cmentarnych (obecnie obowiązuje  

w tym zakresie Rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych z dnia 1 sierpnia 

2001 roku50), natomiast ust. 3 obliguje  

ministra do spraw zdrowia do wydania  

rozporządzenia określającego pojęcie zwłok 

w rozumieniu ustawy, postępowania  

ze zwłokami i szczątkami, jak również  

warunków ich przewozu i ekshumacji51. 

Aktualnie obowiązuje w tym zakresie  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  

7 grudnia 2001 roku52. Zgodnie z projektem 

ustawy, rozporządzenie wydawane przez 

ministra właściwego do spraw budownic-

twa, lokalnego planowania i zagospodaro-

wania przestrzennego oraz mieszkalnictwa 

na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy ma obej-

                                                           
49 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie  
muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca 
pochówku zwłok i szczątków [w:] Dz. U. 2008, 
Nr 48, Poz. 284.  
50 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001  
r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji 
grobów. [w:] Dz. U. 2001, Nr 90, Poz. 1013  
z późn. zm.  
51 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmenta-
rzach i chowaniu zmarłych [w:] Dz. U. 1959,  
Nr 11, Poz. 62 z późn. zm., art. 20. 
52 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  
7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania  
ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. [w:] Dz. U. 
2001, Nr 153, Poz. 1783 z późn. zm.  

mować również wymagania względem pól 

pamięci53. 

Artykuł 20a ustawy wskazuje,  

iż przepisy dotyczące pochówku oraz prze-

wozu zwłok będą stosowane również  

w odniesieniu do szczątków powstałych  

w efekcie kremacji zwłok. Z kolei w przy-

padku postępowań prowadzonych na pod-

stawie przepisów ustawy, w zakresie, który 

nie został przez nią uregulowany ma być 

wykorzystywany Kodeks Postępowania 

Administracyjnego54, za wyjątkiem postę-

powania dotyczącego sprowadzenia zwłok 

lub szczątków z zagranicy. W tym ostatnim 

przypadku postępowanie zaliczone jest  

do właściwości konsulów Polski i z tego 

względu zastosowanie ma ustawa o funk-

cjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej55. 

Z kolei artykuł 21 ustawy określa zasady 

nadzoru urzędniczego nad wykonywaniem 

przepisów ustawy oraz wydanych na jej 

podstawie przepisów wykonawczych. Zgod-

nie z ust. 1 nadzór ten sprawowany jest 

przez starostów, wójtów, burmistrzów, pre-

zydentów miast i właściwych miejscowo 

państwowych inspektorów sanitarnych.  

Z kolei ust. 2 wskazuje, że ogólny nadzór 

nad sprawami uwzględnionymi w ustawie 

należy do ministrów właściwych do spraw 

                                                           
53 KP SLD, Projekt ustawy o zmianie ustawy  
o cmentarzach i chowaniu zmarłych, art. 1a, pkt. 
20 [w:] http://www.kpsld.pl/images/pdf/ 
cmentarze.pdf [dostęp on-line 03.01.2012]. 
54 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego. [w:] Dz. U. 
1960, Nr 30, Poz. 168 z późn. zm.  
55 Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach 
konsulów Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Dz. U. 
2002, Nr 215, Poz. 1823 z późn. zm.  
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zdrowia oraz do spraw budownictwa, lokal-

nego planowania i zagospodarowania prze-

strzennego56.  

W tym miejscu należy przejść  

do analizy samego prawa do grobu. Jeśli 

chodzi o jego treść, to może ona zostać róż-

nie ukształtowana. W prawie polskim pra-

wo do grobu jest traktowane jako przedmiot 

prawa cywilnego. Tym samym uznaje się 

umowę o pochowanie za czynność prawną  

o charakterze cywilnoprawnym. W stosun-

ku tym występuje wszakże podmiot, dla 

którego zarządzanie cmentarzem jest funk-

cją publicznoprawną. Powoduje to, iż osoba 

uprawniona do grobu jest w pewnej mierze 

podporządkowana sposobowi tego zarzą-

dzania. W jakimś stopniu ma to wpływ  

na zakres jej uprawnień, których całokształt 

nie odpowiada żadnemu z nazwanych sto-

sunków cywilnoprawnych, choć zawiera 

elementy wielu z nich. W opinii Sądu Naj-

wyższego jest to swoisty stosunek cywilno-

prawny57. 

Z umowy o pochowanie wynikają 

liczne uprawnienia cywilnoprawne przysłu-

gujące osobom, dla których kult pamięci 

osoby zmarłej, pochowanej w grobie, jest 

ich własnym dobrem osobistym. Suma tych 

uprawnień tworzy tzw. prawo do grobu. 

Uprawnienia te nie zostały uregulowane  

w przepisach szczególnych, w szczególności 

w ustawie o cmentarzach, dlatego też ich 

                                                           
56 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmenta-
rzach i chowaniu zmarłych [w:] Dz. U. 1959,  
Nr 11, Poz. 62 z późn. zm., art. 20a-21.  
57 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 
1970 r., II CZP 75/70.  

podstawowym i bezpośrednim źródłem jest 

sama umowa, a dopiero w przypadkach  

w niej nieprzewidzianych znajdują zastoso-

wanie przepisy kodeksu cywilnego. Artykuł 

10 ustawy o cmentarzach jest natomiast  

o tyle istotny, iż określa osoby, którym przy-

sługuje prawo do pochowania. Z prawa tego 

wynika uprawnienie do zawarcia z zarzą-

dem cmentarza umowy o pochowanie.  

Niemniej samo ww. prawo nie kreuje praw-

no-materialnych podstaw prawa do grobu, 

co za tym idzie bez zawarcia stosownej 

umowy, prawo do pochowania nie stanowi 

źródła powstania prawa do grobu58. 

W sposób całościowy prawo do gro-

bu zostało scharakteryzowane w orzecznic-

twie sądowym, jako posiadające dwojaki 

charakter: osobisty i majątkowy, przy czym 

elementom osobistym przysługuje rola  

decydująca, bez względu na to, jaka jest 

wartość składników majątkowych tego 

prawa i na czym polegają - zawsze bowiem 

na pierwszy plan wysuwają się elementy 

niemajątkowe59. Do tych ostatnich należą 

przede wszystkim - pochowanie po śmierci 

zwłok uprawnionego w wybranym przez 

niego miejscu w grobie jednoosobowym lub 

wieloosobowym (rodzinnym). Uprawnienia 

do grobu zawierają także elementy o cha-

rakterze majątkowym: oparte na podstawie 

nabycia miejsca na cmentarzu, czy kosztów 

urządzenia grobu (wymagające niejedno-

                                                           
58 Rudnicki S., Prawo do grobu. Zagadnienia 
cywilistyczne, Kraków 1999, s. 104. 
59 Charakter prawa do grobu [w:] http:// 
www.serwisprawa.pl/wersja_do_druku.php?str=
artykuly&ob=11009&ty=3 [dostęp on-line 03.01. 
2013]. 
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krotnie bardzo dużych nakładów finanso-

wych), a także prawo do naziemnych części 

grobu – nagrobka, płyty grobowej, obramo-

wania. Jednak w stosunku do elementów 

osobistych mają one znaczenie drugorzęd-

ne. Prawo do pochówku i prawo do grobu 

powinny być traktowane jednakowo60.  

W ramach prawa do grobu nabywca 

uzyskuje nie tylko prawo do użycia grobu  

w celu pochowania w nim zmarłego, ale 

również – na podstawie powszechnego 

zwyczaju- szereg innych uprawnień o trwa-

łym charakterze, takich jak prawo wybudo-

wania i urządzenia grobu, wzniesienia  

nagrobka i jego przekształcenia, odbywania 

ceremonii religijnych, kontemplacji, prawo 

do odwiedzania grobu i utrzymywania  

go w należytym stanie, wykonywania zmian 

dekoracyjnych itp. Uprawniony korzysta 

zatem na stałe z grobu, o czym w sposób 

szczególny stanowi art. 2 ust. 3 ustawy  

o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

Uprawnienia te polegają – ogólnie ujmując – 

na wyłączności korzystania z nabytego  

od zarządu cmentarza miejsca, na którym 

znajduje się grób. Wyłączność ta nie oznacza 

jednak zakazu wybudowania identycznego 

grobu dla innego zmarłego, ponieważ nie 

uwłacza to pamięci zmarłego61.  

Podstawowe oraz pierwotne źródło 

prawa do grobu stanowi umowa cywilno-

                                                           
60 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 
1990 r. III CRN 455/90.  
61 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 1971 
r., II CR 686/70. 

prawna zawarta z zarządem cmentarza62. 

Jest to tzw. umowa nienazwana, której treść 

obejmuje na ogół uzyskanie uprawnień  

majątkowych do grobu wraz z przyjęciem 

zwłok osoby zmarłej do pochowania. Prze-

pisy ustawy nie wskazują żadnych wymo-

gów co do formy, a zatem umowa ta może 

być zawarta per facta concludentia (art. 60 

k.c. stanowi bowiem, iż poza przewidziany-

mi w ustawie wyjątkami, wola osoby, która 

dokonuje czynności prawnej, może zostać 

wyrażona poprzez każde jej zachowanie, 

które ujawnia jej wolę w dostatecznym 

stopniu, co obejmuje również elektroniczne 

oświadczenie woli) przez pobranie zwłok  

do pochowania i uiszczenie opłaty  

za pochówek. Na ogół umowa zawierana 

jest w formie ustnej z pokwitowaniem przy-

jęcia opłaty63. 

Istotne postanowienia umowy  

o pochowanie zwłok określają: miejsce  

pochowania tzw. pola grzebalnego lub miej-

sca w katakumbach, rodzaj grobu - czyli 

ziemny czy murowany, jednoosobowy czy 

wieloosobowy albo rodzinny bądź kata-

kumby, oraz jego przeznaczenie – czyje 

zwłoki mają być w nim pochowane.  

Z kolei do dodatkowych postanowień umo-

wy należy wskazanie wysokości opłaty 

przewidzianej za pochowanie zwłok, posta-

nowienia co do losu naziemnej części grobu 

– nagrobka, płyty grobowej, obramowania  

                                                           
62 Rydel M., Prawo do grobu to nie własność [w:] 
http://www.rp.pl/artykul/188722.html?print=t
ak [dostęp on-line 03.01.2013].  
63 Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. 
Księga pierwsza. Część ogólna., Wyd. Lexis Nexis 
Polska, Warszawa 1998, s. 195.  
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i innych akcesoriów – w przypadku wyga-

śnięcia prawa do grobu lub likwidacji cmen-

tarza, a także określenie innych uprawnień i 

obowiązków stron, które może nastąpić 

przez odwołanie się do regulaminu cmen-

tarnego. Dane, które należą do istotnych 

postanowień umowy, powinny zostać  

wpisane do księgi cmentarnej. Dotyczy  

to także przeznaczenia grobu, który nie był 

dotychczas objęty obowiązkowym zapisem. 

Ujawnienie tych danych przyczyniłoby się 

do zapobieżenia wielu nieporozumieniom  

i procesom sądowym.  

Pierwszorzędną podstawą władania 

grobem jest umowa z zarządem cmentarza. 

Drugą, jednak nieodosobnioną podstawą 

prawa do dysponowania grobem jest umo-

wa między osobami uprawnionymi  

do pochowania w danym grobie i osobą 

nieposiadającą takich uprawnień, a także 

umowa na rzecz osoby trzeciej – art. 393 k.c. 

Takie umowy, określane często potocznie 

„porozumieniami”, posiadają charakter wią-

żący tak jak wszystkie umowy (na mocy art. 

56 i 354 k.c.), o ile oczywiście po stronie 

dotychczas uprawnionych występują 

wszystkie osoby powiązane więzami  

rodzinnymi z dotychczas pochowanymi. 

Trzecią zaś podstawą dysponowania  

grobem jest następstwo rodzinne po oso-

bach pochowanych. 

Natomiast źródłem prawa do grobu 

nie może być „przeznaczenie grobu” przez 

osobę, która nabyła miejsce na cmentarzu, 

jeśli przez takie przeznaczenie rozumie się 

jednostronne oświadczenie woli tej osoby. 

Jak wskazuje Z. Radwański, wynika to z fak-

tu, iż na podstawie jednostronnej czynności 

prawnej stosunek zobowiązaniowy może 

powstać wyłącznie w sytuacjach wyraźnie  

w ustawie przewidzianych, dotyczy to rów-

nież jednostronnego przyznania określonej 

osobie prawa64.  

Dla kwestii rozważań na temat gro-

bu rodzinnego niezwykle istotne znaczenie 

ma natomiast uchwała SN z dnia 29 wrze-

śnia 1978 r.65, która zapadła na tle sporu 

kilku współuprawnionych z tytułu wspólne-

go prawa do grobu o prawo rozporządzania 

grobem – konkretnie znajdującymi się  

w nim miejscami – i pochowanie w nim 

zwłok innych osób. Zdaniem sądu grób wie-

loosobowy z reguły jest grobem rodzinnym, 

ale może być również budowany przez kilka 

obcych sobie osób z przeznaczeniem dla 

nich, członków ich rodzin, a nawet innych 

osób im bliskich. Określone zazwyczaj jesz-

cze przed rozpoczęciem budowy grobowca 

jego przeznaczenie przesądza nie tylko  

o wielkości grobu, ale i o tym, kto ponosi 

koszty uzyskania miejsca na cmentarzu  

i budowy grobu. Odgrywa to istotne znacze-

nie nie tylko w sferze praw majątkowych, 

ale również niemajątkowych, ponieważ  

porozumienia takie przeważnie przesądzają 

sporną kwestię wyznania, kultu osoby zmar-

łej itp. W przypadku, gdy tego rodzaju grób 

jest budowany przez kilka osób na podsta-

wie zawartej przez nich – wyraźnie lub  

                                                           
64 Radwański Z., Zobowiązania. Część ogólna., 
Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 25.   
65 Uchwała SN z dnia 29 września 1978 r., III CZP 
56/78. 
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dorozumianie – umowy choćby kosztem 

jednej z nich, to taka umowa ma wiążące 

znaczenie co do przeznaczenia grobu dla jej 

stron. W sytuacji, gdy nie ustaliły one  

od razu, czyje zwłoki mają być pochowane 

we wspólnym grobie, powinny podejmować 

wspólne decyzje w tej sprawie. Gdy grób 

rodzinny wybudowała wyłącznie jedna oso-

ba bez umowy z innymi, wówczas przysłu-

guje jej wyłączne prawo rozporządzania 

tym grobem tylko raz przez pochowanie  

w nim pierwszego zmarłego. Z tą chwilą 

osoby najbliższe, wskazane w art. 10 ust. 1 

ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, 

uzyskują już własne uprawnienia nie tylko 

do stałego odwiedzania grobu, dokonywa-

nia zmian o charakterze dekoracyjnym itp. – 

a zatem do swoistego władztwa nad gro-

bem, i to bez względu na częstotliwość oraz 

zakres rzeczywistego korzystania przez nich 

z tych uprawnień – ale oprócz tego również 

do współdecydowania łącznie z osobą  

dotychczas uprawnioną, która poniosła 

koszty budowy grobu, zawarła umowę  

z zarządem cmentarza i uiściła opłatę  

za korzystanie z miejsca na nim, o tym, kto – 

oprócz osoby już pochowanej – może być 

jeszcze w tym grobie pochowany. W ten 

sposób powstaje współuprawnienie, które 

polega na wspólności prawa do grobu.  

Cechą charakterystyczną tej wspólności jest 

bezudziałowość, co oznacza, że każdy 

uprawniony ma takie samo prawo do grobu, 

jak inni, bez względu na to, ilu członków 

jego rodziny spoczywa w grobie oraz bez 

względu na stopień pokrewieństwa. Jeśli 

tak, to zakres uprawnień każdego upraw-

nionego jest taki sam jak innych. 

Z chwilą pochowania w grobie osoby 

zmarłej niemożliwe jest rozdzielenie 

uprawnień majątkowych od osobistych  

i na odwrót. Zatem prawa majątkowe tracą 

swoją odrębność z chwilą, gdy grób staje się 

przedmiotem praw osobistych, co następuje 

wraz z pochowaniem w nim pierwszej oso-

by zmarłej. Utrata odrębności następuje  

w tym znaczeniu, że prawa majątkowe nie 

mogą już stanowić przedmiotu wyłącznego 

korzystania i rozporządzania ze strony  

dotychczasowego ich podmiotu z uwagi  

na prawa do grobu przysługujące pozosta-

łym uprawnionym. Trudno, bowiem odmó-

wić członkowi rodziny osoby zmarłej prawa 

do współdecydowania o przebudowie  

grobu, jego remoncie, zmianie wystroju czy 

umieszczeniu napisu z imieniem i nazwi-

skiem, który upamiętnia osobę pochowaną 

w grobie. Osobiste prawo do grobu  

i do pochowania w nim obok osób bliskich 

rodzi również roszczenie o pochowanie  

w tym samym grobie, w miarę wolnych 

miejsc66.  

Jak wynika z powyższej analizy  

dotychczasowych przepisów ustawy regulu-

jącej kwestie związane z pochówkiem, nie 

spełniają one wystarczająco swojej roli. 

Obecne regulacje mają kilkadziesiąt lat  

i powinny zostać zmienione w sposób, który 

dostosuje je do aktualnych realiów. Jednak 

zaproponowana nowelizacja ustawy wzbu-
                                                           
66 Rudnicki S., Prawo do grobu. Zagadnienia 
cywilistyczne, Wyd. Zakamycze, Kraków 1999,  
s. 116. 
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dza obawy wielu środowisk, dlatego powin-

na być w sposób szczególnie staranny opra-

cowana w trakcie procesu legislacyjnego.  

W sposób stanowczy wygłosiła w oświad-

czeniu swoją niechęć do projektowych 

zmian Polska Izba Pogrzebowa, wskazując, 

że proponowane formy pochówku nie gwa-

rantują godnego spoczynku osoby zmarłej, 

ani możliwości odwiedzania miejsca spo-

czynku przez najbliższe osoby. Polska Izba 

Pogrzebowa wskazała również, iż jedynym 

odpowiednim miejscem spoczynku człowie-

ka, już po jego śmierci, bez względu  

na to, czy zwłoki złożono w trumnie, czy też 

- po spopieleniu – w urnie, jest grób bądź 

kolumbarium zlokalizowane na terenie 

cmentarza. Wyłącznie taka sytuacja  

ma gwarantować poszanowanie czci zmar-

łego, jak również podtrzymanie jego pamię-

ci, ochronę przed profanacją, a także równy 

dostęp do niego dla wszystkich najbliższych 

osób. W opinii wskazano także, iż ww. ele-

mentów nie można zagwarantować w przy-

padku zlokalizowania miejsca trzymania 

prochów poza obszarem cmentarza, ani tym 

bardziej w przypadku ich rozsypania67.  

Wydaje się, iż stanowisko przedstawione 

przez PIP powinno być postrzegane, jako 

ostateczne potwierdzenie zasadności nowe-

lizacji analizowanej ustawy, w tym w szcze-

gólności dostosowania jej do faktycznych 

potrzeb społecznych, wynikających m.in.  

                                                           
67 Polska Izba Pogrzebowa, SLD proponuje 
zmiany w ustawie o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych [w:] http://polskaizbapogrzebowa.pl/ 
aktualnosci/sld-proponuje-zmiany-w-ustawie-o-
cmentarzach-i-chowaniu-zmarlych/ [dostęp on-
line 03.01.2013]. 

z przemian kulturowych, będących skut-

kiem integracji ponadnarodowej oraz wyra-

zem budowania państwa szanującego  

zarówno prawa osób wierzących, jak rów-

nież niewierzących. W końcu autor pracy 

pragnie zauważyć, iż w projekcie noweliza-

cji ustawy znaleźć można nadal pewne luki, 

które winny zostać wyeliminowane, o ile 

nowa ustawa ma kompleksowo odnosić się 

do praktyk funeralnych. Bodaj najważniej-

szym problemem wydaje się w tym kontek-

ście tzw. „nekrobiżuteria”, tj. biżuteria  

zdobiona diamentami wytapianymi w trak-

cie procesu kremacji zwłok. Praktyka  

ta, ciesząca się coraz większą popularnością 

w USA i krajach Europy Zachodniej, choć 

nadal stosunkowo droga, znajdzie się  

zapewne w kręgu zainteresowań zarówno 

polskich przedsiębiorców pogrzebowych, 

jak również odbiorców ich usług. Zagadnie-

nie to jest tym bardziej istotne, iż w dalszej 

perspektywie może rodzić istotne spory 

prawne. O ile bowiem analizowany projekt 

ustawy umożliwia np. przechowywanie pro-

chów zmarłego w domu osoby uprawnionej, 

bądź też ich rozsypanie na polu pamięci, nie 

określa np. zasad kremacji, czy też technik 

jakie mogą być w tym zakresie wykorzysty-

wane. Pewne kontrowersje może również 

budzić ocena przygotowania ww. biżuterii,  

a w szczególności to, czy jej przygotowanie 

nie narusza obowiązku poszanowania  

i zapewnienia integralności prochów zmar-

łego. W związku z powyższym warto,  

by twórcy projektu rozważyli możliwość 

jego rozszerzenia o tego rodzaju zagadnie-
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nia. Niemniej sama koncepcja nowelizacji 

ustawy wydaje się ze wszech miar uzasad-

niona i powinna zostać rozważona, celem 

dostosowania aktualnie obowiązujących 

przepisów do współczesnych oczekiwań 

oraz potrzeb.  
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Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2009 r.,  

I PK 219/08 
 

Filip Owsiak 
 

 
Tezy wyroku 

1. Wypowiedzenie umowy o pracę 

na czas określony niezgodnie z przepisami  

o wypowiadaniu tych umów nie stwarza  

po stronie pracownika roszczenia o uznanie 

tego wypowiedzenia za nieuzasadnione ani 

o przywrócenie do pracy (art. 50 § 3 k.p.).  

2. Skoro kwestia świadczeń 

majątkowych z tytułu pozostawania bez 

pracy w następstwie wadliwego 

rozwiązania stosunku pracy przez 

pracodawcę została w sposób kompleksowy 

i wyczerpujący uregulowana w kodeksie 

pracy, to nie ma podstaw do sięgania  

w tym zakresie (odpowiedzialności 

odszkodowawczej) do przepisów prawa 

cywilnego poprzez art. 300 k.p. Oznacza  

to tym samym, że wyłączone jest 

stosowanie także przepisów kodeksu 

cywilnego o czynach niedozwolonych,  

i w tym sensie nie zachodzi zbieg 

odpowiedzialności przewidzianej w kode-

ksie pracy za wadliwe rozwiązanie stosunku 

pracy przez pracodawcę z odpowie-

dzialnością cywilnoprawną, zwłaszcza  

zaś z odpowiedzialnością z tytułu czynów 

niedozwolonych. 

W przedmiotowej sprawie Sąd 

Najwyższy pochylił się nad dwiema 

niezwykle ważnymi i budzącymi rozbie-

żności zarówno w judykaturze, jak i doktry-

nie prawa pracy kwestiami. Stan faktyczny 

sprawy kolejny raz wywołał przed Sąd 

Najwyższy problem wykładni przepisu art. 

50 § 3 kodeksu pracy1. Wielokrotnie 

podnoszona przez orzecznictwo i doktrynę 

niejasność tego przepisu sprowadza się  

do wątpliwości, czy przewidziane w nim  

dla pracownika roszczenie odszkodo-

wawcze z tytułu rozwiązania umowy  

o pracę na czas określony z naruszeniem 

przepisów o wypowiadaniu takich umów 

jest jedynym roszczeniem przysługującym 

pracownikowi w sytuacji, w której strony 

stosunku pracy nie wprowadziły do umowy, 

zgodnie z art. 33 k.p., klauzuli umożli-

wiającej rozwiązanie stosunku pracy  

za wypowiedzeniem. 

Druga teza glosowanego wyroku 

odnosi się do zagadnienia odpowie-

dzialności odszkodowawczej na gruncie 

kodeksu pracy. Według przeważającej 

części doktryny i ustalonej linii orzeczniczej 

Sądu Najwyższego, podzielonej przez skład 

orzekający w przedmiotowej sprawie, 

przewidziana przez kodeks pracy odpowie-

dzialność za bezprawne rozwiązanie 

stosunku pracy jest wyczerpująca. 

Konsekwencją przyjęcia tego stanowiska 

                                                           
1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(Tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94  
z późn. zm.). 
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jest odrzucenie możliwości posiłkowego 

stosowania przepisów kodeksu cywilnego2 

na mocy art. 300 k.p. Nie można jednak 

pominąć poglądu Trybunału Konstytu-

cyjnego, wyrażonego w wyroku z dnia  

27 listopada 2007 r.3, w którym TK stanął  

na stanowisku, zgodnie z którym przewi-

dziana przepisami art. 56 i 58 k.p. 

odpowiedzialność odszkodowawcza nie 

zamyka drogi do dochodzenia pełnego 

odszkodowania na gruncie przepisów 

kodeksu cywilnego. Co prawda, wyrok ten 

nie odnosi się do przepisów kodeksu pracy, 

na których oparto glosowane rozstrzy-

gnięcie Sądu Najwyższego (art. 50 § 3 i 4), 

jednakże z uwagi na występującą między 

przepisami analogię powinien mieć  

on znaczenie dla sprawy. 

Po krótkim przedstawieniu stanu 

faktycznego zawisłej przed Sądem 

Najwyższym sprawy postaram się kolejno 

rozpatrzyć przedstawione tezy wyroku. 

Powód był zatrudniony w Urzędzie 

Miejskim na podstawie umowy o pracę  

na czas określony. Strony nie wprowadziły 

do umowy klauzuli przewidzianej przez  

art. 33 k.p., w konsekwencji wypowiedzenie 

tej umowy nie było możliwe. W dniu  

5 czerwca 2007 r. pracodawca złożył 

powodowi oświadczenie o rozwiązaniu 

stosunku pracy za wypowiedzeniem. Sąd 

Rejonowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń 

                                                           
2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks  
Cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. 
zm.). 
3 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 
listopada 2007 r., SK 18/05 w Dz. U. Nr 225, poz. 
1672.  

Społecznych orzekający w sprawie 

pierwszej instancji ustalił, że w dniu 

złożenia tego oświadczenia powód był 

objęty ochroną wynikającą z art. 39 k.p. Jako 

że pracodawca uzasadniał wypowiedzenie 

likwidacją stanowiska pracy, zgodnie z art. 5 

ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 13 marca 2003  

r. o szczególnych zasadach rozwiązywania  

z pracownikami stosunków pracy  

z przyczyn nie dotyczących pracowników4, 

pracodawca mógł wypowiedzieć jedynie 

dotychczasowe warunki pracy i płacy. 

Biorąc powyższe pod uwagę, sąd I instancji 

zasądził na rzecz powoda odszkodowanie, 

oddalając jednocześnie roszczenie o przy-

wrócenie do pracy, uzasadniając to przepi-

sem art. 50 § 3 k.p. Sąd Okręgowy – Sąd 

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oddalił 

apelację powoda, argumentując, na podsta-

wie art. 383 k.p.c., że powód oparł  

ją na podstawie nieformułowanego  

w pierwszej instancji roszczenia odszkodo-

wawczego wywiedzionego z kodeksu 

cywilnego. Powód wysunął roszczenie 

zasądzenia na jego rzecz wynagrodzenia  

za cały okres pozostawania bez pracy, 

powołując się na art. 415 k.c. w zw. z art. 

300 k.p. Skarga kasacyjna od wyroku sądu  

II instancji oparta była na zarzutach 

naruszenia przepisów zarówno prawa 

materialnego, jak i procesowego. Powód 

podniósł naruszenie art. 300 k.p. w zw. z art. 

415 k.c., przywołując w uzasadnieniu 

wspomniany już wyrok Trybunału Konsty-

                                                           
4 Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 
r., Nr 90, poz. 844). 
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tucyjnego. Naruszenie prawa procesowego, 

według powoda, nastąpiło przez nieprawi-

dłowe zastosowanie art. 383 k.p.c. Sąd 

Najwyższy oddalił wszystkie zarzuty kasacji.  

Pierwsza teza wyroku Sądu Najwyż-

szego, zgodnie z którą pracownik, któremu 

wypowiedziano umowę o pracę na czas 

określony z naruszeniem przepisów  

o wypowiadaniu tych umów może 

dochodzić od pracodawcy jedynie 

odszkodowania jest w przedmiotowym 

przypadku właściwa jedynie pozornie. 

Rzeczywiście, jest ona zgodna z przepisem 

art. 50 § 3 k.p., jednakże należy stanowczo 

stwierdzić, że przepis ten nie znajduje 

zastosowania w rozpatrywanej przez Sąd 

Najwyższy sprawie. Dokonując subsumpcji 

zaistniałego stanu faktycznego pod art. 50 § 

3 k.p., skład orzekający oparł się, w moim 

przekonaniu bezrefleksyjnie, na wyroku 

tegoż sądu z dnia 4 marca 1999 r.5, nie 

bacząc przy tym na odmienności stanów 

faktycznych w obu sprawach. Teza powoły-

wanego wyroku z roku 1999 odnosiła się  

do sytuacji, w której w umowie o pracę  

na czas określony strony zawarły klauzulę 

przewidzianą w art. 33 k.p. Z materiału 

dowodowego zgromadzonego w sprawie,  

w której wydano glosowany wyrok wynika, 

że w wypadku tej umowy strony nie 

dopuściły możliwości wcześniejszego jej 

rozwiązania za wypowiedzeniem. Biorąc 

powyższe pod uwagę należy zarzucić 

                                                           
5 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 1999 
r., I PKN 607/98, OSNP 2000/8/308. 

składowi orzekającemu co najmniej mało 

wnikliwy sposób rozpatrzenia sprawy.  

Wydaje się, że w tym wypadku Sąd 

Najwyższy, wbrew temu, co zapisano  

w uzasadnieniu wyroku, zamierzał podzielić 

pogląd uznawany przez część nauki prawa 

pracy6, a wyrażony przez inny skład 

orzekający tego sądu w wyroku z 20 maja 

1998 r.7. Zgodnie z nim wypowiedzenie 

umowy o pracę zawartej na czas określony 

przy braku zamieszczenia w umowie 

klauzuli z art. 33 k.p. jest sprzeczne z tym 

właśnie przepisem, traktowanym jako 

przepis o wypowiadaniu umów o pracę  

na czas określony w rozumieniu art. 50 § 3 

k.p. Prima facie zastosowanie w tym 

przypadku przepisu art. 50 § 3 k.p. wydaje 

się być prawidłowe, jednakże po rozważe-

niu treści przepisów art. 32 § 1, 30 § 1 pkt 4 

oraz 33 k.p. i skonfrontowaniu ich z funkcją, 

jaką ustawodawca przewidział dla umów  

na czas określony, dochodzę do wniosku 

przeciwnego. 

Przepis § 1 art. 32 k.p. zawiera 

katalog umów, dla których wypowiedzenie 

jest typowym sposobem zakończenia 

stosunku pracy. Wymienia on umowę  

o pracę na czas nieokreślony oraz umowę  

na okres próbny. Typową formą zakończe-

nia stosunku pracy wynikającego z umowy 

na czas określony jest za to, zgodnie z art. 30 

                                                           
6 Zob. np. H. Kasińska, Rozwiązanie terminowych 
umów o pracę, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 
6/1980, s. 28; Z. Salwa, Wypowiedzenie umowy  
o pracę w kodeksie pracy, Państwo i Prawo  
8-9/1974, s. 26. 
7 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 1998 
r., I PKN 126/98, OSNP 1999/11/35. 
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§ 1 pkt 4 k.p., upływ terminu, na jaki została 

ona zawarta. Jednocześnie ustawodawca 

przewidział wyjątek od tej zasady, wpro-

wadzając art. 33 k.p. W myśl tego przepisu 

strony umowy o pracę na czas określony, 

zawartej na okres przekraczający 6 miesię-

cy, mogą wprowadzić do niej klauzulę 

umożliwiającą jej rozwiązanie za dwutygo-

dniowym okresem wypowiedzenia. Danie 

stronom możliwości odmiennego od zasa-

dniczego uregulowania kwestii wypowie-

dzenia tej umowy czyni z art. 32 § 1 i 30 § 1 

pkt 4 k.p. przepisy o charakterze dyspozy-

tywnym8. Strony umowy o pracę na czas 

określony mogą, pod warunkiem złożenia 

zgodnych oświadczeń woli w tym zakresie, 

zdecydować o dopuszczeniu możliwości 

zakończenia stosunku pracy poprzez wypo-

wiedzenie. A contrario, w braku postano-

wienia umownego odpowiadającego art. 33 

k.p. umowa zakończy się z upływem 

terminu, na jaki ją zawarto, we wcześniej-

szej dacie za porozumieniem stron lub  

po rozwiązaniu jej bez wypowiedzenia 

przez którąkolwiek ze stron. Z wyjątkowego 

charakteru przepisu art. 33 k.p. płynie 

jednoznaczny wniosek - ustawodawca dążył 

do tego, by nadać stosunkowi pracy na czas 

określony trwały charakter. Pracownik 

wstępując w taki stosunek ma mieć 

pewność, że nie straci pracy na mocy wypo-

wiedzenia, czyli jednostronnego oświadcze-

nia pracodawcy, przez czas z góry określony 

w umowie. 
                                                           
8 Zob. uchwała Siedmiu Sędziów SN z dnia  
17 listopada 2011 r., III PZP 6-11, OSNP 
2012/17-18/211, s. 708. 

Istotnym zagadnieniem jest odpo-

wiedź na pytanie, który przepis jest 

naruszany w sytuacji wypowiedzenia umo-

wy przy braku zapisu umownego zgodnego 

z art. 33 k.p. W tym przypadku strony  

nie są związane przepisem art. 33 k.p.,  

co sprawia, że nie mogą one go naruszyć.  

W mojej ocenie wypowiadając analizowaną 

w niniejszej glosie umowę o pracę, strona 

czyni wbrew dyspozycji art. 30 § 1 pkt 4 i 32 

k.p, jako że dokonuje czynności w tych 

przepisach nie przewidzianej. Należy pamię-

tać, że w braku w umowie zapisu z art. 33 

k.p. przepisy te stają się wiążącymi strony. 

Pierwszy z nich dla umowy o pracę na czas 

określony przewiduje trzy zasadnicze 

sposoby jej zakończenia, a drugi, zgodnie  

z wyżej wyrażonym twierdzeniem, stanowi, 

jakie umowy podlegają wypowiedzeniu. 

Przepisy te bez wątpienia nie mogą być 

uznane za przepisy o wypowiadaniu umów 

w rozumieniu art. 50 § 3 k.p. 

Przyjąwszy powyższe stanowisko, 

należy rozważyć sankcja którego przepisu 

kodeksu pracy, ewentualnie kodeksu cywil-

nego powinna zostać uruchomiona. Innymi 

słowy, gdzie szukać skutków, jakie wywoła 

wypowiedzenie naruszające art. 30 § 1 pkt 4 

i 32 § 1 k.p. Znaczna część piśmiennictwa  

i judykatury opowiada się za stosowaniem 

per analogiam art. 56 i 59 k.p.9, rzadziej  

art. 45 k.p. Uważam przyjęcie tego poglądu  

                                                           
9 Zob. np. A. Sobczyk [w:] B. Wagner (red.),  
Kodeks pracy. Komentarz, Gdańsk 2011, s. 321;  
A. Marek, Specyfika kodeksowych umów o pracę 
na czas określony, Służba Pracownicza 6/2009,  
s. 1 i n.; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 listo-
pada 1998 r., I PKN 414/98, OSNP 1999/24/779. 
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i danie pracownikowi możliwości 

skorzystania z roszczenia o przywrócenie 

do pracy na poprzednich warunkach  

za niepotrzebne komplikowanie sytuacji 

pracownika. W mojej opinii należy tu podą-

żyć za mniejszościowym stanowiskiem 

doktryny10 i rozpatrzyć możliwość zastoso-

wania art. 58 k.c. w oparciu o odesłanie  

z art. 300 k.p.  

Jak już wykazałem, wypowiedzenie 

umowy w okolicznościach braku w niej 

klauzuli z art. 33 k.p. stanowi naruszenie 

przepisów wyrażonych w art. 30 § 1 pkt 4  

i 32 k.p. Jeśli tak, to teoretycznie możliwe 

jest uznanie tej czynności za sprzeczną  

z ustawą w rozumieniu art. 58 k.c. Subsy-

diarne stosowanie norm kodeksu cywilnego 

jest w prawie pracy dopuszczone przez  

art. 300 k.p. Należy jednak zwrócić uwagę 

na sformułowane w tym artykule przesłanki 

posiłkowania się regulacją cywilną.  

Po pierwsze, de lege lata jest ono 

dopuszczalne wyłącznie w przypadku 

nieunormowania danej kwestii przez 

przepisy prawa pracy, co w tym wypadku 

jest niewątpliwie spełnione. Po drugie, 

wyłączona jest możliwość stosowania 

przepisów kodeksu cywilnego sprzecznych 

z zasadami prawa pracy.  

Według znacznej części orzeczni-

ctwa i nauki prawa pracy, w analizowanym 

w niniejszej glosie przypadku, przesłanka 

                                                           
10 Zob. np. B. Wagner, Terminowe umowy o pracę, 
Warszawa 1980, s. 105 i n.; T. Liszcz, Odpowie-
dzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec 
pracownika, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 
12/2008. 

negatywna z art. 300 k.p. jest spełniona, 

jako że w prawie pracy brak jest konstrukcji 

bezwzględnej nieważności czynności praw-

nych pracodawcy11. Uważam, że istnienie  

tej zasady, nie wyrażonej explicite w przepi-

sach prawa pracy, a wykształconej w orze-

cznictwie Sądu Najwyższego, jest dalece 

wątpliwe. Nie znajduję w kodeksie pracy 

przepisów, z których można by ową zasadę 

dekodować12. W mojej ocenie stosowanie 

art. 58 k.c. jest w przedmiotowym przy-

padku najprostszym rozwiązaniem dla 

strony, której bezprawnie wypowiedziano 

stosunek pracy.  

Konsekwencją dopuszczenia stoso-

wania art. 58 k.c. jest stwierdzenie,  

że podstawowym roszczeniem przysługu-

jącym pracownikowi, któremu wypowie-

dziano umowę mimo braku w niej klauzuli  

z art. 33 k.p., jest roszczenie o dopuszczenie 

do pracy. Ponadto, podzielając zdanie  

J. Steliny13, uważam, że w takim przypadku 

pracownikowi przysługuje także prawo  

do wynagrodzenia z tytułu nieświadczenia 

pracy z przyczyn stojących po stronie 

pracodawcy. 

Kwestia poruszona przez Sąd 

Najwyższy w drugiej tezie glosowanego 

wyroku jest równie kontrowersyjna. Skład 

                                                           
11 Zob. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia  
5 listopada 1998 r., I PKN 414/98, OSNP 
1999/24/779. 
12 Uważam za nadużycie formułowanie zasady 
prawa pracy na podstawie dwóch przepisów - 
art. 45 i 56 k.p. – trudno przypisać tym przepi-
som „zasadniczy” dla systemu prawa pracy  
charakter. 
13 J. Stelina, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego  
z dnia 20 maja 1998r., OSP 3/2000/32. 
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orzekający w przedmiotowej sprawie, 

podążając za ustaloną, aprobowaną przez 

przedstawicieli doktryny, linią orzeczniczą 

Sądu Najwyższego14, nie dopuścił do uru-

chomienia przez powoda roszczeń cywil-

nych, wskazując na wyczerpujące unormo-

wanie kwestii roszczeń odszkodowawczych 

z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy  

o pracę za wypowiedzeniem na gruncie 

kodeksu pracy. Jednakże zasadny jest zarzut 

zignorowania przez Sąd Najwyższy 

istotnego problemu, który wyłonił się  

w kwestii odszkodowań za bezprawne 

rozwiązanie stosunku pracy po wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z 27 listopada 

2007 r.  

W tym wyroku Trybunał Konsty-

tucyjny uznał za niekonstytucyjną (sprze-

czną z normą wynikającą z art. 64 ust. 1  

w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczy-

pospolitej Polskiej) interpretację przepisu 

art. 58 k.c. w zw. z art. 300 k.p., zgodnie  

z którą bezprawnie zwolnionemu praco-

wnikowi nie przysługują roszczenia 

wynikające z regulacji kodeksu cywilnego 

(art. 415 i 471 k.c.). Trybunał uznał 

roszczenie z art. 58 k.p. nie za odszkodo-

wanie, a jedynie dodatkową sankcję 

nakładaną na bezprawnie działającego 

pracodawcę15. Takie rozumowanie sędziów 

                                                           
14 Zob. np. wyroki Sądu Najwyższego z dnia  
13 lutego 1991 r., I PR 420/90, OSNCP 1993/1-
2/23; z dnia 13 listopada 1997 r., I PKN 352/97, 
OSNAPiUS 1998/16/480; z dnia 10 stycznia 
2007 r., III PK 90/06, OSNP 2008/11-12/155.  
15 SK 18/05, w OTK – A 2007/10/128, s. 1580: 
„Za słuszny należy jednak uznać pogląd uznający 
je za roszczenie majątkowe sui generis, u którego 

Trybunału jest według mnie niedopu-

szczalne. Należy stanowczo stwierdzić,  

że Konstytucja nie zapewnia obywatelom 

prawa do pełnego odszkodowania, zosta-

wiając tę kwestię regulacji ustawodawcy 

zwykłego. To na poziomie ustawy rozstrzy-

gana jest kwestia charakteru odszkodo-

wania. W wielu przypadkach ustawa 

ogranicza odszkodowanie np. do rzeczywi-

ście poniesionej szkody.  

Taką ograniczoną formą odszkodo-

wania jest odszkodowanie przewidziane 

przepisami kodeksu pracy za bezprawne 

rozwiązanie umowy o pracę. Ustawodawca 

wprowadzając to zryczałtowane odszkodo-

wanie zdecydował się na stworzenie 

odrębnego od cywilnego reżimu odszko-

dowawczego. Pracownikowi przysługuje 

odszkodowanie ograniczone do wysokości 

wynagrodzenia za okres wypowiedzenia 

(przy umowie na czas nieokreślony)  

lub za czas, do którego umowa miała trwać 

– nie więcej jednak niż za trzy miesiące  

(w przypadku umowy na czas określony  

lub na czas wykonywania określonej pracy). 

W przeciwieństwie do unormowania 

kodeksu cywilnego wysokość ta jest stała, 

niezależna od zaistniałej szkody. Skutkiem 

tego pracownik-powód nie musi dowodzić 

przed sądem pracy zaistnienia przesłanek 

odszkodowania cywilnego - szkody  

i związku przyczynowego, a ciąży na nim 

wyłącznie trud wykazania bezprawności 

działania pracodawcy. Można wyobrazić 

                                                                                    
podstaw – obok funkcji kompensacyjnej – leży 
również funkcja socjalna i represyjna.”  



Wiedza Prawnicza nr 5/2013 Strona 51 
 

sobie sytuacje, w których szkoda wynikła  

z bezprawnego rozwiązania stosunku pracy 

za wypowiedzeniem będzie wyższa  

od ryczałtu, jednakże ustawodawca dążył  

do wyważenia interesów obu stron 

stosunku pracy – ułatwiając dochodzenie 

roszczeń pracownikowi, ograniczył 

wysokość możliwej do uzyskania kwoty.  

Co więcej, argument wyważenia interesów 

obu stron stosunku pracy można, jak 

słusznie wskazuje M. Raczkowski16, 

przenieść na grunt systemowy. Ogranicze-

nie odpowiedzialności pracodawcy w tym 

zakresie ma być dla przywilejów praco-

wników, zapewnionych im przez inne 

przepisy prawa pracy, przeciwwagą, która 

zapewnia równowagę systemową.  

Mimo braku aprobaty dla stano-

wiska składu orzekającego Trybunału 

Konstytucyjnego, uważam, że Sąd Najwyż-

szy nie powinien kontynuować zanegowanej 

przez Trybunał linii orzeczniczej. Co prawda 

Trybunał rozpatrywał konstytucyjność 

innego przepisu, jednakże trudno zaprze-

czyć analogii zachodzącej między przepisa-

mi art. 58 i 50 § 4 k.p.17 Jeśli Trybunał 

przyjął, że wyłączenie stosowania roszczeń 

                                                           
16 M. Raczkowski, Kilka uwag o cywilnej odpo-
wiedzialności odszkodowawczej pracodawcy, 
Praca i Zabezpieczenie Społeczne 4/2009, s. 6.  
17 Według T. Liszcz SN powinien wziąć pod uwa-
gę stanowisko TK i przez pryzmat w nim przyję-
ty dokonać wykładni przepisu art. 50 § 4 k.p., 
zob. T. Liszcz, Odpowiedzialność odszkodowaw-
cza pracodawcy wobec pracownika – cz. 1, Praca  
i Zabezpieczenie Społeczne 12/2008, s. 9; por.  
M. Gersdorf, Otwarte drzwi dla odpowiedzialności 
cywilnej pracodawcy za wadliwe zwolnienie pra-
cownika – i co dalej?, Praca i Zabezpieczenie 
Społeczne 1/2008, s. II okładki. 

odszkodowawczych uregulowanych  

w kodeksie cywilnym przez art. 58 k.p.  

w zw. z art. 300 k.p. jest w świetle 

przepisów Konstytucji niedopuszczalne,  

to należy oczekiwać, że takie same 

stanowisko zajmie w stosunku do art. 50 § 4 

k.p. Co prawda wyroki składu pięciu 

sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie  

są wiążące dla innych składów orzekających 

tego organu, jednak wydaje mi się,  

że odmienne stanowisko w sprawie 

interpretacji analogicznego przepisu  

z art. 50 § 4 k.p., zamykające pracownikom 

zwalnianym za wypowiedzeniem drogę  

do roszczeń cywilnych, byłoby w swej 

istocie pogwałceniem konstytucyjnej zasady 

równości wobec prawa18. Problem ten 

można rozwiązać wyłącznie przez 

przedłożenie tej kwestii, jako szczególnie 

zawiłej, przed oblicze pełnego składu 

Trybunału Konstytucyjnego i do tego 

powinni zmierzać sędziowie Sądu Najwyż-

szego. Sytuacja wymaga, aby Trybunał  

w pełnym składzie, wiążąco dla innych 

składów orzekających samego TK, jak  

i innych sądów, przesądził o dopuszczal-

ności posiłkowego stosowania przepisów 

                                                           
18 W przypadku przyjęcia odmiennych interpre-
tacji tych przepisów elementem, na podstawie 
którego Trybunał dokonałby rozróżnienia byłby 
sposób zakończenia stosunku pracy – przez 
rozwiązanie za wypowiedzeniem lub rozwiąza-
nie bezzwłoczne. Oczywistym wydaje się wnio-
sek, że przyjęcie tego kryterium dyferencjacji 
naruszałoby zasadę art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, 
bowiem byłoby ono nierelewantne, niepropor-
cjonalne i nie miałoby uzasadnienia w  innych 
przepisach konstytucyjnych. O kryteriach różni-
cowania zob. np. B. Banaszak, Konstytucja  
Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 
2012, s. 227 i n. 
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kodeksu cywilnego przy dochodzeniu 

roszczeń odszkodowawczych z tytułu 

bezprawnego rozwiązania i wypowiedzenia 

stosunku pracy. Tylko w ten sposób 

możliwe jest osiągnięcie stanu przejrzysto-

ści analizowanych przepisów kodeksu 

pracy, do którego to stanu judykatura 

powinna dążyć. 

Podsumowując moje rozważania 

przypomnę, że w świetle obowiązującej 

regulacji stoję na stanowisku posiłkowego 

stosowania art. 58 k.c. w przypadku 

wypowiedzenia umowy o pracę na czas 

określony w braku skorzystania przez 

strony stosunku pracy z art. 33 k.p. Art. 33 

k.p., będąc wyjątkiem od zasady 

wprowadzonej w art. 32 § 1 i 30 § 1 pkt 4 

k.p., nie może być przez strony naruszany  

w wypadku, w którym strony nie są zwią-

zane jego dyspozycją. Wypowiadając w tych 

warunkach umowę pracodawca narusza 

wiążące go art. 32 § 1 i 30 § 1 pkt 4 k.p., 

które nie są przepisami o wypowiadaniu 

umów o pracę w rozumieniu art. 50 § 3 k.p. 

W konsekwencji sąd nie może tu stosować 

tego ostatniego przepisu. Najprostszym dla 

pracownika rozwiązaniem jest w tym 

wypadku zakwalifikowanie wypowiedzenia 

jako nieważne na mocy art. 58 k.c. 

stosowanego w zw. z art. 300 k.p.  

W tym miejscu pozwolę sobie na sformu-

łowanie wniosku de lege ferenda do ustawo-

dawcy o doprecyzowanie przepisów regulu-

jących analizowaną kwestię. Kolejne wyroki, 

zapadające nawet w najwyższej instancji, 

wskazują na brak przejrzystości tej regula-

cji. W konsekwencji pracownicy dochodzą 

przed sądami nieodpowiednich roszczeń,  

a sądy, nie przyjmując jednolitej wykładni 

owych przepisów, czynią dochodzenie tych 

roszczeń nieprzewidywalnym. 

W mojej ocenie konieczne jest 

również rozpatrzenie przez pełny skład 

Trybunału Konstytucyjnego problemu 

roszczeń odszkodowawczych za bezprawne 

wypowiedzenie stosunku pracy. Trybunał 

powinien rozstrzygnąć, czy zamknięcie 

drogi do stosowania przepisów kodeksu 

cywilnego w przypadku zarówno bezpra-

wnego rozwiązania, jak i bezprawnego 

wypowiedzenia umowy o pracę jest 

niekonstytucyjne, czy też zgodne z Konsty-

tucją RP. Zróżnicowanie wykładni norm 

kolizyjnych wynikających z przepisów  

art. 50 § 4 i art. 58 w zw. z art. 300 k.p. 

byłoby według mnie złamaniem konstytu-

cyjnej zasady równości wobec prawa. 
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Znaczenie definicji działalności gospodarczej w międzynarodowym 

prawie podatkowym dla ochrony praw podatnika 
 

Roman Szumlakowski 
 

 
Wprowadzenie 

Zasadnicze znaczenie dla definicji 

działalności gospodarczej na gruncie prawa 

europejskiego w sprawach podatkowych 

posiada europejskie ustawodawstwo  

w ramach członkostwa Rzeczpospolitej 

Polski w Unii Europejskiej1, które  

"w konsekwencji stoi (...) powyżej wszelkich 

aktów pod ustawowych, umów między-

narodowych ratyfikowanych bez zgody 

ustawodawcy oraz umów międzynarodo-

wych zatwierdzanych przez Radę Mini-

strów"2. Ustawodawca przyznał pierwszeń-

stwo stosowania prawa europejskiego  

w sprawach podatkowych na podstawie  

art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 

r. - Konstytucji Rzeczpospolitej Polski 

(zwana dalej jako Konstytucja RP)3. 

Pierwszeństwo obowiązywania europej-

skiego prawa podatkowego w stosunku  

do krajowego porządku prawnego wynika  

z orzecznictwa ETS, który na gruncie 

                                                           
1 D. Mączyński, Konstytucyjne uwarunkowania 
międzynarodowej współpracy w sprawach podat-
kowych, (w: ) red. P. Lewkowicz, J. Stankiewicz, 
Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i sto-
sowania prawa podatkowego, Białystok 2010,  
s. 77. 
2 M. Masternak-Kubiak, Zasady autonomii prawa 
wspólnotowego i praktyka jego stosowania  
w Polsce, (w: ) red. M. Granat, Stosowanie prawa 
międzynarodowego i wspólnotowego w wewnę-
trznym porządku prawnym Francji i Polski. Mate-
riały konferencyjne (Warszawa, 21-22.10.2005 r.), 
Warszawa 2007, s. 81. 
3 Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm. 

przepisów prawa podatkowego starał się 

zdefiniować działalność gospodarczą4. 

Zasada pierwszeństwa obowiązywania 

prawa europejskiego przed prawem 

krajowym odnosi się do stosowania prawa, 

gdzie w przypadku wystąpienia kolizji 

pomiędzy prawem krajowym, a prawem 

europejskim w sprawach podatkowych 

należy pominąć niezgodną z prawem 

europejskim ustawę krajową5. Natomiast  

z zasady pierwszeństwa obowiązywania 

prawa europejskiego przed prawem 

krajowym wywiedziono bezpośredni skutek 

i bezpośrednie stosowanie prawa 

europejskiego w sprawach podatkowych 

przed krajowym prawem podatkowym6. 

Zasada bezpośredniego obowiązywania 

europejskiego prawa w sprawach 

podatkowych oznacza, że dla realizacji danej 

normy nie jest potrzebne wydanie aktu 

normatywnego prawa krajowego, ponieważ 

normy prawa europejskiego w sprawach 

podatkowych stają się z chwilą ich wydania 

częścią corpus iuris Rzeczpospolitej Polski7. 

                                                           
4 Wyrok ETS z dnia 5 lutego 1963 r., Sygn. Akt., 
C-26/62 – ETS z 1963 r.  
5 D. Mączyński, Konstytucyjne uwarunkowania..., 
s. 80. 
6 D. Antonów, Wykładnia prawa podatkowego  
po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, War-
szawa 2009, s. 66. 
7 J. Galster, Teoretycznoprawne aspekty obowią-
zywania, stosowania i przestrzegania prawa 
wspólnotowego w porządku krajowym, (w: ) red. 
C. Mik, Implementacja prawa integracji europej-
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Natomiast bezpośredni skutek oznacza,  

że przy spełnieniu określonych warunków 

normy prawa europejskiego w sprawach 

podatkowych stają się podstawowym 

źródłem praw i obowiązków podatników8. 

Wymienione powyżej kardynalne zasady 

bezpośredniego skutku i bezpośredniego 

obowiązywania prawa europejskiego odnosi 

się również do definicji działalności 

gospodarczej, która została sformułowana 

w orzecznictwie ETS na gruncie europej-

skich przepisów prawa podatkowego.  

Definicja legalna działalności 

gospodarczej w międzynaro-

dowym prawie podatkowym 

Orzecznictwo ETS sformułowało 

definicję działalności gospodarczej poprzez 

wykazanie pola nie stanowiącego w myśl 

europejskiego prawodawstwa działalności 

gospodarczej9. Samodzielne prowadzenie 

działalności gospodarczej polega na prowa-

dzeniu działalności każdego rodzaju, 

tworzenie i prowadzenie przedsiębiorstw,  

a także tworzenie agencji, filii oraz spółek 

córek przedsiębiorstw10, gdzie przepis  

art. 101 ust 1 Traktatu z Lizbony 

zmieniający Traktat o Unii Europejskiej  

                                                                                    
skiej w krajowych porządkach prawnych, Toruń 
1998, s. 9. 
8 S. Majkowska, Zasada stosowania prawa Unii 
Europejskiej na płaszczyźnie krajowej państw 
członkowskich, (w: ) red. A. Łazowski, Unia Euro-
pejska. Prawo instytucjonalne i gospodarcze, 
Warszawa 2005, s. 433. 
9 P, Borszowski, Działalność…, s. 52. 
10 Orzecznie ETS z dnia 30 listopada 1995  
r. w sprawie C-55/94 Reinhardt Gebhardt v. Con-
siglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori  
di Milano, LEX nr 116531. 

i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europej-

ską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 

2007 r. (zwany dalej jako TFUE)11 dotyczy 

wszelkich form działalności gospodarczej12. 

Podobnie jak wcześniej wskazano  

na gruncie krajowego ustawodawstwa 

podatkowego należy odróżnić prowadzenie 

działalności gospodarczej od innej 

działalności tak samo ten fakt ma się  

na gruncie europejskiego prawa. Należy 

tutaj oddzielić działalność gospodarczą  

od działalności rozumianej jako działania 

państwa zmierzające do zaspokojenia 

potrzeb jednostek czy też działania 

związków zawodowych chroniących miejsca 

pracy13, ponieważ jedynym elementem 

odróżniającym działalność gospodarczą  

od zwykłej działalności jest jej komercyjny 

charakter14, a także otoczenie, w którym jest 

ona prowadzona15. Działalność gospodarcza 

wykonywana przez podatników jest 

nastawiona na osiągnięcie zysku16. Kolejną 

cechą wyróżniającą działalność gospodarczą 

jest zachowanie ciągłości wykonywanej 

działalności gospodarczej, co oznacza 

„działanie przez pewien czas z minimalną 

                                                           
11 Dz. U. UE C 306 z 17.12.2007 r., t.5; Dz. U.  
z 2009 r. Nr 203, poz. 1569. 
12 Orzeczenie ETS w sprawie T-66/92 Herlitz  
AG v. Commission of the European Communities. 
13 S. Dudzik, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw 
publicznych w prawie wspólnoty europejskiej, 
Kraków 2002, s. 145-147. 
14 A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, 
Warszawa 2003, s. 189. 
15 S. Dudzik, Pomoc państwa…, s. 147. 
16

 Orzeczenie ETS z dnia 21 lutego 2006 r. w 
sprawie C-268/83 D.A. Rampelman i E. A. Rampe-
laman Van Deelen v. Minister van Finacien. ECR 
1985, s. 1-655.   



Wiedza Prawnicza nr 5/2013 Strona 55 
 

(…) powtarzalnością”17. Ostatnia cecha, 

która wyróżnia prowadzoną przez podatni-

ków działalność gospodarczą w prawie 

europejskim odnosi się do przymiotu jej 

samodzielności, która jest rozumiana jako 

prowadzenie działalności gospodarczej  

na własny rachunek z uwzględnieniem 

ryzyka ekonomicznego18. 

Jednak zasadniczymi źródłami 

prawa podatkowego, które także regulują 

opodatkowanie działalności gospodarczej,  

a także samą definicję legalną działalności 

gospodarczej w związku z umiędzynarodo-

wieniem tego terminu19 są ratyfikowane 

umowy międzynarodowe do których można 

zaliczyć: umowy ratyfikowane na podstawie 

zgody wyrażonej w ustawie przyjętej  

w normalnym postępowaniu ustawodaw-

czym (art. 89 ust. 1 Konstytucji RP), umowy 

ratyfikowane w procedurze szczególnej  

(art. 90 ust. 3 Konstytucji RP) bądź zgody 

wyrażonej w referendum (art. 90 ust. 2 

Konstytucji RP) oraz umowy, dla których 

ratyfikacji nie ma wymogu uzyskania takiej 

zgody (art. 89 ust. 2 Konstytucji RP)20. 

Ratyfikowane umowy międzynarodowe 

przez Rzeczpospolitą Polskę dotyczą 

współpracy w zakresie wzajemnego porozu-

miewania, wymiany informacji oraz pomocy 

w zakresie poboru należności podatkowych 

na podstawie art. 25-27 Konwencji 

                                                           
17 S. Dudzik, Pomoc państwa…, s. 151. 
18 J. Barcz, I. Boruta, W. Czapliński, Prawo Unii 
Europejskiej. Prawo materialne i polityki, War-
szawa 2005, s. 95. 
19 R. Mastalski, Prawo…, s. 88. 
20 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczpospolitej Pol-
skiej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 506. 

Modelowej OECD21 oraz bilateralnych umów 

o unikaniu podwójnego opodatkowania22,  

a także wzajemnej pomocy administracyjnej 

w sprawach podatkowych23. Charakter 

współpracy stron Konwencji OECD spro-

wadza się przede wszystkim do wymiany 

informacji, egzekucji zobowiązań podatko-

wych oraz doręczenie dokumentów przez 

strony, co wpływa na skuteczne działanie 

organów podatkowych państw, będących 

stronami niniejszej Konwencji na mocy  

art. 26 i art. 27 Konwencji OECD24. Zgodnie  

z art. 91 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP 

ratyfikowana umowa międzynarodowa,  

po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część 

krajowego porządku prawnego i jest bezpo-

średnio stosowana, chyba że jej stosowanie 

jest uzależnione od wydania ustawy. 

Umowa międzynarodowa ratyfikowana  

za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie  

ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli 

ustawy tej nie da się pogodzić z umową. 

Ustawodawca wskazał w Konstytucji RP,  

iż moc prawna ratyfikowanych umów 

międzynarodowych w drodze ustaw  

                                                           
21 K. Bany, Międzynarodowa współpraca w spra-
wach podatkowych. Konwencja o wzajemnej  
pomocy administracyjnej w sprawach podatko-
wych państw członkowskich Rady Europy i OE-
CED, Warszawa, s. 6. 
22 J. Fiszer, Charakterystyka polskich umów  
o unikaniu podwójnego opodatkowania, „Monitor 
Podatkowy” 1994, nr 6, s. 161-166. 
23 Konwencja o wzajemnej pomocy administra-
cyjnej w sprawach podatkowych z dnia 25 sty-
cznia 1988 r., ratyfikowana przez Polskę w dniu 
19 mają 1997 r. (Dz. U. z 1998r., Nr 141, poz. 913 
i 914) – zwana dalej jako OECD. 
24 http://www.profinfo.pl/img/401/pdf401588 
95_3.pdf ; data dostępu 13.12.2012 r. 
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ma pierwszeństwo przed zwykłymi 

ustawami25. Jednak niedopuszczalne jest  

ze względu na zasadę demokratycznego 

państwa prawnego nadanie mocy wstecznej 

umowie międzynarodowej w prawie 

wewnętrznym26. Z kolei wywiedzione  

z ratyfikowanych umów międzynarodowych 

normy indywidualne i konkretne odnoszące 

się do definicji działalności gospodarczej 

"mają znaczenie przede wszystkim  

w sytuacjach, gdzie istnieje luka w systemie 

prawa krajowego (...) lub gdy istnieje 

sprzeczność między normą krajową  

a normą międzynarodową, której nie da się 

pogodzić w drodze wykładni prawa 

krajowego"27. Ustawodawca przyjął ogólną 

zasadę, że należy przy interpretacji 

przepisów prawa podatkowego wpływają-

cych na całokształt prowadzonej działal-

ności gospodarczej przez podatników 

należy stosować zarówno normy prawa 

krajowego oraz normy prawne wywie-

dzione z ratyfikowanych umów międzyna-

rodowych28 przy jednoczesnym uwzglę-

dnieniu wykładni w myśl - clara non sunt 

interpretanda29. Również w ten sam sposób 

należy interpretować przepisy odnoszące 

się do definicji działalności, które pochodzą 

z ratyfikowanych umów międzynarodowych 

                                                           
25 Banaszak, Konstytucja..., s. 533. 
26 Wyrok NSA z dnia 29 grudnia 1999r., Sygn. 
Akt., I SA/Po 3057/98, ONSA 2001, Nr 1, poz. 34. 
27 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Sędzia krajowy 
wobec prawa międzynarodowego, Warszawa 
2001, s. 118. 
28 B. Banaszak, Konstytucja..., s. 534. 
29 Łac. - nie dokonuje się wykładni tego, co jasne . 

ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyra-

żoną w ustawie30.  

Pojęcie działalności gospodarczej nie 

zostało zdefiniowane bezpośrednio  

w słowniku modelowej konwencji OECD,  

ale do cech charakteryzujących działalność 

gospodarczą na podstawie art. 3 ust. 1 lit h 

OECD zalicza się działalność zarobkową  

w ramach wykonywanego wolnego zawodu 

lub innej działalności o samodzielnym 

charakterze31. Również art. 5 ust. 2 OCED 

wskazuje na zakres prowadzonej działal-

ności gospodarczej, która powinna przybrać 

postać stałego zakładu, przez który rozumie 

się siedzibę zarządu, oddział, biuro, fabrykę, 

warsztat oraz kopalnię. Prowadzona w ten 

sposób działalność gospodarcza posiada 

charakter zorganizowany o otwartej formie 

jej wykonywania32. Kontrowersje wzbudza 

art. 5 ust. 4 lit. e OCED, gdzie wskazuje się, 

że z pojęcia stałego zakładu zostały 

wyłączone stałe placówki prowadzące 

działalność pomocniczą i przygotowawczą 

dla określonego przedsiębiorstwa33. Jednak 

analiza powyższych uregulowań odnoszą-

cych się do istoty definicji działalności 

gospodarczej w prawie międzynarodowym 

na przykładzie konwencji modelowej OCED 

jest na tyle trudna, ponieważ zgodnie  

z art. 3 ust 2 OCED użyte niezdefiniowane 

                                                           
30 Zob. Uchwała SN z dnia 30 stycznia 1990r., 
Sygn. Akt., III PZP 55/89, OSNC 1990, Nr 6, poz. 
75. 
31 T. Kardach, K. Lasiński-Sułecki, (w: ) red.  
M. Aleksandrowicz, J. Banach, A. Biegalski,  
B. Brzeziński, Model konwencji OCED. Komentarz, 
Warszawa, 2010, s. 69. 
32 W. Morawski, Konwencja…, s. 337. 
33 Tamże, s. 347-348. 
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pojęcie w konwencji modelowej będzie 

miało takie znaczenie jakie ma ono znacze-

nie w przepisach prawnych danego 

państwa, będącego równocześnie stroną  

z zachowaniem pierwszeństwa określenia 

zawartego w krajowych przepisach podat-

kowych34.  

Dlatego w przypadku pojawienia się 

wątpliwości interpretacyjnych przy stoso-

waniu norm prawa międzynarodowego 

odnoszących się do pojęcia działalności 

gospodarczej, które zostały wywiedzione  

z konwencji modelowej OCED należy 

stosować definicję działalności gospodar-

czej, która została wyrażona w art. 3 pkt 935 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa (zwana dalej jako 

o.p.)36. Takie rozwiązanie sprawia,  

że ratyfikowana umowa międzynarodowa 

odnosząca się do pojęcia działalności 

gospodarczej nie narusza jednolitości 

krajowego systemu prawa podatkowego37. 

Uprawnienia podatnika prowa-

dzącego działalność gospodarczą 

w ramach dozwolonej przez 

państwo pomocy publicznej 

określonej w art. 67b o.p. 

Implikacja definicji działalności 

gospodarczej wywodzącej z międzynaro-

dowego prawa podatkowego wywołuje 

prawnopodatkowe skutki w ramach regu-

                                                           
34 Tamże, s. 227. 
35 P. Borszowski, Działalność…, s. 58. 
36 Dz. U. z 2013 r. Nr 137, poz. 35 ze zm. 
37 Wyrok TK z dnia 11 maja 2005 r., Sygn. Akt.,  
K. 18/04, OTK-A 2005, nr 5, poz. 49. 

lacji dotyczącej ulgi w spłacie zobowiązań 

podatkowych stanowiących pomoc publi-

czną dla podatników prowadzących działal-

ność gospodarczą na gruncie ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa, 

przy jednoczesnym uwzględnieniu proble-

matyki ujednoliconej podstawy opodatko-

wania dla podatników prowadzących 

działalność gospodarczą na terenie kilku 

państw członkowskich należących do Unii 

Europejskiej38. Ujednolicenie podstawy 

opodatkowania stanowi prawnopodatkową 

barierę w zakresie swobodnego funkcjo-

nowania rynku wewnętrznego Unii Euro-

pejskiej39. Niniejszy postulat w doktrynie 

prawa finansowego stanowi odzwiercie-

dlenie realizacji przepisu art. 3 TFUE, który 

może przyczynić się do zmniejszenia 

kosztów związanych z opodatkowaniem 

oraz ponoszeniem ryzyka prowadzonej 

przez podatników działalności gospodarczej 

na terytorium kilku państw członkowskich 

Unii Europejskiej40. W literaturze zwraca się 

uwagę, że ujednolicona podstawa opodatko-

wania przychodów osiąganych przez 

podatników w danym roku obrotowym  

na terenie kilku państw Unii Europejskiej 

może przyczynić się do: wprowadzenia 

prostej i zuniformizowanej skali podatkowej 

w całej Unii Europejskiej, obniżenia kosztów 

                                                           
38 P. Borszowski, Działalność..., s. 352. 
39 H. Litwińczuk, Koncepcja Wspólnej Skonsoli-
dowanej Podstawy Opodatkowania dla Spółek, 
Prz. Pod. 2007, nr 12, s. 15. 
40 H. Litwińczuk, Wspólna skonsolidowana pod-
stawa opodatkowania dla osób prawnych – kon-
cepcje i szanse jej wprowadzenia, Prz. Pod. 2006, 
nr 9, s. 9. 
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obsługi rachunkowościowej, możliwość 

rozliczenia amortyzacji w przypadku dużych 

operacji gospodarczych, eliminację płacenia 

podatku CIT w ramach cen transferowych,  

a także pojawienie się przejrzystości 

systemów podatkowych państw należących 

do Unii Europejskiej w ramach podatkowej 

konkurencji. Jednak główną zaletą wprowa-

dzenia ujednoliconej podstawy opodatko-

wania dla podatników wykonujących 

działalność gospodarczą na terytorium kilku 

państw członkowskich Unii Europejskiej 

stanowi równy udział tych państw  

w podatku CIT41.  

Ulgi w spłacie zobowiązań podatko-

wych zawarte w rozdziale 7a działu III o.p. 

nie stanowią elementu konstrukcji prawnej 

podatku, ale ich analiza prawna jest 

konieczna ze względu na realizację 

zobowiązania podatkowego podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą, 

która wynika z implikacji definicji 

działalności gospodarczej z międzynarodo-

wego prawa podatkowego na gruncie 

krajowego systemu prawa podatkowego42. 

Skorzystanie przez podatników prowadzą-

cych działalność gospodarczą z ulgi  

w spłacie zobowiązań podatkowych wynika 

przede wszystkim ze swobody uznania 

administracyjnego organu podatkowego43 

                                                           
41 W. Orłowski, Propozycja wspólnej skonsoli-
dowanej bazy CIT – wpływ na polską gospodar-
kę. Opracowanie zlecone na rzecz Urzędu Komi-
tetu Integracji Europejskiej, (w: ) http:// 
www.pte.pl/pliki/2/1/w_orlowski_cit.pdf 
42 P. Borszowski, Działalność...., s.355. 
43 J. Glumińska-Pawlic, Ulgi i zwolnienia podat-
kowe jako formy pomocy publicznej udzielanej 
przez organy samorządowe (w: ), red. M. Mie-

do zastosowania powyżej określonego 

środka jako pomocy publicznej. Możliwość 

skorzystania z niniejszego uprawnienia 

przez podatników jest również uzależniona 

od spełnienia przez nich określonych 

ustawowo przesłanek mających charakter 

klauzur generalnych44. Muszą oni wykazać, 

istnienie ważnego interesu społecznego  

z możliwości zastosowania ulgi w spłacie 

zobowiązań podatkowych jako prawnie 

dozwolonej przez państwo formy 

publicznej. Poprzez interes publiczny można 

rozumieć uznawanie wspólnych wartości 

dla całego społeczeństwa, bezpieczeństwo, 

zaufanie obywateli do organów państwo-

wych oraz sprawiedliwość45. Dlatego „nie 

można podzielić stanowiska, iż organy 

podatkowe związane są do rozstrzygania 

spraw z uwzględnieniem ważnego interesu 

podatnika, jeżeli nie stoi temu na przeszko-

dzie interes publiczny (...)”46. Ustawodawca 

wprowadził w przepisie art. 67b o.p. pewne 

ograniczenia dla podatnika prowadzącego  

z zastosowaniem ulgi podatkowej w spłacie 

zobowiązania podatkowego, poprzez ocenę 

całokształtu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej. Ponadto przy-

                                                                                    
miec, Księga Jubileuszowa prof. R. Mastalskiego. 
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, 
Wrocław 2009, s. 147. 
44 P. Marquardt, Ulgi w spłacie zobowiązań  
podatkowych  w kontekście regulacji zakresu 
warunków udzielania pomocy publicznej, Vade-
mecum Doradcy Podatkowego, wyd. el. 
45 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 stycznia 
2007 r., Sygn. Akt., III SA/Wa 2904/06, M. Pod. 
2007, nr 11, s 43. 
46 B. Dauter, Nieefektywne sposoby wygasania 
zobowiązań podatkowych, Dor. Pod. 2002, nr 6,  
s. 48. 
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znanie przez organ podatkowy prawa 

zastosowania pomocy publicznej poprzez 

zastosowanie ulgi podatkowej dla podatnika 

będącego jednocześnie przedsiębiorcą musi 

odbyć się uwzględnieniem przesłanek 

zawartych w art. 107 TFUE, gdzie szcze-

gólne znaczenie przypisuje się zachowaniu 

uczciwej konkurencji w wymianie handlo-

wej pomiędzy podmiotami gospodarczymi 

działającymi na terenie kilku państw 

członkowskich należących do Unii Europej-

skiej47. Organy podatkowe mogą w stosunku 

do podatnika starającego się o przyznanie 

mu ulgi podatkowej w spłacie zobowiązań 

podatkowych mogą mu rozłożyć płatność 

co, tym samym nie stanowi pomocy 

publicznej. Takie działanie organu podatko-

wego względem podatnika w doktrynie 

prawa finansów publicznych jest określane 

mianem formy optymalizacji ściągania 

podatków na podstawie obwieszczenia 

Komisji Europejskiej o dostosowaniu zasad 

z zakresu pomocy państwa wobec środków 

dotyczących bezpośrednio opodatkowania 

działalności gospodarczej48. Organ podatko-

wy może sklasyfikować uprawnienie do ulg 

w zakresie spłaty zobowiązań podatkowych 

jako pomoc de minimis w rozumieniu 

przepisu art. 108 ust. 3 w związku  

z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji  

(WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 

r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 

Traktatu pomocy de minimis49. Podatnik 

starający się o uzyskanie ulgi w spłacie 
                                                           
47 P. Borszowski, Działalność..., s. 357. 
48 OJ 384/3 z dnia 10 grudnia 1998 r. 
49 Dz Urz. UE L 379 dnia 28.12. 2006 r. 

zobowiązania podatkowego powinien także 

wykazać przed organem podatkowym 

zakresu pomocy z jakiej, chce skorzystać  

na podstawie art. 67b § 1 pkt 3 o.p.,  

co również łączy się z powstaniem po 

stronie podatnika obowiązku informacyj-

nego wraz z momentem nabycia takiego 

uprawnienia. Ustawodawca wyróżnił trzy 

rodzaje ulg podatkowych klasyfikowanych 

jako pomoc publiczna. Pierwsza z nich 

odnosi się do pomocy indywidualnej 

określonej w innych regulacjach prawnych 

w związku z art. 67b § 2 o.p. Kolejna odnosi 

się do indywidualnej pomocy zgodnej  

z rządowymi lub samorządowymi progra-

mami pomocowymi uregulowanymi  

w odrębnych ustawach na podstawie  

art. 67b § 3 o.p. Ostania z form pomocy 

publicznej odnosi się do przypadków 

określonych w art. 67b § 4 o.p. w związku  

z art. 67b § 4 i 5 o.p50. 

Zakończenie 

Niestety ustawodawca europejski 

nie zdefiniował w sposób precyzyjny 

definicji działalności gospodarczej, która  

na gruncie krajowego prawa podatkowego 

wywołuje określone skutki po stronie 

podatników prowadzących działalność 

gospodarczą. Zabieg taki znajduje swoje 

uzasadnienie w fakcie, iż europejski 

ustawodawca zdefiniował pojęcie działalno-

ści gospodarczej poprzez zastosowanie 

negatywnych przesłanek publicznego prawa 

podmiotowego, po to, aby w żaden sposób 

                                                           
50 P. Borszowski, Działalność..., s. 359-360. 
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nie wpłynąć na skrępowanie rozwoju 

działalności gospodarczej na terytorium 

Unii Europejskiej. Mogłoby się wydawać,  

że z pozoru racjonalne działanie ustawo-

dawcy europejskiego w tym zakresie  

na gruncie zarówno europejskiego i między-

narodowego prawa podatkowego nie 

wskazuje określonych granic opodatkowa-

nia podatników prowadzących działalność 

gospodarczą na terytorium Unii Euro-

pejskiej, co może stać się przyczyną 

nadmiernej względem nich polityki fiskalnej 

krajowych organów podatkowych. Ponadto 

implikacja definicji działalności gospodar-

czej wywodzącej z międzynarodowego 

prawa podatkowego może spowodować 

powstanie w przyszłości ujednoliconej 

podstawy opodatkowania dla podatników 

prowadzących działalność gospodarczą na 

terytorium kilku państw członkowskich Unii 

Europejskiej, a co za tym, idzie uproszczeniu 

systemów podatkowych wszystkich państw 

należących do Unii Europejskiej. Jednak 

niepokój autora niniejszej pracy może 

stanowić wraz z wprowadzeniem powyższej 

międzynarodowej instytucji prawa podat-

kowego na szczeblu ustawodawstwa 

europejskiego w sprawach podatkowych, 

powstanie paneuropejskiego organu podat-

kowego, który zajmował się poborem 

określonych danin, będących jednocześnie 

rezultatem prowadzonej działalności gospo-

darczej przez określonych podatników  

na terytorium Unii Europejskiej. Wystą-

pienie takiej sytuacji podważałoby kompe-

tencje krajowych organów podatkowych  

w zakresie poboru danin publicznych  

na rzecz paneuropejskiego organu 

podatkowego. Kolejną istotną kwestią 

poruszaną w niniejszej pracy jest uprawnie 

podatników prowadzących działalność 

gospodarczą do skorzystania z ulgi  

w spłacie zobowiązań podatkowych  

na podstawie art. 67b o.p. jako formy 

dozwolonej pomocy publicznej, której 

szczegółowe uregulowania prawne  

w postaci licznych rozporządzeń w sprawie 

dozwolonej pomocy publicznej mogą stać 

się narzędziem dla podatników prowa-

dzących działalność gospodarczą do okre-

ślenia sztywnych granic uznania admini-

stracyjnego organów podatkowych, wydają-

cych decyzje podatkowe w sprawach 

dozwolonej pomocy publicznej. Niestety  

w praktyce stosowania prawa podatkowego 

zauważa taką możliwość mała liczba 

podatników prowadzących działalność 

gospodarczą.  

 

 

Key word’s: tax authority, economic 

activity, uniform tax rate, relief in 

repayment of tax, state aid allowed, 

European tax law, international tax law. 

 

 

Streszczenie: 

Definicja działalności gospodarczej w mię-

dzynarodowym prawie podatkowym nie 

narusza jednolitości i pewności stosowania 

krajowego prawa podatkowego. Na gruncie 

krajowego prawa podatkowego, podejmo-
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wana działalność gospodarcza przez 

podatników w ramach uzyskania przez nich 

ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 

może stanowić dozwoloną pomoc publiczną 

państwa. Ze względu na rozwój działalności 

gospodarczej na terytorium Unii Europej-

skiej ważne jest wprowadzenie przez 

europejskiego ustawodawcę ujednoliconej 

stawki podatkowej dla podatników 

prowadzących działalność gospodarczą  

na terytorium kilku państw członkowskich 

Unii Europejskiej. 

 

The definition of economic activity  

in international tax law does not affect the 

uniformity and certainty of tax legislation. 

On the basis of national tax law, economic 

activities undertaken by the taxpayer for the 

relief of their tax payment may be allowed 

state aid. Due to the development  

of economic activities in the European 

Union, it is important to introduce the 

European legislator unified tax rate for 

taxpayers doing business in several Member 

States of the European Union. 
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Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2012 r. 

(III PZP 7/11) 
 

Krzysztof Grecki 
 

 
Nieudzielenie przez zakładową 

organizację związkową żądanej przez 

pracodawcę informacji o pracownikach 

korzystających z jej obrony, nie zwalnia 

pracodawcy z obowiązku zawiadomienia 

organizacji związkowej o zamiarze wypo-

wiedzenia pracownikowi umowy o pracę, 

jeżeli nieudzielenie tej informacji było 

uzasadnione ochroną danych osobowych 

(art. 38 § 1 k.p., art. 30 ust. 21 ustawy z dnia 

23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, 

jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 

854 ze zm. oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 i art. 26 

ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych, 

jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

926 ze zm.). 

Po przestudiowaniu glosowanej 

uchwały1 od razu nasuwa się na myśl 

pytanie, na które odpowiedź powinna być 

teoretycznie oczywista dla każdego obywa-

tela (również laika w dziedzinie znajomości 

prawa), mianowicie: jakie są cechy prawa? 

Osoba sceptycznie nastawiona mogłaby 

zapytać, dlaczego w glosie zadawane jest tak 

elementarne i z pozoru nie mające związku  

z tematem pytanie. Jednak moim zdaniem 

glosowana uchwała stoi w sprzeczności 

wobec jednej z najważniejszych cech prawa, 

                                                           
1 OSNP 2012/17-18/213, LEX nr 1108582, 
Biul.SN 2012/1/22 

mianowicie realizmu, dlatego jestem 

głęboko przekonany, że należy o tym 

wspomnieć w glosie. Prawo powinno mieć 

związek z rzeczywistością i być prawem 

działającym, jeżeli chodzi o skuteczność jego 

norm2. Prawo, które nie wywołuje żadnych 

trwałych skutków prawnych i które może 

być ominięte w sposób całkowicie zgodny  

z porządkiem prawnym jest prawem 

martwym i nie powinno zajmować miejsca 

w tym porządku3.  

Uchwały Sądu Najwyższego  

z zakresu prawa pracy powinny zawierać 

wykładnię przepisów prawa, zmierzającą  

w stronę wytworzenia stanu równowagi 

między pracownikiem a pracodawcą. 

Zazwyczaj będzie miało to miejsce poprzez 

przyznanie pracownikowi, jako stronie 

słabszej pod kątem ekonomicznym, ochrony 

prawnej. Jednak przyznanie mu zbyt daleko 

idącej ochrony lub nałożenie na pracodawcę 

zbyt dużych, uciążliwych obowiązków  

z pewnością nie przyczyni się do poprawy 

sytuacji prawnej pracownika, może nato-

miast dać skutek przeciwny.  

Natomiast glosowana uchwała, 

zamiast być nastawiona na dążenie  

do utrwalenia czy wytworzenia stanu 

                                                           
2 J. Wróblewski, Model racjonalnego tworzenia 
prawa, Państwo i Prawo, nr 11, 1973, s. 3-17. 
3 K. Frieske, Socjologia prawa, Poznań 2001,  
s. 191 i n. 
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równowagi, dąży wyłącznie do utrudnie- 

nia możliwości działania pracodawcy. 

Dodatkowo pojawiają się wątpliwości  

co do słuszności oceny prawnej dokonanej  

w uchwale przez Sąd Najwyższy. Dlatego 

przytoczona uchwała jest niewątpliwie 

niesłuszna i nie odpowiada przepisom 

obowiązującego prawa. Jest ona kolejnym 

dowodem faworyzowania zarówno przez 

polską władzę ustawodawczą, jak i sądo-

wniczą związków zawodowych. Takie 

postępowanie z pewnością nie przyczynia 

się do uzyskania względnej równowagi  

w pozycji prawnej pracownika i pracodawcy, 

a wręcz równowagę tę zakłóca, co wydaje się 

sprzeczne z podstawowymi zasadami prawa 

pracy.4 

Sąd Najwyższy nie pierwszy raz 

rozstrzygał w kwestii związanej z art. 30 

ustawy o związkach zawodowych. Wydawa-

ne orzeczenia nie wytworzyły jednak 

zwartej i jednolitej linii orzeczniczej.  

W orzecznictwie Sądu Najwyższego można 

wyodrębnić dwie grupy stanowisk. Według 

poglądu przeważającego, wystarczające jest 

jednorazowe zwrócenie się pracodawcy  

do wszystkich organizacji związkowych 

celem ustalenia liczby pracowników 

korzystających z ochrony tych organizacji. 

Wyroki potwierdzające słuszność tego 

poglądu to między innymi: wyrok z dnia 2 

czerwca 1997 r., I PKN 197/975, wyrok  

z dnia 20 lipca 2000 r, I PKN 748/996, wyrok 

                                                           
4 K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks Pracy.  
Komentarz, Warszawa 2007, s. 64-90. 
5 OSNP 1998 nr 9 poz. 270. 
6 OSNAPiUS 2002 nr 3 poz. 76. 

z dnia 10 października 2002 r., I PKN 

529/017, wyrok z dnia 18 października 2005 

r., II PK 90/058, oraz wyrok z dnia 14 marca 

2012 r., I PK 117/119. W przytoczonych 

wyrokach dominuje teza, że pracodawca 

spełnia swój obowiązek określony w art. 38 

§ 1 Kodeksu pracy i art. 30 ust. 21 ustawy  

o związkach zawodowych poprzez jedno-

razowe wystosowanie do związków zawodo-

wych działających u danego pracodawcy 

zapytania dotyczącego pracowników podle-

gających ich ochronie. Natomiast aktuali-

zacja uzyskanych przez pracodawcę danych 

powinna znajdować się w gestii związków 

zawodowych, gdyż zgodnie z art. 1 ustawy  

o związkach zawodowych do kręgu  

ich obowiązków należy obrona interesów 

pracowniczych. Pogląd ten wydaje się być 

zgodny z poglądami piśmiennictwa z zakresu 

prawa pracy10.  

Niestety, funkcjonuje też w orze-

cznictwie Sądu Najwyższego drugi pogląd, 

zgodnie z którym pracodawca ma obowiązek 

zwracać się do organizacji związkowych 

przed podjęciem wobec pracownika każdej 

czynności wymagającej współdziałania  

z taką organizacją. Pogląd ten został 

wyrażony w wyroku z dnia 21 kwietnia 

1999 r., I PKN 36/9911 oraz w wyroku z dnia 

22 stycznia 2008 r., II PK 138/0712. Takie 

stanowisko dominuje również w orzeczni-

ctwie sądów administracyjnych: w wyroku 

                                                           
7 LEX nr 1170595. 
8 OSNP 2006 nr 19-20 poz. 291. 
9 LEX nr 1167465. 
10 T. Liszcz, Prawo Pracy, Warszawa 2011, s. 522. 
11 OSNP 2000 nr 13 poz. 507. 
12 OSNP 2009 nr 5-6 poz. 64. 
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WSA w Warszawie z dnia 26 października 

200913 czy w wyroku NSA z dnia 30 listo-

pada 2011 r., I OSK 2118/1014. W przyto-

czonych wyrokach znaleźć można zarzuty 

wobec stanowiska Sądu Najwyższego 

dopuszczającego jednorazowe zawrócenie 

się pracodawcy do organizacji związkowych 

w celu uzyskania informacji o pracownikach 

korzystających z ich ochrony. Zarzuty  

te dotyczą kwestii „niedostrzeżenia” przez 

Sąd Najwyższy ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych.  

Sąd Najwyższy faktycznie nie powołał się  

na tę ustawę, jednak, zdaniem autora, 

orzeczenia te nie pozostają w sprzeczności  

z tą ustawą15. 

Glosowana uchwała i późniejszy 

wyrok Sądu Najwyższego16 są niestety 

dowodem na zmianę linii orzeczniczej Sądu 

Najwyższego, idącej w stronę poglądu 

przeważającego w sądach administra-

cyjnych. Co gorsza, pokazuje to, że pozycja 

prawna związków zawodowych w Polsce,  

już wcześniej przesadnie silnie ustalona  

w Kodeksie pracy i ustawie o związkach 

zawodowych, ulega dalszemu wzmocnieniu17.  

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu 

glosowanej uchwały przytoczył kilka 

argumentów, które w tym miejscu należy  

po kolei zanegować.  

                                                           
13 Wyrok o sygnaturze: II SA/Wa 1353/09, LEX 
nr 589248. 
14 LEX nr 1149310. 
15 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 
2012 r., I PK 231/11, LEX nr 1215966  
16 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 lipca 2012 
r., II PK 320/11,LEX nr 1219279   
17 J. Piątkowski, Uprawnienia zakładowej organi-
zacji związkowej, Toruń, 2005, s. 55. 

Po pierwsze, Sąd Najwyższy podnosi 

zarzut wobec art. 30 ust. 21 ustawy  

o związkach zawodowych, polegający na jego 

niejasności. W tym miejscu należy zgodzić 

się ze stanowiskiem Sądu Najwyższego. 

Przepis ten jest rzeczywiście uregulowany  

w sposób ogólnikowy i może budzić 

uzasadnione wątpliwości dotyczące sposobu 

jego stosowania. Z samego brzmienia 

przepisu nie da się wywnioskować, w jaki 

konkretnie sposób powinien postąpić 

pracodawca, aby zrealizować zawarty  

w przepisie obowiązek18. Konieczne jest 

również skupienie się na zadanym wcześniej 

pytaniu dotyczącym niezbędnych cech 

prawa. Prawo powinno kontrolować 

zachowania człowieka, ustalać zasady 

rozdziału dóbr i ciężarów i regulować 

konflikty. Instytucja ochrony pracownika 

przez związki zawodowe ma w swoim 

założeniu oddziaływać na pozycję prawną 

pracownika i pracodawcy w celu osiągnięcia 

względnej równowagi, jest to, zatem 

instytucja wpływająca na pozycję praco-

wnika w sposób wzmacniający ją. Nie 

powinna jednak nakładać dodatkowych  

i niepotrzebnych obowiązków na praco-

dawcę. Rozsądnym wydaje się rozwiązanie, 

w którym pracodawca składa zapytanie  

do związków zawodowych o listę praco-

wników korzystających z ich ochrony  

                                                           
18 M. Gersdorf, Kilka uwag praktycznych o ochro-
nie danych osobowych pracownika, PiZS  
nr 8, 2005, s. 15. 
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i otrzymuje taką listę19. Związki zawodowe 

powinny dodatkowo być obciążone 

obowiązkiem aktualizacji tej listy z prostej, 

zdroworozsądkowej przyczyny - otóż to one 

są poinformowane, czy kształt posiadanej 

przez pracodawcę listy uległ zmianie. 

Związek ma świadomość, czy ochronie 

podlega pracownik niewymieniony 

wcześniej na liście albo czy któryś  

z pracowników tej ochronie nie podlega.  

W orzecznictwie sądów administracyjnych 

często pojawia się argument, że takie 

gromadzenie danych „na zapas” i niepowią-

zane z istnieniem przyczyny żądania takiej 

listy przez pracodawcę jest niedopuszczalne. 

Należy w tym miejscu, zatem zadać pytanie, 

co oznacza sformułowanie „na zapas” i bez 

istnienia przyczyny? Przecież pracodawca 

nie zbiera takich informacji, aby zajmowały 

miejsce na półce, oczekując ich wykorzy-

stania, gdy pojawi się okoliczność, tylko  

po to, aby mieć świadomość, jak wygląda 

jego sytuacja prawna. Posiadanie takich 

informacji pozwala pracodawcy prowadzić 

jego interesy w sposób przejrzysty  

i orientować się w sytuacji swojej i jego 

pracowników. Dlatego, zdaniem autora, nie 

można traktować żądania pracodawcy listy 

osób podlegających ochronie związkowej  

za gromadzenie danych „na zapas” i bez 

przyczyny, gdyż taka przyczyna zawsze 

istnieje. Takie działanie pracodawcy nie 

wpływa negatywnie na pozycję prawną 

pracownika. W gruncie rzeczy pracodawca 
                                                           
19 R. Sadlik, Konsultacja związkowa przy rozwią-
zywaniu umów o pracę, Prawo Pracy nr 5, 2000, 
s. 22.  

mógłby regularnie wystosowywać pytania  

do związków zawodowych, czy dany 

pracownik podlega ochronie ze strony 

związku z uzasadnieniem dotyczącym,  

na przykład, zastanawiania się nad konie-

cznością zwolnienia danego pracownika  

ze względu na sytuację finansową zakładu 

pracy. Przecież jedną z najważniejszych cech 

prawa jest skuteczność jego norm,  

a orzecznictwo sądów administracyjnych  

i glosowana uchwała wytwarza całkowicie 

nieskuteczny stan prawny skoro informacje, 

czy pracownik podlega ochronie związkowej 

pracodawca może jednak uzyskać w inny, 

bardziej pracochłonny sposób, co do którego 

legalności nie można mieć żadnych 

zarzutów20. Zatem pogląd przedstawiony 

przez sądy administracyjne nie poprawia  

w żaden sposób sytuacji pracownika,  

a jedynie prowadzi do utrudniania działania 

pracodawcy bez wyraźnych podstaw 

prawnych. 

Dodatkowo należy przyjąć, że prawo 

do związkowej ochrony w indywidualnych 

sprawach wynikających ze stosunku pracy 

jest uprawnieniem korzystnym dla praco-

wników. Związek zawodowy jako organi-

zacja powołana na mocy art. 1 i 7 ustawy  

o związkach zawodowych do obrony praw 

pracowników nie może ich tego prawa 

pozbawiać. Natomiast organizacja zwią-

                                                           
20 D. Chromicka, J. Tarno, Ochrona danych oso-
bowych w prawie pracy w orzecznictwie sądów 
administracyjnych [w:] „Ochrona danych osobo-
wych objętych prawem pracy i prawem ubezpie-
czeń społecznych, stan obecny i perspektywy 
zmian”, red. naukowa T. Wyka, A. Nerka, War-
szawa 2012, s. 27-42.  
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zkowa utrudniająca lub odmawiająca 

pracodawcy dostępu do informacji o praco-

wnikach korzystających z ochrony związku, 

faktycznie pozbawia pracownika prawa  

do tej ochrony, gdyż zgodnie z art. 30 ust 21 

ustawy o związkach zawodowych w takiej 

sytuacji pracodawca zwolniony jest  

z obowiązku współdziałania z organizacją 

związkową w sprawach dotyczących tych 

pracowników. Efekt takiego działania 

organizacji związkowej zazwyczaj będzie 

bardzo niekorzystny dla pracownika i może 

skończyć się nawet wypowiedzeniem 

umowy o pracę i koniecznością indywidu-

alnej walki pracownika o przywrócenie  

do pracy lub o odszkodowanie na drodze 

sądowej21. 

Dla ostatecznego wyjaśnienia tych 

kwestii należy, zdaniem autora, de lege 

ferenda wprowadzić stosowne zmiany  

do art. 30 ust. 21 ustawy o związkach 

zawodowych, które jednoznacznie rozwiążą 

przedstawiony problem. Poprzez określenie 

obowiązku organizacji związkowej udziele-

nia na żądanie pracodawcy wykazu 

pracowników korzystających z ochrony  

tej organizacji i obowiązku aktualizacji tych 

danych22. 

Po drugie, Sąd Najwyższy w uzasa-

dnieniu glosowanej uchwały stwierdził,  

że art. 30 ust. 21 ustawy o związkach 

zawodowych nie jest podstawą zwrócenia się 

                                                           
21 P. Prusinowski, Rozstrzyganie indywidualnych 
sporów ze stosunku pracy, red. naukowa Z. Góral, 
Warszawa 2013, s. 42-45 
22 W. Sanetra, Rozwiązanie umowy o pracę bez 
wypowiedzenia w znowelizowanym kodeksie 
pracy, PiZS nr 6, 1996, s. 26. 

przez pracodawcę do zakładowej organizacji 

związkowej o wykaz jej członków. To rozu-

mowanie jest poprawne, jednak nie  

ma żadnego związku z przedmiotem 

uchwały. Sąd Najwyższy najwyraźniej 

pomylił dwie kwestie, mianowicie: żądanie 

wykazu pracowników korzystających  

z ochrony organizacji związkowej i żądanie 

wykazu jej członków. Przecież przedmiotem 

uchwały jest kwestia dopuszczalności  

i konsekwencji nieudzielenia przez organi-

zację związkową informacji o pracownikach 

korzystających z jej obrony, a nie informacji 

o jej członkach23.  

Nie ulega wątpliwości, że dane, 

których pracodawca żąda, wnosząc o wykaz 

pracowników korzystających z obrony 

organizacji związkowej, są danymi osobo-

wymi w rozumieniu art. 6 ustawy o ochronie 

danych osobowych. Jednak na mocy art.  

23 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy 

dopuszczalne jest ich przetwarzanie. Zgodnie 

z tym artykułem, przetwarzanie danych 

osobowych dozwolone jest w sytuacji, gdy 

jest to niezbędne do spełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa. Ustawa 

wymaga zatem spełnienia łącznie dwóch 

przesłanek: istnienia przepisu prawa 

nakładającego obowiązek i niezbędności 

przetwarzania danych w celu jego 

                                                           
23 D. Dörre-Nowak, Ochrona danych osobowych 
pracownika w aspekcie współdziałania praco-
dawcy z zakładową organizacją związkową  
w indywidualnych sprawach pracowniczych –  
czy zgodne z prawem jest przekazywanie praco-
dawcy przez organizację związkową imiennej 
listy członków [w:] „Granice ochrony danych 
osobowych w stosunku pracy”, red. naukowa  
T. Wyka, A. Nerka, Warszawa 2009, s. 15-24.  
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realizacji24. Żądanie wykazu pracowników 

na mocy art. 30 ust. 21 ustawy o związkach 

zawodowych spełnia, zdaniem autora, obie 

przesłanki wynikające z art. 23 pkt 2 ustawy 

o ochronie danych osobowych. Dodatkowo, 

analizując tę sprawę znów pod kątem 

skuteczności prawa, należy stwierdzić, że art. 

23 pkt 1 ustawy o ochronie danych 

osobowych dopuszcza przetwarzanie danych 

osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą 

wyrazi na to zgodę. Zgoda taka nie może być 

domniemana, zatem niezbędne byłoby 

oświadczenie woli pracownika, zawierające 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

i określające, o jakie dane chodzi i o jakie  

ich przetwarzanie. Pracownik wyrażający 

taką zgodę musi mieć swobodę podej-

mowania i wyrażania swojej woli. Musi też 

istnieć podstawa prawna udzielenia zgody. 

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację 

gospodarczą, zdaniem autora, większość 

pracowników mogłaby zostać zmuszona  

do złożenia teoretycznie (z powodu 

problemów z udowodnieniem przymusu) 

wolnego od wad oświadczenia woli w tej 

materii i pracodawca znów osiągnąłby taki 

sam efekt prawny. Przyjęta przez autora 

wbrew stanowisku Sądu Najwyższego 

wykładnia art. 23 pkt 2 ustawy o ochronie 

danych osobowych nie wpływa zatem  

w żaden sposób na sytuację pracownika  

i jednocześnie jest to propozycja wykładni 

wyjaśniającej wszystkie wątpliwości doty-

czące stosowania tego artykułu. 
                                                           
24 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona 
danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2011 
s. 463 i n. 

Sąd Najwyższy zwrócił też uwagę  

na art. 26 ustawy o ochronie danych 

osobowych, z którego wywnioskował,  

w oparciu o orzecznictwo sądów admini-

stracyjnych, że pytanie o wykaz wszystkich 

pracowników korzystających z obrony 

organizacji związkowej jest nieadekwatne  

do celu uzyskania informacji, jeżeli działania 

pracodawcy mają dotyczyć jednego lub kilku 

pracowników25. W tym miejscu znów 

ujawnia się nieskuteczność tego orzeczenia. 

W jaki sposób należy badać, czy działania 

pracodawcy mają dotyczyć jednego, czy kilku 

pracowników? Zdaniem autora, na tę sprawę 

należy spojrzeć szerzej. Pracodawca wystę-

pując o informacje dotyczące pracowników 

korzystających z obrony organizacji zwią-

zkowej realizuje swój interes prawny, jakim 

jest zarządzanie zakładem pracy. Sąd nie 

może w sposób autorytarny przesądzać, czy 

dane te były pracodawcy potrzebne, czy nie. 

Należy przyjąć, że skoro o te dane wystąpił, 

mając do tego prawo, to było to adekwatne 

do celu uzyskania informacji26. Skoro 

uprawnieniem pracodawcy jest możliwość 

wypowiadania umowy o pracę praco-

wnikowi w regulowany przez prawo pracy 

sposób, to nie należy tego uprawnienia  

w sposób bezprawny ograniczać. 

Pracodawca występując o wykaz pracowni-

ków korzystających z obrony organizacji 

związkowej występuje o imię i nazwisko 

                                                           
25 K. Baran, Wolności związkowe i ich gwarancje 
w systemie ustawodawstwa polskiego, Bydgoszcz-
Kraków, 2001, s. 182 i n. 
26 A. Dubowik, Wybrane problemy ochrony przed 
wypowiedzeniem stosunku pracy po nowelizacji 
kodeksu pracy, PiZS nr 2, 1997, s. 19.  
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pracownika (czyli dane, które posiada 

jeszcze przed nawiązaniem stosunku pracy) 

i informację dotyczącą objęcia pracownika 

obroną związkową. W tej sytuacji cel 

przetwarzania nie zmusza do zastosowania 

środków ochrony27. Warto też zwrócić 

uwagę, dlaczego pytanie o wykaz wszystkich 

pracowników korzystających z obrony 

organizacji związkowej bez podania 

konkretnej przyczyny jest naruszeniem 

ustawy o ochronie danych osobowych,  

a występowanie pracodawcy do wszystkich 

organizacji związkowych działających  

na terenie zakładu pracy z pytaniem,  

czy dany pracownik korzysta z obrony 

organizacji związkowej naruszeniem ustawy 

nie jest? Przecież w ten sposób dane 

pracownika mogą bezprawnie zostać 

przetworzone i udostępnione organizacji 

związkowej, z którą nie ma on nic 

wspólnego28. 

Co więcej, zarzut naruszenia ustawy 

o ochronie danych osobowych wydaje się 

nieprawidłowy z jeszcze innego powodu. 

Uznanie za niedopuszczalne ujawnienie 

członkostwa w publicznej organizacji 

społecznej nie ma w świetle polskiego 

ustawodawstwa prawnego uzasadnienia. 

Zgodnie z art. 13 Konstytucji RP zakazuje się 

istnienia organizacji, których działalność 

                                                           
27 M. Polok, Bezpieczeństwo danych osobowych, 
Warszawa 2008, s. 141 i n.  
28 G. Spytek-Bandurska, Wybrane problemy pra-
codawcy z ochroną danych osobowych  
[w:] „Ochrona danych osobowych objętych pra-
wem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych, 
stan obecny i perspektywy zmian”, red. naukowa 
T. Wyka, A. Nerka, Warszawa 2012, s. 165-193. 

przewiduje utajnienie członkostwa29. 

Natomiast przynależność związkową należy 

rozumieć szeroko, gdyż powinna ona 

oznaczać również pozostawanie poza 

organizacją związkową, w przypadku 

podlegania jej obronie30. Konsekwencją 

przyjęcia przedstawionego powyżej 

stanowiska jest uznanie, że przynależność  

do legalnie działających organizacji 

społecznych ma charakter publiczny, 

dobrowolny oraz jawny i nie mają w tej 

sytuacji zastosowania przepisy ustawy  

o ochronie danych osobowych. 

Po trzecie, Sąd Najwyższy w uzasa-

dnieniu glosowanej uchwały wskazał 

(wydaje się, że w celu wzmocnienia siły 

nietrafionych argumentów) na stanowisko 

sądów administracyjnych, twierdząc,  

że istnienie rozbieżności między dwoma 

pionami orzecznictwa jest naruszeniem 

konstytucyjnej zasady demokratycznego 

państwa prawnego. Przyjęcie takiego 

poglądu prowadziłoby do naruszenia zasady 

niezawisłości sądów. Taki pogląd przyznaje 

sądowi, który pierwszy zajął stanowisko  

w danej sprawie, prawo do słuszności,  

jest, zatem absurdalny i niemożliwy  

do zaakceptowania. W konsekwencji jego 

przyjęcia Sąd Najwyższy nie powinien  

w świetle wcześniejszych wyroków  

(np. z dnia 2 czerwca 1997 r.) wydawać 

innych orzeczeń, regulujących w odmienny 

                                                           
29 B. Banaszak, Konstytucja RP. Komentarz, War-
szawa, 2009, s. 16-38. 
30 E. Podgórska, Ochrona danych osobowych  
w odniesieniu do przynależności związkowej, 
Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznic-
twa nr 2, 2010, s. 201-215. 
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sposób zagadnienia związanego z przedmio-

tem glosowanej uchwały, aby nie tworzyć 

rozbieżności w orzecznictwie. Rozbieżności 

w orzecznictwie wynikają z indywidualnego 

charakteru każdej sprawy sądowej. Dlatego 

niemożliwe jest przyjęcie w każdym 

przypadku jednolitej linii orzeczniczej, tak 

samo jak niedopuszczalnym jest uzasa-

dnienie uchwały koniecznością ujednoli-

cenia stanowiska orzecznictwa. Już staro-

żytni Rzymianie wiedzieli, że zadaniem sądu 

jest orzekanie na podstawie ustaw, a nie 

naśladowanie wcześniejszych rozstrzy-

gnięć31.  

Podsumowując, należy stwierdzić,  

że glosowana uchwała jest w sposób 

oczywisty bezzasadna i oparta na błędnej 

podstawie prawnej. Opiera się bowiem 

głównie na zarzucie naruszenia ustawy  

o ochronie danych osobowych i na tezie  

o konieczności ujednolicenia linii orze-

czniczej. Argumenty związane z ustawą  

o ochronie danych osobowych są bezzasadne 

i wydają się być próbą stworzenia 

uzasadnienia do powstałego wcześniej 

wyroku. Sąd Najwyższy zapomniał najwyra-

źniej, że naczelną zasadą ustawy o ochronie 

danych osobowych jest nie zakaz przetwa-

rzania tych danych, lecz przestrzeganie 

stosownego zakresu i trybu ich prze-

twarzania. Cechą prawa powinno być 

każdorazowe znalezienie równowagi między 

prawami, wolnościami, interesem jednostek 

                                                           
31 Non exemplis, sed legibus iudicandum est. 

a interesem publicznym32. W glosowanej 

uchwale brak jest tej równowagi, gdyż 

skłania się ona zdecydowanie w stronę 

utrudniania działania pracodawcom, bez 

uzasadnionych korzyści dla pracowników 

czy organizacji związkowych.  

W sytuacji istniejących już od wielu 

lat sporów o interpretację art. 30 ust. 21 

ustawy o związkach zawodowych, należałoby 

ostatecznie określić jego brzmienie z zakre-

śleniem praw i obowiązków pracodawcy  

i organizacji związkowej. „W sytuacji,  

w której prawo jest niepewne w rzeczy-

wistości nie funkcjonuje żadne prawo”33. 

Jednak nawet bez tego wyraźnego określenia 

względy prawne i względy słuszności, 

zdaniem autora, przemawiają za uznaniem 

prawa pracodawcy do jednorazowego 

żądania od organizacji związkowej wykazu 

osób korzystających z jej obrony i uznaniu 

obowiązku organizacji związkowej  

do aktualizacji tej listy w ramach dbania  

o interes pracowników. Na szczęście 

najnowszy wyrok Sądu Najwyższego34 

dotyczący wykładni art. 30 ust. 21 ustawy  

o związkach zawodowych pozwala mieć 

nadzieję, że glosowana uchwała była tylko 

„wypadkiem przy pracy”.  

 

                                                           
32 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 czerwca 
2007 r., II SA/Wa 8/07, lex nr 339981. 
33 Ubi ius incertum ibi ius nullum. 
34 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 
2012 r., I PK 231/11. 
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Oszustwo kredytowe 
 

Magdalena Ewa Rosiak 

 

Wprowadzenie 

Wielu przedsiębiorców i właścicieli 

firm każdego roku stara się o uzyskanie 

kredytu, pożyczki czy zamówienia publicz-

nego. Często nie zdają sobie oni sprawy,  

że nawet niewielkie kłamstwo polegające  

na przedstawieniu nierzetelnego dokumen-

tu czy oświadczenia może zostać uznane  

za tzw. przestępstwo oszustwa kredytowe-

go. Zgodnie z art. 297 kodeksu karnego1 

grozi za nie kara pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do 5 lat. Typ przestępstwa zwane-

go oszustwem kredytowym wprowadziła  

do polskiego prawa karnego ustawa z dnia 

12 października 1994 roku o ochronie obro-

tu gospodarczego i zmianie niektórych 

przepisów prawa karnego2. Po niewielkich 

uzupełnieniach został on dodany do obo-

wiązującego Kodeksu karnego nowelą z dnia 

18 marca 2004r.3. 

Przedmiotem ochrony przestępstwa 

oszustwa kredytowego jest niezakłócony 

obrót finansowy w zakresie działalności 

banku lub jednostki organizacyjnej prowa-

dzącej podobną działalność gospodarczą  

na podstawie ustawy albo organu lub insty-

                                                           
1 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r., Kodeks karny, 
Dz. U. Nr 48, poz. 548, 
2 Ustawa z dnia 12 października 1994 roku  
o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie nie-
których przepisów prawa karnego, (Dz. U. z 1994 
Nr 126, poz. 615), 
3 Piotr Kardas, Komentarz do art. 297 kodeksu 
karnego, LEX, 2011, 

tucji dysponujących środkami publicznymi, 

polegającej na udzielaniu kredytu, pożyczki 

pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredy-

tywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia 

przez bank zobowiązania wynikającego  

z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego 

świadczenia pieniężnego na określony cel 

gospodarczy, elektronicznego instrumentu 

płatniczego lub zamówienia publicznego. 

Ochroną art. 297 k.k. objęte są także  

wymienione rodzaje wsparcia finansowego 

oraz zamówienia publiczne, które mają cha-

rakter dóbr abstrakcyjnych. Zakłócenie 

funkcjonowania wymienionych instytucji 

uniemożliwia prawidłowe funkcjonowa- 

nie rynku finansowego, prowadzi także  

do ponoszenia szkody przez te instytucje, 

innych uczestników rynku finansowego,  

a w dalszej kolejności przez finanse publicz-

ne. Przepis ten chroni więc także ponadin-

dywidualne interesy społeczeństwa4.  

Społeczna szkodliwość czynów przewidzia-

nych w tym przepisie nie wyraża się głów-

nie w ubytkach majątku podmiotów tych 

świadczeń, lecz przede wszystkim w nieo-

siąganiu celów, na jakie były przeznaczone. 

Zdarza się to z reguły w sytuacjach, gdy 

ubiegający się o korzystanie z nich nie mają 

warunków do realizacji wyznaczonych  

                                                           
4 Jerzy Skorupka, Prawo karne gospodarcze zarys 
wykładu, LexisNexis, 2007, str. 412, 
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im celów i w tym zakresie wprowadzają  

w błąd ich dawców5. 

Przestępstwo oszustwa kredytowe-

go, określone w art. 297 k.k. polega na: 

 przedkładaniu podrobionych doku-

mentów, 

 przedkładaniu dokumentów przero-

bionych, 

 przedkładaniu dokumentów po-

świadczających nieprawdę, 

 przedkładaniu dokumentów nierze-

telnych, 

 przedkładaniu nierzetelnych pisem-

nych oświadczeń dotyczących oko-

liczności o istotnym znaczeniu dla 

uzyskania wymienionych w art. 297 

k.k. form wsparcia finansowego, 

elektronicznego instrumentu płatni-

czego lub zamówienia publicznego.  

Znamiona tego przestępstwa reali-

zować będzie działanie sprawcy, który 

przedkłada fałszywe lub stwierdzające nie-

prawdę dokumenty albo nierzetelne pisem-

ne oświadczenie po to, aby uzyskać środki 

finansowe wskazane w tym przepisie6 .  

Dla zaistnienia tego przestępstwa wystar-

czające jest, że podmiot "starający się  

o kredyt przedstawi choć jeden fałszywy  

lub stwierdzający nieprawdę dokument, 

choć jedno nierzetelne oświadczenie"7. 

                                                           
5 Oktawia Górniok, Prawo karne gospodarcze, 
wyd. C. H. Beck, 2010, str. 165, 
6 Wyrok SN z dnia 19 listopada 2004 r., III KK 
81/04, zob. też wyrok SN z dnia 5 listopada 2002 
r., II KKN 476/00, Prok. i Pr. 2003, nr 6, poz. 9., 
7 Wyrok SA w Łodzi z dnia 26 lipca 2000 r., II 
AKa 93/00. "Kredytobiorca nie ponosi odpowie-

Sprawca podejmuje wymienione wyżej  

zabiegi, wiedząc, że wskazując rzeczywisty 

stan rzeczy, nie uzyskałby wnioskowanego 

instrumentu.  

Pokrzywdzone podmioty 

Zasadnicze znaczenie dla analizy 

treści art. 297 § 1 k.k. ma precyzyjne ustale-

nie pokrzywdzonych podmiotów. W przepi-

sie tym zostały wymienione: bank, jednost-

ka organizacyjna prowadząca podobną  

do banku działalność gospodarczą na pod-

stawie ustawy, organ lub instytucja dyspo-

nujące środkami publicznymi. Podmioty  

te korzystają z ochrony omawianego przepi-

su w zakresie działalności polegającej  

na udzielaniu enumeratywnie wyliczonych 

w nim instrumentów. Funkcjonowanie  

ich określają różne ustawy. Spośród pod-

miotów wskazanych w tym przepisie należy 

wydzielić banki oraz jednostki organizacyj-

ne prowadzące na podstawie ustawy dzia-

łalność gospodarczą podobną do banków. 

Przy ich ustalaniu powinno się posługiwać 

przepisami prawa bankowego, ustawami 

regulującymi funkcjonowanie różnych  

rodzajów banków, a także wymienionych  

w analizowanym przepisie jednostek orga-

nizacyjnych. W stosunku do organów  

                                                                                    
dzialności karnej za rozporządzenie pożyczony-
mi pieniędzmi na cele inne, niż określone  
w umowie z bankiem, ani za niewywiązanie się  
z obowiązku zwrotu przedmiotu kredytu. Otwar-
ta natomiast pozostaje kwestia jego odpowie-
dzialności karnej wiążącej się ze sposobem pro-
wadzenia rokowań z bankiem przed zawarciem 
umowy o kredyt", wyrok SA w Warszawie z dnia 
5 października 1997 r., II AKa 241/97., 
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lub instytucji dysponujących środkami  

publicznymi takich ustaleń należy dokonać 

na podstawie ustawy o finansach publicz-

nych8. 

Uwagi terminologiczne 

Osoba popełniająca przestępstwo 

oszustwa kredytowego działa w celu  

uzyskania dla siebie lub kogo innego, kredy-

tu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwaran-

cji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwier-

dzenia przez bank zobowiązania wynikają-

cego z poręczenia lub z gwarancji lub  

podobnego świadczenia pieniężnego  

na określony cel gospodarczy, elektronicz-

nego instrumentu płatniczego lub zamówie-

nia publicznego.  

Definicja pożyczki znajduje się  

w art. 720 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. – Kodeks cywilny9, zgodnie z którym 

przez umowę pożyczki dający pożyczkę 

zobowiązuje się przenieść na własność  

biorącego określoną ilość pieniędzy albo 

rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,  

a biorący zobowiązuje się zwrócić tę sama 

ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy 

tego samego gatunku i tej samej jakości.  

Ze względu na uzupełnienie nazwy „pożycz-

ka” przymiotnikiem „bankowa” ograniczono 

ochronę tylko do pożyczek udzielanych 

przez banki.   

                                                           
8 Agata Wujastyk, Przestępstwa tzw. oszustw 
kredytowych w ustawie oraz praktyce prokura-
torskiej i sądowej, monografia, LEX, 2004, 
9 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks 
cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm., 

Znaczenie nazwy zamówienie  

publiczne wyjaśnia art. 2 ust.4 ustawy  

z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach 

publicznych10, w myśl którego przez zamó-

wienia publiczne należy rozumieć zamó-

wienia na roboty budowlane, dostawy oraz 

wykonywanie usług, opłacane ze środków 

publicznych w całości lub w części.  

Przestępstwo z art. 297 §1 k.k. w odniesie-

niu do zamówień publicznych polega  

na przedłożeniu przez wykonawcę doku-

mentów lub oświadczeń (do których przed-

stawienia jest on zobowiązany, a także  

dodatkowo żądanych przez zamawiającego) 

o cechach wymienionych w tym przepisie. 

Dokumenty te mają potwierdzać spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz 

wymagań stawianych przez zamawiającego 

(wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, 

specyfikacji istotnych warunków zamówie-

nia, zaproszeniu do składania ofert). Zamó-

wienie publiczne "powinno być udzielone 

tylko takiemu podmiotowi, który na pod-

stawie przedłożonych wraz z ofertą doku-

mentów zostanie pozytywnie zweryfikowa-

ny pod kątem możliwości realizacji danego 

zamówienia". Mogą to być dokumenty  

i oświadczenia potwierdzające posiadanie 

uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, a także wiedzy 

czy doświadczenia; ponadto - koncesja,  

zezwolenie, licencja (jeżeli wymagane są dla 

podjęcia działalności gospodarczej), infor-

macja banku lub SKOK potwierdzająca wy-
                                                           
10 Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówie-
niach publicznych, Dz. U. z 1998r., Nr 119, poz. 
773 ze zm., 



Wiedza Prawnicza nr 5/2013 Strona 73 
 

sokość posiadanych środków finansowych, 

dokumenty lub oświadczenia o niezaleganiu 

przez wykonawcę z podatkami i opłatami, 

wykazy wcześniej wykonanych dostaw lub 

usług11. 

Definicję środków publicznych  

zawiera art. 5 ust.1. ustawy z dnia 27 sierp-

nia 2009 r., o finansach publicznych12 ,wg 

której środkami publicznymi są:  

1. dochody publiczne; 

2. środki pochodzące z budżetu Unii 

Europejskiej oraz niepodlegające 

zwrotowi środki z pomocy udziela-

nej przez państwa członkowskie  

Europejskiego Porozumienia o Wol-

nym Handlu (EFTA); 

3. środki pochodzące ze źródeł zagra-

nicznych niepodlegające zwrotowi, 

inne niż wymienione w pkt. 2; 

4. przychody budżetu państwa i budże-

tów jednostek samorządu teryto-

rialnego oraz innych jednostek sek-

tora finansów publicznych pocho-

dzące: 

a. ze sprzedaży papierów war-

tościowych, 

b. z prywatyzacji majątku 

Skarbu Państwa oraz mająt-

ku jednostek samorządu  

terytorialnego, 

c. ze spłat pożyczek i kredytów 

udzielonych ze środków  

publicznych, 

                                                           
11 Agata Wujastyk, Przestępstwa…, monografia, 
LEX, 2004, 
12 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach 
publicznych, Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, 

d. z otrzymanych pożyczek  

i kredytów, 

e. z innych operacji finanso-

wych; 

5. przychody jednostek sektora finan-

sów publicznych pochodzące  

z prowadzonej przez nie działalności 

oraz pochodzące z innych źródeł. 

Wśród instrumentów wymienionych 

w art. 297 § 1 k.k. i objętych ochroną tego 

przepisu są również dotacja i subwencja.  

Subwencja nie ma definicji norma-

tywnej. W komentarzach i podręcznikach 

występuje jednak zgodność w zakresie jej 

opisu. Jest ona określana jako bezzwrotne 

świadczenie finansowe pochodzące ze środ-

ków publicznych o charakterze celowym  

na rzecz podmiotów wykonujących zadania 

publiczne lub inne. Subwencje (w odróżnie-

niu od dotacji) charakteryzują się swobodą 

dysponowania nimi przez otrzymujący  

je podmiot. Wyraża się to w możliwości 

przeznaczania otrzymanych z tego tytułu 

kwot na dowolny, zgodny z prawem cel13. 

Przedmiotem ochrony art. 297 § 1 

k.k. jest kredyt w rozumieniu art. 69 ust. 1 

prawa bankowego14 oraz art. 2 ust. 2 pkt. 2 

ustawy o kredycie konsumenckim15. Przez 

umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać 

do dyspozycji kredytobiorcy na czas ozna-

czony w umowie kwotę środków pienięż-

                                                           
13 Agata Wujastyk, Przestępstwa…, monografia, 
LEX, 2004, 
14 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r., Prawo ban-
kowe, Dz. U. 1997, Nr 140, poz. 939, 
15 Ustawa z dnia 12 maja 2011, o kredycie kon-
sumenckim, Dz. U. 2011, Nr 126, poz. 715, 
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nych z przeznaczeniem na ustalony cel,  

a kredytobiorca zobowiązuje się do korzy-

stania z niej na warunkach określonych  

w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego 

kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych 

terminach spłaty oraz zapłaty prowizji  

od udzielonego kredytu. 

Gwarancja jest uregulowana w art. 

392-393 kodeksu cywilnego oraz w art. 80-

83 prawa bankowego (w art. 81 prawa ban-

kowego została zawarta definicja gwarancji 

bankowej). Zabezpiecza ona ewentualne 

roszczenia wierzyciela w związku z udziele-

niem przez niego danego instrumentu (np. 

pożyczki).  

Strona przedmiotowa  

Przestępstwo z art. 297 § 1 k.k. może 

być popełnione wyłącznie przez działanie - 

czynność sprawcza polegająca na "przedło-

żeniu" wiąże się bowiem z aktywnym  

zachowaniem sprawcy. Czynność sprawcza 

określona została przy użyciu syntetycznego 

sformułowania "przedkłada". Czasownik 

charakteryzujący czynność sprawczą rozu-

mieć należy zgodnie ze znaczeniem nada-

wanym temu terminowi na gruncie  

powszechnego języka polskiego, a więc  

stosunkowo szeroko. Przez "przedkładanie" 

rozumieć należy wszelkie działania polega-

jące na składaniu dokumentów lub oświad-

czeń, oddawaniu ich do przejrzenia  

lub oceny, a także na występowaniu  

z dokumentami lub oświadczeniami  

w stosunku do organu lub osoby16.  

Pojęcie dokumentu interpretować 

należy zgodnie z definicją zawartą w art. 

115 § 14 k.k., wedle której "dokumentem 

jest każdy przedmiot lub zapis na kompute-

rowym nośniku informacji, z którym zwią-

zane jest określone prawo, albo który  

ze względu na zawartą w nim treść stanowi 

dowód prawa, stosunku prawnego lub oko-

liczności mającej znaczenie prawne". 

Podrobienie dokumentu oznacza  

zachowanie polegające na nadaniu określo-

nemu przedmiotowi pozorów dokumentu 

(zamach na autentyczność dokumentu),  

w celu wywołania wrażenia, że zawarta  

w nim treść pochodzi od osoby uprawnionej 

do jego wystawienia, podczas gdy  

w rzeczywistości tak nie jest17. 

Przerobienie dokumentu to przeina-

czenie jego autentycznej treści (zamach  

na prawdziwość dokumentu). Znamię  

to realizuje zachowanie polegające  

na przykład na sfałszowaniu podpisu, anty-

datowaniu, przerobieniu danych zawartych 

w dokumencie, dopisaniu nowych danych, 

zmianie w komputerowym zapisie informa-

cji przyjmującej postać usunięcia części  

informacji, dodaniu pewnych informacji itp. 

Dokument poświadczający niepraw-

dę to dokument autentyczny, tj. wydany 

przez osobę uprawnioną do jego wysta-

wienia w przewidzianym przez prawo try-

                                                           
16 Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, 
t. 7, Warszawa 1965, s. 179, 
17 Oktawia Górniok, Prawo karne…, wyd.  
C. H. Beck, 2003, str. 166, 
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bie oraz formie, lecz zawierający informa-

cje nieprawdziwe. Za taki dokument można 

uznać na przykład wypis z księgi wieczy-

stej, sporządzony przez sekretarza sądo-

wego, w którym zawarta jest informacja  

o braku obciążeń hipotecznych w dziale IV 

księgi wieczystej, podczas gdy w rzeczywi-

stości wpisane jest w niej obciążenie hipo-

teczne. Dokumentem stwierdzającym  

nieprawdę może być również dokument 

będący wynikiem fałszu intelektualnego 

(art. 271 §1 k.k.) oraz dokument uzyskany 

w wyniku wyłudzenia (art. 272 k.k.)18. 

Odnośnie pojęć „dokument podro-

biony i przerobiony” oraz „dokument 

stwierdzający nieprawdę” szeroko rozwija 

je ugruntowane już orzecznictwo Sądu 

Najwyższego w tych kwestiach. 

Natomiast nierzetelny dokument  

to taki, który zawiera informacje niepraw-

dziwe lub niepełne (tzn. niemówiące  

o pewnych istotnych okolicznościach), jak 

też takie, których sposób wypowiedzi może 

sugerować istnienie stanu rzeczy innego 

niż w rzeczywistości. Rzetelność informacji 

odwołuje się do kompleksowości procesu 

przedstawiania faktów odnoszących się  

do przeszłości i przyszłości wnioskodawcy. 

Pojęcie to należy odróżnić od prawdziwo-

ści informacji, przez co należy rozumieć 

zgodność przedstawionych danych z ich 

rzeczywistym stanem19. 

                                                           
18 Oktawia Górniok, Prawo karne…, wyd.  
C. H. Beck,2003, str. 166 
19 Agata Wujastyk, Przestępstwa…, monografia, 
LEX, 2004 

Przez pisemne oświadczenia rozu-

mieć należy wszelkie wypowiedzi zawarte 

w piśmie, sporządzonym własnoręcznie 

przez sprawcę lub sporządzonym przez 

inną osobę, lecz przedkładanym przez 

sprawcę w toku postępowania. Oświadcze-

niami w rozumieniu art. 297 §1 k.k. będą 

zarówno pisma wymagane przez przepisy 

prawa w trybie postępowania prowadzą-

cym do uzyskania jednej z instytucji  

wymienionych w tym przepisie, jak  

i oświadczenia samorzutnie składane przez 

sprawcę podczas postępowania prowa-

dzonego w związku z ubieganiem się  

o uzyskanie kredytu, pożyczki pieniężnej, 

gwarancji, poręczenia, akredytywy, dotacji, 

subwencji, potwierdzenia przez bank  

zobowiązania wynikającego z poręczenia 

lub z gwarancji, lub podobnego świadcze-

nia pieniężnego na określony cel gospodar-

czy, elektronicznego instrumentu płatni-

czego lub zamówienia publicznego20. 

Banki i inne instytucje finansowe  

z mniejszymi lub większymi sukcesami  

podejmują od wielu lat działania mające  

na celu ograniczenie skali działalności prze-

stępczej, jednak sami przestępcy także nie 

pozostają bierni i stale doskonalą swoje 

metody działania. Zdecydowanie najczęściej 

w celu wyłudzenia kredytu oszuści posługu-

ją się podrobionymi, przerobionymi lub 

nieważnymi dokumentami tożsamości, reje-

strowymi, finansowymi lub też zawierają 

umowy kredytowe nie mając zamiaru ich 

                                                           
20 Piotr Kardas, Komentarz do art.297 Kodeksu 
karnego, LEX, 2006  
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spłaty. Ten ostatni wymieniony proceder 

jest domeną głównie drobnych i samodziel-

nie działających oszustów, którzy zupełnie 

świadomie zaciągają zobowiązania licząc się 

z ewentualną odpowiedzialnością na grun-

cie cywilnoprawnym lub prawnokarnym. 

Posługują się w tym celu własnym doku-

mentem tożsamości i niekiedy podrobionym 

zaświadczeniem o zatrudnieniu i docho-

dach. Zaświadczenie takie nie zawsze jest 

konieczne, gdyż stali klienci banków mogą 

liczyć na finansowanie na podstawie złożo-

nego oświadczenia o osiąganych dochodach 

lub ich zdolność kredytowa jest oceniana  

na podstawie obrotów w rachunku bieżą-

cym. Dla większości z nich jest to jednora-

zowy wyczyn, którego w przyszłości nie 

mają już szansy powtórzyć. Motywacją  

do działania są najczęściej problemy finan-

sowe spowodowane utratą pracy lub innymi 

okolicznościami21.  

Przestępcy dużego formatu, działa-

jący najczęściej w zorganizowanych grupach 

przestępczych wolą pozostać anonimowi. 

Ich celem jest osiąganie stałych dochodów  

z działalności przestępczej więc narażanie 

samego siebie na odpowiedzialność jest 

wykluczone. Zawodowi oszuści wykorzystu-

ją wiele przestępczych metod działania, 

jednak w większości służą im do tego celu 

utracone dokumenty innych osób (nierzad-

ko przerobione), dokumenty rejestrowe  

i finansowe podmiotów gospodarczych 

                                                           
21 Jamróz P., Windykacja.pl, 2013 r., 
http://www.windykacja.pl/wiadomosci,oszustw
a-kredytowe-sprawcy-i-metody-ich-
dzialania.html 

(osób fizycznych, spółek) itp. Standardem 

jest także wykorzystywanie innych osób 

(tzw. słupów), które w zamian za wynagro-

dzenie (najczęściej niewielkie) decydują się 

na przyjęcie odpowiedzialności za zobowią-

zanie. Rolę słupów pełnią nierzadko osoby 

bezdomne, uzależnione lub z innego powo-

du łatwe do wykorzystania przez oszustów. 

Wyłudzony w ten sposób kredyt bank może 

z powodzeniem odpisać w straty, gdyż sku-

teczność organów ścigania w wykrywaniu 

faktycznych sprawców przestępstw popeł-

nianych z wykorzystaniem skradzionych  

lub podrobionych dokumentów lub podsta-

wionych osób jest znikoma22. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Tamże, 
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Oto zestawienie prób wyłudzenia kredytów, z wyszczególnieniem wnioskowanej kwoty oraz liczby prób 

wyłudzenia opublikowane w gazecie „Rzeczpospolita” w dziale „Prawo co dnia”: 

KWARTAŁ WNIOSKOWANA KWOTA LICZBA PRÓB WYŁUDZENIA 

I kwartał 2008r. 90 306 120 zł 1964 

II kwartał 2008 r. 85 876 991 zł 2125 

III kwartał 2008 r. 79 862 205 zł 2412 

IV kwartał 2008 r. 61 521 383 zł 2305 

I kwartał 2009 r. 73 412 811 zł 2194 

II kwartał 2009 r. 67 524 894 zł 1996 

III kwartał 2009 r. 68 239 738 zł 1901 

IV kwartał 2009 r. 96 380 239 zł 1965 

I kwartał 2010 r. 94 689 393 zł 1988 

II kwartał 2010 r. 71 336 265 zł 1720 

III kwartał 2010 r. 128 553 427 zł 1865 

IV kwartał 2010 r. 163 496 138 zł 1984 

I kwartał 2011 r. 106 875 157 zł 1714 

II kwartał 2011 r. 149 976 722 zł 1831 

III kwartał 2011 r. 140 223 926 zł 1691 

IV kwartał 2011 r. 113 616 116 zł 1605 

I kwartał 2012 r. 85 731 856 zł 1422 

Źródło: Raport o dokumentach infoDOK, przygotowany przez Związek Banków Polskich opublikowany w gazecie 

„Rzeczpospolita” 11 października 2012 roku. 

 

Skala oszustw kredytowych, karto-

wych i związanych z bankowością elektro-

niczną w Polsce nie jest dokładnie znana.  

Po części wynika to z faktu, iż banki nie  

są skore do nagłaśniania większości przy-

padków z obawy przed utratą zaufania 

klientów. Dane dostarczane przez instytucje 

finansowe, organy ścigania i Związek Ban-

ków Polskich należy więc traktować jako 

przybliżone. Dokładniejsze są natomiast 

dane o udaremnionych próbach wyłudzenia 

kredytu. Z raportu ZBP „infoDOK - Raport  

o dokumentach - I kwartał 2012” wynika,  

iż w pierwszym kwartale 2012 r. udarem-

niono 1422 próby wyłudzenia na łączną 

kwotę przekraczającą 85 mln złotych. Jest  

to co prawda najmniejsza ilość udaremnio-

nych prób od 2007 roku, jednak w krótkim 

horyzoncie czasowym trudno ocenić, czy 

świadczy to o mniejszym zainteresowaniu 

przestępców wyłudzeniami kredytów, czy 

też może raczej wynika z niższej skuteczno-



Wiedza Prawnicza nr 5/2013 Strona 78 
 

ści działań weryfikacyjnych podejmowa-

nych na etapie udzielania finansowania23.1 

Z analizy powyżej przedstawionych 

danych jednoznacznie wynika, że z każdym 

kwartałem rośnie liczba kwot jakie oszuści 

kredytowi próbują wyłudzić. Wzrost ten 

najbardziej zauważalny jest w 2010 roku, 

gdzie kwota ta przekracza 160 000 000 zł. 

Oznacza to, że konieczna jest więc ochrona 

instytucji przed oszustami nie tylko  

ze względu na ochronę ich majątku, ale 

przede wszystkim ze względu na ochronę 

prawidłowego, uczciwego i prowadzonego 

na równych zasadach obrotu gospodarcze-

go. 

 

Abstrakt 

W niniejszym artykule przedstawiłam prze-

stępstwo oszustwa kredytowego w zakresie 

zarówno teoretycznym jak i praktycznym, 

systematyzując pojęcia z nim związane  

i ukazując liczbę prób wyłudzenia oraz kwo-

ty wyłudzeń w latach 2008-2012. 

 

Bibliografia 

1. Jerzy Skorupka, Prawo karne gospo-

darcze zarys wykładu, Lexis Nexis, 

2007,  

2. Agata Wujastyk, Przestępstwa tzw. 

oszustw kredytowych w ustawie oraz 

                                                           
231

 Jamróz P., Windykacja.pl, 2013 r., 
http://www.windykacja.pl/wiadomosci,oszustwa-

kredytowe-sprawcy-i-metody-ich-dzialania.html 

praktyce prokuratorskiej i sądowej, 

monografia, LEX, 2004, 

3. Oktawia Górniok, Prawo karne go-

spodarcze, wyd. C. H. Beck, Warsza-

wa, 2010 r. 

4. Cezary Kulesza, Obrona w sprawach 

o przestępstwa gospodarcze i skar-

bowe, Difin, 2006 r. 

5. Oktawia Górniok, Przestępstwa  

gospodarcze komentarz, C. H. Beck, 

Warszawa 2010 r. 

6. Marek Kulik, Komentarz do art. 297 

Kodeksu karnego, LEX, 2012 

7. Andrzej Marek, Komentarz do art. 

297 kodeksu karnego, LEX, 2011 

8. Piotr Kardas, Komentarz do art. 297 

kodeksu karnego, LEX, 2011 

9. Przemysław Jamróz, Windykacja.pl, 

2013 r. 

10. Słownik języka polskiego, red.  

W. Doroszewski, t. 7, Warszawa 

1965, 


