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Szanowni Czytelnicy 

„Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A: Nauki humani-
styczne, społeczne i techniczne” to półrocznik wydawany przez Wyższą Szkołę 
Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim od 1996 roku. Na 
przestrzeni lat podlegał licznym zmianom  organizacyjnym, edytorskim, a 
przede wszystkim merytorycznym. Dzięki nim czasopismo  
z dn. 23 grudnia 2015r. uzyskało 7 pkt i umieszczone zostało na liście czaso-
pism punktowanych MNiSW (lista B, poz. 50). 

Bogactwo zagadnień, wokół których koncentruje się problematyka 
poruszana w czasopiśmie, pozwala na podjęcie współcześnie ważnych  
i aktualnych zagadnień z zakresu nauk społecznych, humanistycznych oraz 
technicznych. Publikujemy teksty, które pozwolą wzbogacić refleksję dotyczą-
cą: 

- włączenia się w ogólnopolską i europejską dyskusję nad stanem 
humanistyki, nauk społecznych, zwłaszcza pedagogicznych, oraz nad wpły-
wem współczesnych przemian w naukach społecznych i pedagogicznych na 
praktykę edukacyjną; 

- sytuowania regionalnych problemów społecznych, humanistycznych 
oraz technicznych w kontekście nowoczesnych tendencji kulturowych; 

- interdyscyplinarnego oglądu szeroko rozumianych zagadnień 
mieszczących się w zakresie merytorycznym czasopisma. 

Redaktorzy składają Autorom artykułów podziękowania za przygo-
towanie ciekawych opracowań naukowych, które, mamy nadzieję,  inspiro-
wać będą naszych czytelników do dalszych poszukiwań naukowych. 

 

 

Redakcja 
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TRANSFORMACJA CZŁOWIEKA W JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ  

W PRAWIE HANDLOWYM – DOPUSZCZALNOŚĆ, CHARAKTER 

PRAWNY, PRZESŁANKI I SKUTKI PRAWNE  

TRANSFORMATION OF A HUMAN ORGANIZATION UNIT IN COMMERCIAL 

LAW - ACCEPTANCE, LEGAL NATURE, MESSAGES AND LEGAL EFFECTS 
 

Streszczenie: Opracowanie dotyczy proble-
matyki dopuszczalności, charakteru praw-
nego, przesłanek i skutków prawnych trans-
formacji człowieka w znaczeniu prawnym, 
tj. osoby fizycznej w jednostkę organizacyj-
ną na gruncie prawa handlowego. Przed-
stawiono w nim zagadnienie dopuszczalno-
ści i charakteru prawnego transformacji 
osoby fizycznej w jednostkę organizacyjną, 
przesłanki transformacji (przekształcenia) 
osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą – tzw. przedsiębiorcy jedno-
osobowego w jednoosobową spółkę kapita-
łową, przesłanki transformacji (przekształ-
cenia) osób fizycznych będących wspólni-
kami spółki cywilnej w spółkę handlową, a 
także najważniejsze konsekwencje prawne 
tych transformacji człowieka (osoby fizycz-
nej) w jednostkę organizacyjną. W podsu-
mowaniu opracowania umieszczono sygna-
lizacyjnie najważniejsze wnioski wynikające 
z dokonanej w nim analizy. 
Słowa kluczowe: transformacja, przekształ-
cenie, człowiek (osoba fizyczna), jednostka 
organizacyjna, prawo handlowe  
 

Abstract. The study deals with the issues of 
admissibility, legal character, premises and 
legal consequences of human transformation 
in a legal sense, i.e. a natural person in an 
organizational unit under commercial law. It 
presents the issues of admissibility and legal 
character of the transformation of a natural 
person into an organizational unit, the prem-
ises for the transformation (modification, 
transition) of a natural person running a 
business - so-called a sole trader to a sole-
shareholder company, reasons for the trans-
formation (modification, transition) of natural 
persons who are partners in a civil partnership 
into a commercial partnership or company, as 
well as the most important legal consequenc-
es of these transformations of a person (a 
natural person) into an organizational unit. 
The summary of the study includes signaling 
the most important conclusions resulting from 
the analysis. 
 
Key words: transformation, modification 
(transition), person (natural person), organiza-
tional unit, commercial law. 
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*
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Wstęp 

Na początku tej wypowiedzi wypada dokonać dosyć oczywistego, pro-

stego, być może dla niektórych wręcz banalnego spostrzeżenia o wymiarze 

generalnym. We współczesnym świecie, co dotyczy także Rzeczypospolitej 

Polskiej, na podstawie analizy źródeł wiedzy o postępie cywilizacyjnym,  

w tym technicznym, dostępnych dla przeciętnego człowieka, co odnosi się 

również m.in. do autora tego opracowania, nie ma fizycznej możliwości 

transformacji – w tym połączenia, podziału czy przekształcenia – człowieka  

w ogólności, np. w inną istotę żyjącą (innego człowieka czy zwierzę). Tym 

bardziej, wziąwszy pod uwagę aktualną wiedzę w tym obszarze, trudno wy-

obrazić sobie możliwość transformacji człowieka w rodzaj fikcyjnej z perspek-

tywy fizycznej egzystencji we współczesnym świecie, konstrukcji prawnej, 

określanej jako jednostka organizacyjna [Longchamps de Berier, 1922, 108, 

Zoll, 1946, 104, Wolter, 1986, 191, Radwański, 2003, 191; Frąckowiak (w:) 

Ogiegło (red.), Popiołek (red.), Szpunar (red.), 2005, 901 i n., Frąckowiak, 

Safjan (red.), 2007, 1020-1026], w tym osoba prawna albo jednostka organi-

zacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 

prawną [Sokołowski (w:) Kidyba (red.), 2012, 19]. Człowiek jako istota żyjąca, 

żywy organizm nie podlega transformacji. Jego fizyczne transformacje, we-

dług aktualnego stanu wiedzy nie mogą prowadzić do powstania jednostki 

organizacyjnej. Koncepcje dopuszczające wbrew powyższemu taką możli-

wość obecnie albo przewidujące potrzebę takiej transformacji w niedalekiej 

przyszłości, wypada pozostawić raczej w obszarze tzw. fikcji naukowej (scien-

ce-fiction), albo wręcz tzw. rzeczywistości wirtualnej czy też bajkowej, będą-

cej przeciwieństwem rzeczywistości „faktycznej” oraz rzeczywistości prawnej 

(odnoszącej się do aktualnego stanu prawnego). 

Z tej perspektywy celem niniejszego opracowania jest dokonanie na 

podstawie analizy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także 

wypowiedzi zawartych zwłaszcza w literaturze przedmiotu, ustalenia do-

puszczalności oraz zakresu transformacji w znaczeniu prawnym (transforma-

cji prawnej) człowieka – osoby fizycznej w jednostkę organizacyjną w obsza-

rze jednej z wyspecjalizowanych dziedzin (gałęzi) prawa prywatnego, tj. pra-

wa handlowego. W związku z tak zakreślonym celem, za niezbędne uznano 

poddanie w tym opracowaniu analizie, poza kwestią prawnej dopuszczalno-
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ści, także zagadnienia charakteru prawnego, przesłanek i konsekwencji 

prawnych przewidzianych dla człowieka transformacji w jednostkę organiza-

cyjną. W opracowaniu posłużono się przede wszystkim metodą formalno-

dogmatyczną.          

Dopuszczalność i charakter prawny transformacji w znaczeniu prawnym czło-

wieka – osoby fizycznej  

Do podstawowych rodzajów transformacji sensu stricto podmiotów 

prawa (w tym osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organiza-

cyjnych nie mających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdol-

ność prawną) należy zaliczyć łączenie, podział i przekształcenie. Są one prze-

widziane w przepisach odnoszących się ściśle do określonych podmiotów 

prawa, np. w przepisach Kodeksu spółek handlowych [Ustawa z dnia 15 

września 2000 r., tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm., dalej: k.s.h.], 

m.in. w odniesieniu do tychże spółek, wspólników spółki cywilnej, a także 

tzw. przedsiębiorcy jednoosobowego czy też w przepisach ustawy – Prawo 

spółdzielcze [Ustawa z dnia 16 września 1982 r., tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1560, dalej: pr. sp.], m.in. w odniesieniu do tzw. spółdzielni działających 

na zasadach ogólnych, czy spółdzielni pracy. Trzeba mieć przy tym na uwa-

dze, że przekształcenie jako rodzaj transformacji spółdzielni jest możliwe 

jedynie w odniesieniu do spółdzielni pracy i dotyczy przekształcenia spół-

dzielni pracy w spółkę handlową [szerzej w tym zakresie zwłaszcza Szumań-

ski, 2011, nr 1, 16 i n., Witosz, Herbet (red.), Zakrzewski (red.), 2014, 149 i n., 

Kozieł, Herbet (red.), Zakrzewski (red.), 2014, 54-64]. Na gruncie poszczegól-

nych przepisów prawa odnoszących się do określonych podmiotów prawa, 

każdy z tych rodzajów transformacji ma swoje prawne podstawy, konstrukcję 

i konsekwencje, w określonych aspektach zbliżone jednak nie tożsame.  

Za modelowe w stosunku do pozostałych rodzajów transformacji można 

uznać uregulowania prawnych podstaw, konstrukcji i konsekwencji trans-

formacji spółek handlowych, a także – w określonym, mniejszym stopniu – 

oparte na nich unormowania prawne tego obszaru odnoszące się do spół-

dzielni. Pozostałe prawne transformacje innych niż spółki handlowe i spół-

dzielnie podmiotów prawa należy uznać za oparte konstrukcyjnie przede 

wszystkim oraz w obszernym zakresie na transformacjach spółek handlo-
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wych (natomiast w dalszej kolejności i mniejszym zakresie – za „czerpiące”  

z transformacji spółdzielni).  

Poza wymienionymi wyżej transformacjami w znaczeniu ścisłym należy 

dostrzegać w przepisach prawa także inne sposoby modyfikacji podmioto-

wych podmiotów prawa nie będące transformacjami sensu stricto, ale zbli-

żonymi do nich „transformacjami”, które można określać jako „quasi-

transformacje”, takie jak np. wniesienie przedsiębiorstwa przedsiębiorcy 

jednoosobowego do spółki handlowej, w tym handlowej spółki osobowej czy 

spółki kapitałowej, w tym jednoosobowej spółki kapitałowej (spółki z ograni-

czoną odpowiedzialnością lub akcyjnej). Z uwagi na dosyć wyraźne uregulo-

wanie ustawowe klasycznych rodzajów transformacji – łączenia, podziału i 

przekształcenia, w tym określenie zasad następstwa prawnego po podmio-

tach transformowanych (w formie ustrojowej właściwej – przed transforma-

cją) albo ich kontynuacji prawnej (tj. odpowiednio sukcesji uniwersalnej albo 

kontynuacji), znaczenie przywołanych wyżej quasi-transformacji staje się 

coraz mniejsze [na temat różnic między zasadą sukcesji uniwersalnej i zasadą 

kontynuacji w kontekście procesów transformacyjnych wypowiada się m.in. 

Kidyba, MPH 2011, nr 1, 34 i n.; w literaturze dostrzega się również wystę-

powanie tzw. swoistego następstwa prawnego stanowiącego mix composi-

tum między sukcesją uniwersalną i kontynuacją – zob. Kidyba, 2013, t. I, 183-

184; zob. również Sołtysiński, 2006, s. 375].   

Możliwości transformacji w znaczeniu prawnym człowieka podlegają 

prawnej limitacji, która determinuje i odzwierciedla ich specyficzny charakter 

prawny.   

Po pierwsze, prawne transformacje człowieka dotyczą w zasadzie je-

dynie obszaru prawa handlowego. Odnoszą się one do transformacji przed-

siębiorców albo „w przedsiębiorców” – którzy prowadzą działalność gospo-

darczą. Do najważniejszych definicji przedsiębiorcy na gruncie prawa pol-

skiego należy zaliczyć aktualnie pojęcie przedsiębiorcy unormowane w art. 

43(1) kodeksu cywilnego – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywil-

ny [tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm., dalej: k.c.], które ma zna-

czenie przede wszystkim na gruncie prawa prywatnego (w tym cywilnego),  

a także pojęcie przedsiębiorcy uregulowane w art. 4 ustawy z dnia 26 marca 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców [Dz. U. z 2018 r., poz. 646, dalej: p.p.], od-
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noszące się zwłaszcza do obszaru prawa publicznego (w tym administracyj-

nego). Kategoria działalności gospodarczej została z kolei zdefiniowana w art. 

3, 5 i 6 p.p. (zob. w tym zakresie uwagi poniższe w pkt 3 tego opracowania).       

Po drugie, transformacje te odnoszą się, co do zasady, do instytucji 

prawnych, które zostały przewidziane w prawie spółek, tj. zwłaszcza w ko-

deksie spółek handlowych.  

Po trzecie, transformacje w znaczeniu prawnym człowieka dotyczą za-

sadniczo wyłącznie jednego z wyżej wymienionych rodzajów procesów trans-

formacyjnych, tj. przekształcenia.  

Po czwarte, transformacje te odnoszą się do tzw. szczególnych przy-

padków przekształcenia (tj. przekształcenia człowieka – osoby fizycznej, pro-

wadzącej działalność gospodarczą – tzw. przedsiębiorcy jednoosobowego w 

jednoosobową spółkę kapitałową – z ograniczoną odpowiedzialnością albo 

akcyjną [zob. np. Kidyba, MPH 2011, nr 1, 38-40], a także przekształcenia 

ludzi – osób fizycznych będących wspólnikami spółki cywilnej w spółkę han-

dlową [szerzej: Katner, PPH 2002, nr 11, 11-15; Sołtysiński, 2006, s. 374-379; 

Nita-Jagielski, Pr. Sp. 2006, nr 3, 9; Herbet, Szajkowski (red.), Kozieł, Frącko-

wiak (red.), 2013, 482-485]. 

Po piąte, co wynika po części z okoliczności wskazanej powyżej jako 

pierwsza, prawne transformacje człowieka (ludzi) łączą się z prowadzeniem 

określonej działalności (niekoniecznie gospodarczej) jedynie w ściśle norma-

tywnie wskazanej „konfiguracji” podmiotowej. Konfiguracja ta pozostaje – 

jako warunek konieczny – w powiązaniu z dokonywaną transformacją i ma 

związek z prowadzeniem działalności samodzielnie (co dotyczy prowadzenia 

działalności gospodarczej i przekształcenia w jednoosobową spółkę kapita-

łową) albo z innymi osobami (co z kolei odnosi się do prowadzenia działalno-

ści, niekoniecznie gospodarczej, w formie prawnej spółki cywilnej i prze-

kształcenia w spółkę jawną albo inną spółkę handlową). 

Po szóste, transformacje te opierają się na tzw. zasadzie swoistego na-

stępstwa prawnego [zob. np. Kidyba, MPH 2011, nr 1, 40], posiadającego 

cechy sukcesji uniwersalnej i kontynuacji po człowieku – osobie fizycznej 

prowadzącej działalność gospodarczą, tj. będącej tzw. przedsiębiorcą jedno-

osobowym (w przypadku przekształcenia w jednoosobową spółkę kapitało-

wą) albo po ludziach – osobach fizycznych będących wspólnikami spółki cy-
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wilnej (w przypadku przekształcenia wspólników spółki cywilnej w spółkę 

handlową). 

Należy wyrazić ogólną satysfakcję, że właśnie w prawie handlowym 

[Kozieł, Stec (red.), Załucki M. (red.), 81-93], a ściślej w jego bardzo istotnej 

części podmiotowej, tj. w prawie spółek możemy odnaleźć unormowania 

dotyczące transformacji człowieka w jednostkę organizacyjną (pozostające w 

określonym związku z prowadzeniem przez niego działalności gospodarczej). 

Oznacza to, że człowiek, jako podmiot prawa handlowego pozostaje w ob-

szarze zainteresowania tej gałęzi (dziedziny) prawa, nie tylko z perspektywy 

jego szczególnej ochrony prawnej jako konsumenta (w ramach tzw. prawa 

konsumenckiego, które może być traktowane jako część prawa handlowe-

go). Z drugiej jednak strony należy zauważyć, że jest to zainteresowanie, w 

zasadzie – poza unormowaniami dotyczącymi ochrony konsumentów – jedy-

nie w kontekście procesów transformacyjnych i w znacznej mierze w per-

spektywie prowadzenia przez człowieka działalności gospodarczej. 

Przesłanki transformacji człowieka – osoby fizycznej prowadzącej działalność 

gospodarczą – tzw. przedsiębiorcy jednoosobowego w jednoosobową spółkę 

kapitałową   

Człowiek będący tzw. przedsiębiorcą jednoosobowym może prze-

kształcić się w jednoosobową spółkę kapitałową (jednoosobową spółkę z 

ograniczoną odpowiedzialnością lub jednoosobową spółkę akcyjną – art. 551 

§ 5 i art. 584(1)-584(13) k.s.h. [zob. np. Kidyba, MPH 2011, nr 1, 38-40]).  

Do przesłanek prawnych tej transformacji człowieka (tj. tych, które 

warunkują jej dopuszczalność) należy zaliczyć przede wszystkim:  

1) posiadanie przez człowieka statusu przedsiębiorcy w rozumieniu 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa (tj. aktualnie w ro-

zumieniu przepisów kodeksu cywilnego i ustawy – Prawo przedsię-

biorców);  

2) ograniczenie transformacji jedynie do przekształcenia (art. 584(1)-

584(13) k.s.h.); 

3) ograniczenie przekształcenia jako sposobu transformacji wyłącznie 

do dwóch form prawnych wymienionych w katalogu transformacji 

spółek kapitałowych, stanowiących szczególne pod względem pod-
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miotowym ich przykłady, tj. do jednoosobowej spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz do jednoosobowej spółki akcyjnej;  

4) przeprowadzenie sformalizowanego postępowania dotyczącego 

przekształcenia, opartego na postępowaniu przekształceniowym 

spółek handlowych (przewidzianym w art. 556-582 k.s.h), jednak 

uregulowanego odrębnie w przepisach kodeksu spółek handlowych 

(tj. w art. 584(5)-584(12) k.s.h.).  

Ad. 1. Nie wchodząc w szczegółową analizę zagadnienia definicji 

przedsiębiorcy, która wykracza poza cel i spektrum tego opracowania, należy 

dla porządku jedynie zasygnalizować, że przedsiębiorcą w rozumieniu przepi-

sów kodeksu cywilnego i ustawy – Prawo przedsiębiorców jest osoba fizycz-

na, osoba prawna i jednostką organizacyjna niebędąca osobą prawną, której 

ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 43(1) k.c. w zw. z art. 33(1) k.c.), 

która zgodnie z art. 43(1) k.c. „we własnym imieniu prowadzi”, natomiast  

w świetle art. 4 ust. 1 p.p. „wykonuje”, stosownie do art. 43(1) k.c. – „dzia-

łalność gospodarczą lub zawodową”, zaś zgodnie z art. 4 ust. 1 p.p. – działal-

ność gospodarczą. Wydaje się, że poza różnicą w sformułowaniach między 

definicją zawartą w kodeksie cywilnym a definicją wprowadzoną przez Prawo 

przedsiębiorców nie ma istotnej dystynkcji merytorycznej. Najważniejsze 

różnice sprowadzają się do tego, że w art. 43(1) k.c. ustawodawca posługuje 

się sformułowaniem „prowadząca we własnym imieniu działalność gospo-

darczą lub zawodową”, natomiast w art. 4 ust. 1 p.p. „wykonująca działal-

ność gospodarczą”, przy czym działalność ta została zdefiniowana w art. 3 

p.p., jako „zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym 

imieniu”. Można zatem przyjąć, że z wykładni językowej przepisów art. 3 i 

art. 4 p.p. wynika, iż tak jak to jest uregulowane w art. 43(1) k.c., także  

w rozumieniu art. 4 w zw. z art. 3 p.p. działalność gospodarcza powinna być 

wykonywana we własnym imieniu, a kategoria ta obejmuje także działalność 

zawodową (o ile jest zorganizowaną działalnością zarobkową wykonywaną 

we własnym imieniu). W art. 4 ust. 2 p.p. (podobnie jak w poprzedzającej 

wejście w życie ustawy – Prawo przedsiębiorców ustawie o swobodzie dzia-

łalności gospodarczej) wyraźnie przewidziano, że przedsiębiorcą są także 

wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności 

gospodarczej, co wyłącza z katalogu przedsiębiorców spółkę cywilną (wspól-
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ników spółki cywilnej). Regulacji prawnej przewidującej taką zasadę (doty-

czącą odrębnie wspólników spółki cywilnej) ustawodawca tradycyjnie nie 

umieszcza w kodeksie cywilnym, w tym np. w art. 43(1) k.c., mając na uwa-

dze to, że przepisy kodeksu cywilnego (ani jakiegokolwiek innego aktu praw-

nego) nie przyznają spółce cywilnej (wspólnikom spółki cywilnej) zdolności 

prawnej i zdolności do czynności prawnych, odmiennie niż np. kodeks spółek 

handlowych w stosunku do handlowych spółek osobowych. 

Ad. 2. Przekształcenie jako forma transformacji podmiotowej polega 

na zmianie formy organizacyjno-prawnej podmiotu prawa podlegającego 

przekształceniu, w tym przedsiębiorcy jednoosobowego, zasadniczo przy 

zachowaniu jego tożsamości podmiotowej (przed i po przekształceniu) [Wi-

tosz, 2001, 8; Szumański, MPH 2011, nr 1, 9 i n.; Kozieł, Kidyba A. (red.), 

2016, 1952]. Rozumiane w taki sposób przekształcenie odnosi się jedynie do 

spółek handlowych. W związku z tym, co do zasady, w przypadku przekształ-

cenia podstawą prawną następstwa prawnego po podmiocie przekształca-

nym jest tzw. zasada kontynuacji, która polega na tym, że z dniem prze-

kształcenia podmiot przekształcony (który jest prawnym „efektem” prze-

kształcenia) staje się podmiotem praw i obowiązków podmiotu przekształca-

nego (a nie wstępuje w jego prawa i obowiązki, jak w przypadku sukcesji 

uniwersalnej) [zob. szerzej Kidyba, MPH 2011, nr 1, 34 i n.; Kozieł, Herbet 

(red.), Zakrzewski (red.), 2014, 54-64]. Przekształcenia człowieka – osoby 

fizycznej w jednoosobową spółkę kapitałową nie można jednak traktować 

jako przekształcenia w ścisłym tego słowa znaczeniu, przede wszystkim dla-

tego, że przekształceniu podlega działalność gospodarcza tzw. przedsiębiorcy 

jednoosobowego w jednoosobową spółkę kapitałową, stanowiącą odrębny 

od jedynego uczestnika tej spółki podmiot prawa. Związane z tradycyjnie 

pojmowanym przekształceniem założenie o tożsamości podmiotowej pod-

miotu przekształcanego i przekształconego jest w analizowanej sytuacji trud-

ne, a w zasadzie niemożliwe do przyjęcia. Nie istnieje bowiem tożsamość 

podmiotowa między osobą fizyczną, która staje się jednoosobową spółką 

kapitałową (z udziałem tej osoby) i tą spółką, zarówno w znaczeniu faktycz-

nym jak i, zasadniczo prawnym. Podobnie nie jest możliwe przyjmowanie 

zasady kontynuacji w ścisłym znaczeniu jako podstawy przysługiwania praw  

i obowiązków po przekształceniu. Z uwagi na unormowanie zawarte w ko-
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deksie spółek handlowych, z jednej strony i znaczne różnice w statusie praw-

nym podmiotu przekształcanego oraz przekształconego w literaturze propo-

nuje się, jak wyżej sygnalizowano, określanie tej zasady następstwa prawne-

go (przysługiwania) praw i obowiązków po przekształceniu jako swoistego 

następstwa prawnego) [Kidyba, MPH 2011, nr 1, 38-40], łączącego cechy 

sukcesji uniwersalnej i kontynuacji (do czego odnoszą się szerzej uwagi po-

niższe).                    

Ad. 3. Nie dokonując w tym miejscu, ze względu na cel i zakres tego 

opracowania,  szczegółowej analizy teoretyczno-prawnej konstrukcji, charak-

teru prawnego, a także sposobu działania jednoosobowej spółki kapitałowej, 

szczegółowo przedstawionej w literaturze przedmiotu, należy stwierdzić, że 

spółką tą jest spółka kapitałowa z udziałem tylko jednego uczestnika (jedne-

go wspólnika – w przypadku jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowie-

dzialnością albo jednego akcjonariusza – w przypadku jednoosobowej spółki 

akcyjnej) [Michalski, Kidyba (red.), 2016, 1455-1460]. Należy przy tym za-

uważyć, że nie ma możliwości stosowania odnoszących się do przekształce-

nia tzw. przedsiębiorcy jednoosobowego w jednoosobową spółkę kapitałową 

unormowań (zgodnie z zasadami stosowania tych przepisów wynikającymi  

z powszechnie obowiązujących przepisów rozporządzenia w sprawie statutu 

SE [Rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 

2001 r.,Dz. U. UE.L 294 z dnia 10 listopada 2001 r., dalej: rozp. 

2157/2001]oraz ustawy o Europejskim Zgrupowaniu Interesów Gospodar-

czych i Spółce Europejskiej [Ustawa z dnia 4 marca 2005 r., tekst jedn.: Dz. U. 

z 2015 r., poz. 2142 ze zm., dalej: ustawa o EZIG i SE] do spółki europejskiej 

(SE) z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwagi na to, że jed-

nym z podstawowych elementów tej spółki jest tworzenie przez co najmniej 

dwa podmioty pochodzące z dwóch różnych państw członkowskich UE. Isto-

tą jednoosobowej spółki kapitałowej (z ograniczoną odpowiedzialnością albo 

akcyjnej) jest natomiast tworzenie przez nie więcej niż jednego uczestnika 

(wspólnika albo akcjonariusza). 

Ad. 4. Sformalizowane postępowanie przekształceniowe składa się  

z trzech faz (etapów):  

a) fazy czynności przygotowawczych (przygotowawczej); 

b) fazy czynności właścicielskich (właścicielskiej) i  



Grzegorz Kozieł ASO.A.2(12)/2018/9-27 

18 

c) fazy rejestracji i ogłoszenia (rejestracyjnej),  

na które składa się szereg szczegółowych czynności przewidzianych w art. 

584(5)-584(12) k.s.h.) [szerzej zob. Kidyba, 2013, t. II, 1470-1487]. 

Przesłanki transformacji ludzi – osób fizycznych będących wspólnikami spółki 

cywilnej w spółkę handlową 

Ludzie będący wspólnikami spółki cywilnej mogą przekształcić się w 

spółkę handlową (jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, 

z o.o. i akcyjną – art. 26 § 4-5 i art. 551 § 2-3 k.s.h.), a także, jak można są-

dzić, w EZIG i SE (art. 7 ustawy o EZIG i SE; art. 9 ust. 1, lit. c, pkt ii rozp. 

2157/2001). Dotyczy to również sytuacji, w której wspólnikami spółki cywil-

nej są nie tylko osoby fizyczne, ale, poza osobami fizycznymi, także osoby 

prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym 

ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 1 k.c. oraz art. 33(1) k.c. w zw. art. 

860-875 k.c.). Dla dopuszczalności transformacji nie ma znaczenia, czy który-

kolwiek ze wspólników, w tym wspólnik będący osobami fizycznymi, prowa-

dzi we własnym imieniu działalność gospodarczą, tzn. czy jest przedsiębiorcą.   

Do przesłanek prawnych tej transformacji (tj. tych, które warunkują jej 

dopuszczalność z perspektywy prawnej) należy zaliczyć przede wszystkim:  

1) posiadanie przez człowieka statusu wspólnika spółki cywilnej w ro-

zumieniu przepisów kodeksu cywilnego (art. 860-875 k.c.);  

2) ograniczenie transformacji do przekształcenia (art. 26 § 4-5 k.s.h., 

art. 551 § 2-3 k.s.h.); 

3) ograniczenie przekształcenia do sześciu form prawnych wymienio-

nych w katalogu przewidzianym w kodeksie spółek handlowych (tj. 

spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej,  

z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej), a także EZIG i SE;  

4) przeprowadzenie postępowania dotyczącego przekształcenia uregu-

lowanego przepisach kodeksu spółek handlowych w sposób od-

mienny w przypadku przekształcenia na podstawie art. 26 § 4-6 

k.s.h. (tzw. przerejestrowania) i przekształcenia na podstawie art. 

551 § 2-3 k.s.h. (przekształcenia w znaczeniu ścisłym) [zob. Sołtysiń-
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ski, 2006, s. 374-379; Nita-Jagielski, Pr. Sp. 2006, nr 3, 9; Herbet, 

Szajkowski (red.), Kozieł, Frąckowiak (red.), 2013, 482-485]. 

Ad. 1. Wspólnikiem spółki cywilnej może być każdy podmiot prawa,  

a zatem także osoba fizyczna [zob. Kidyba, Kopaczyńska-Pieczniak, Kidyba 

(red.), 2014, 1229-1232]. Status wspólnika spółki cywilnej wiąże się z zawar-

ciem przez osobę fizyczną umowy tej spółki w formie pisemnej (dla celów 

dowodowych), w której zostaną wskazane co najmniej wspólny cel gospo-

darczy wspólników tej spółki (do którego realizacji wspólnicy zobowiązują się 

dążyć), a także sposób współdziałania wspólników dla realizacji tego wspól-

nego celu, tj. np. działanie w sposób oznaczony w umowie spółki lub wnie-

sienie do spółki wkładów. Wspólnik spółki cywilnej nie musi być przedsię-

biorcą. Poprzez zawarcie umowy spółki cywilnej jej wspólnik nie staje się 

przedsiębiorcą, nawet w przypadku, gdyby pozostali wspólnicy prowadzili 

działalność gospodarczą i posiadali status prawny przedsiębiorcy. 

Ad. 2. Przekształcenie stanowi jedną z form transformacji podmioto-

wej. Polega na zmianie formy organizacyjno-prawnej podmiotu prawa pod-

legającego przekształceniu, w tym np. wspólników spółki cywilnej, co do 

zasady z zachowaniem jego tożsamości podmiotowej (przed i po przekształ-

ceniu) [Witosz, 2001, 8; Szumański, MPH 2011, nr 1, 9 i n.; Kozieł, Kidyba A. 

(red.), 2016, 1952]. Takie znaczenie określenia „przekształcenie” dotyczy w 

zasadzie jedynie spółek handlowych. W przypadku typowego przypadku 

przekształcenia podstawą prawną następstwa prawnego po podmiocie prze-

kształcanym jest tzw. zasada kontynuacji, która polega na tym, że z dniem 

przekształcenia podmiot przekształcony (który jest prawnym „efektem” 

przekształcenia) staje się podmiotem praw i obowiązków podmiotu prze-

kształcanego (zob. także uwagi zawarte w pkt. 3 powyżej).Przekształcenia 

wspólników spółki cywilnej będących osobami fizycznymi w spółkę handlową 

nie można traktować jako przekształcenia w ścisłym tego słowa znaczeniu.  

W tym przypadku przekształceniu podlega bowiem stosunek prawny spółki 

cywilnej (a nie podmiot prawa), w którym uczestniczą jako wspólnicy osoby 

fizyczne, w spółkę handlową, stanowiącą odrębny od jej wspólników pod-

miot prawa. Łączone ze standardowo rozumianym przekształceniem założe-

nie o tożsamości podmiotowej podmiotu przekształcanego i przekształcone-

go w analizowanej sytuacji może być bardzo trudne, a w zasadzie niemożliwe 
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do przyjęcia. Nie ma bowiem tożsamości podmiotowej między osobą fizycz-

ną (czy osobami fizycznymi), która staje się (stają się) spółką handlową  

(z udziałem tej osoby, tych osób jako uczestnika, uczestników) i tą spółką, 

zarówno w znaczeniu faktycznym i, co do zasady, prawnym. W związku  

z tym, nie jest możliwe przyjmowanie zasady kontynuacji w ścisłym znacze-

niu jako podstawy przysługiwania praw i obowiązków po przekształceniu. Ze 

względu na regulacje kodeksu spółek handlowych z jednej strony i znaczne 

dystynkcje w statusie prawnym podmiotu przekształcanego oraz przekształ-

conego w literaturze proponuje się, jak wyżej sygnalizowano, określanie tej 

zasady następstwa prawnego (przysługiwania) praw i obowiązków po prze-

kształceniu jako tzw. zasady swoistego następstwa prawnego [zob. Kidyba, 

2013, t. I, 183-184] łączącego cechy sukcesji uniwersalnej i kontynuacji (do 

czego odnoszą się uwagi poniższe w pkt 5). 

Ad. 3. W związku z wyraźnym unormowaniem art. 26 § 4-6 k.s.h. i art. 

551 § 2-3 k.s.h. zagadnienie dopuszczalności przekształcenia spółki cywilnej 

(w zasadzie wspólników spółki cywilnej) w którąkolwiek z katalogu sześciu 

spółek handlowych uregulowanych w kodeksie spółek handlowych w zasa-

dzie nie budzi wątpliwości. W tym obszarze należy ostrożnie rozważyć moż-

liwość stosowania unormowań odnoszących się do tego rodzaju przekształ-

ceń (wymienionych wyżej) odpowiednio do Europejskiego Zgrupowania Inte-

resów Gospodarczych (EZIG, z siedzibą na terytorium RP). Są to unormowa-

nia odnoszące się do spółki jawnej, natomiast zgodnie z przepisami dotyczą-

cymi EZIG z siedzibą na terytorium RP (w tym zwłaszcza art. 7 ustawy o EZIG  

i SE), do tej jednostki organizacyjnej w zakresie nieuregulowanym w rozpo-

rządzeniu w sprawie EZIG oraz ustawie o EZIG i SE stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące spółki jawnej, a zatem, jak można sądzić, także przepisy  

o przekształceniu w spółkę jawną (art. 26 § 4-6 k.s.h.), jak również przepisy  

o przekształceniu spółki jawnej w inną spółkę handlową (art. 551 § 1 k.s.h.). 

W związku z tym wypada opowiedzieć się raczej za dopuszczalnością takiej 

transformacji (wspólników spółki cywilnej w EZIG) niż przeciwko niej. Dotyczy 

to oczywiście jedynie przypadku wspólników spółki cywilnej posiadających 

miejsce zamieszkania lub siedzibę w różnych państwach członkowskich UE,  

a zatem sytuacji, w której w spółce cywilnej występuje tzw. element trans-

graniczny, wymagany w EZIG (czy SE). Trzeba mieć przy tym na uwadze, że w 
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przypadku EZIG przepisy prawa przewidują wyraźnie jedynie jeden sposób 

powstania, tj. zawarcie umowy i wpis do rejestru (KRS). Przyjęcie możliwości 

powstania EZIG w drodze przekształcenia wspólników spółki cywilnej, w któ-

rej występuje tzw. element transgraniczny stanowi zatem, w tym kontekście 

stosunkowo nowatorskie spojrzenie interpretacyjne na odnoszące się do 

EZIG z siedzibą na terytorium RP regulacje prawne, uwzględniające nie tylko 

rezultaty wykładni językowej (gramatycznej), ale także argumenty wynikają-

ce z wykładni systemowej i funkcjonalnej.  

Podobne argumenty przemawiają za dopuszczeniem możliwości prze-

kształcenia wspólników spółki cywilnej w SE z siedzibą na terytorium RP. 

Przepisy prawa dotyczące SE z siedzibą na terytorium RP nie przewidują wy-

raźnie możliwości powstania SE w drodze przekształcenia spółki cywilnej 

(wspólników spółki cywilnej). Unormowania art. 551 § 2 k.s.h. odnoszą się do 

spółki akcyjnej (tj. m. in. możliwości jej powstania w rezultacie przekształce-

nia spółki cywilnej – wspólników spółki cywilnej). Zgodnie z przepisami doty-

czącymi SE z siedzibą na terytorium RP (w tym przede wszystkim przepisem 

art. 9 ust. 1, lit. c, pkt ii rozp. 2157/2001), do tej jednostki organizacyjnej  

w sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu w sprawie statutu SE (oraz 

ustawie o EZIG i SE zawierającej przepisy przyjęte w celu wprowadzenia  

w życie tego rozporządzenia w znaczeniu art. 9 ust. 1, lit. c, pkt. i rozp. 

2157/2001) lub w przypadku gdy są one uregulowane w nim jedynie czę-

ściowo, w zakresie pozostawionym poza niniejszym rozporządzeniem, stosu-

je się przepisy dotyczące spółki akcyjnej, a zatem, jak można sądzić, także 

przepisy o przekształceniu wspólników spółki cywilnej w spółkę akcyjną (art. 

551 § 2 k.s.h.). Dopuszczalność takiej transformacji (wspólników spółki cy-

wilnej w SE) odnosi się oczywiście jedynie przypadku wspólników spółki cy-

wilnej posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę w różnych państwach 

członkowskich UE, a zatem sytuacji, w której w spółce cywilnej występuje 

tzw. element transgraniczny, wymagany w SE (czy EZIG). Podobnie jak  

w przypadku EZIG, przyjęcie możliwości powstania SE w drodze przekształ-

cenia ze wspólników spółki cywilnej, w której występuje tzw. element trans-

graniczny stanowi wyraz dosyć nowatorskiego spojrzenia interpretacyjnego 

na odnoszące się do SE z siedzibą na terytorium RP regulacje prawne, które 
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uwzględnia nie tylko wykładnię językową (gramatyczną), ale także systemo-

wą i funkcjonalną. 

Ad. 4. Nie wchodząc w szczegółową analizę zagadnienia postępowania 

przekształceniowego spółki cywilnej (wspólników spółki cywilnej), co nie jest 

celem tego opracowania, należy stwierdzić, że postępowanie to, w przypad-

ku przekształcenia na podstawie art. 26 § 4-5 k.s.h. (tzw. przerejestrowania) 

w spółkę jawną polega w zasadzie jedynie na zmianie (w tym dostosowaniu) 

umowy spółki cywilnej do wymogów przewidzianych dla umowy spółki jaw-

nej i zgłoszeniu jej do Krajowego Rejestru Sądowego [Ustawa z dnia 20 

sierpnia 1997 r., tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 700]. Ma zatem charakter 

uproszczony w porównaniu do pozostałych postępowań przekształcenio-

wych uregulowanych w kodeksie spółek handlowych. Przekształcenie na 

podstawie art. 551 § 2-3 k.s.h. (przekształcenie w znaczeniu ścisłym) łączy się 

z kolei z obowiązkiem przeprowadzenia sformalizowanej procedury prze-

kształceniowej składającej się z trzech faz określanych jako faza przygoto-

wawcza (menadżerska), faza właścicielska i sądowa (rejestracyjna) [zob. Ki-

dyba, 2013, t. II, 1360, 1380 i n.], przy czym każda z tych faz składa się z wie-

lu zróżnicowanych czynności. 

Przypadek, w którym poza ludźmi (osobami fizycznymi), wspólnikami 

spółki cywilnej są także osoby prawne czy jednostki organizacyjne niebędące 

osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną nie wpływa 

na zakres wymienionych wyżej przesłanek prawnej dopuszczalności prze-

kształcenia tej spółki w spółkę handlową, EZIG i SE (czy jej charakter prawny). 

Wskazany sposób ukształtowania stosunku prawnego spółki cywilnej ma 

natomiast znaczenie z perspektywy skutków prawnych tej transformacji, 

czego dotyczy w niniejszym opracowaniu pkt. 5 poniżej. 

Skutki prawne transformacji człowieka w jednostkę organizacyjną  

Podstawowym skutkiem transformacji człowieka (osoby fizycznej)  

w jednostkę organizacyjną (wspólnym dla każdego z prezentowanych wyżej 

w pkt. 3 i 4 dwóch jej wariantów) jest szczególne (specyficzne) następstwo 

prawne jednoosobowej spółki kapitałowej (albo, w drugim przypadku spółki 

handlowej, EZIG czy SE), po człowieku będącym, w pierwszym przypadku 

tzw. przedsiębiorcą jednoosobowym albo – w drugim przypadku – po wspól-
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nikach spółki cywilnej (w tym przynajmniej jednym z nich, będącym osobą 

fizyczną) wynikające w pierwszym z analizowanych przypadków przekształ-

cenia z przepisu art. 584(2) k.s.h., natomiast w drugim – z przepisu art. 551 § 

3 k.s.h. Określa się je w literaturze przedmiotu jako następstwo prawne po-

siadające cechy sukcesji uniwersalnej i kontynuacji, nie stanowiące jednocze-

śnie ani sukcesji uniwersalnej ani kontynuacji (swoiste następstwo prawne). 

Następstwo to polega generalnie na tym, że przekształcony (podmiot w for-

mie docelowej) staje się z dniem przekształcenia podmiotem praw i obo-

wiązków przysługujących przekształconemu (podmiotowi bądź grupie pod-

miotów w formie początkowej, przed przekształceniem, tj. tzw. przedsiębior-

cy jednoosobowemu albo wspólnikom spółki cywilnej, w tym osobom fizycz-

nym lub osobom fizycznym oraz osobom prawnym czy jednostkom organiza-

cyjnym niebędącym osobami prawnymi, które posiadają zdolność prawną). 

Zarówno znaczenie zasady następstwa, jak i jego zakres (zwłaszcza podmio-

towy) może zatem, tak z perspektywy abstrakcyjnej, jak i konkretnej, budzić 

określone wątpliwości, natury ogólnej oraz szczegółowej, co znalazło swoje 

odzwierciedlenie w wypowiedziach zawartych w literaturze przedmiotu [zob. 

w tym zakresie w szczególności wypowiedzi Kidyby, MPH 2011, nr 1, 38 i n.; 

2013, t. I, 183-184; Sołtysińskiego, 2006, s. 374-379; Nita-Jagielskiego, Pr. Sp. 

2006, nr 3, 9; Herbeta, Szajkowski (red.), Kozieła, Frąckowiak (red.), 2013, 

482-485]. 

Do pozostałych skutków tej transformacji należy zaliczyć przede wszystkim: 

1) skutki w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania powstałe 

przed przekształceniem (art. 584(13) k.s.h. i art. 583-584 k.s.h.);  

2) skutki w zakresie odpowiedzialności osób działających i biegłego 

rewidenta (art. 584(10) k.s.h. i art. 568 k.s.h.); 

3) skutki w obszarze zmiany oznaczenia (firmy lub nazwy) prze-

kształcanego, która nie polega tylko na modyfikacji dodatku ob-

ligatoryjnego wskazującego na jego formę prawną (art. 584(3) 

k.s.h. i art. 554 k.s.h.),  

4) skutki w obszarze roszczeń podmiotów nie uczestniczących  

w przekształceniu (w przypadku przekształcenia wspólników 

spółki cywilnej), w tym roszczeń związanych z wyceną ich „praw 

udziałowych” (art. 565-566 k.s.h.). 
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W przypadku, w którym poza osobami fizycznymi, wspólnikami spółki 

cywilnej są także osoby prawne czy jednostki organizacyjne niebędące oso-

bami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną skutki prawne 

przekształcenia (w spółkę handlową, EZIG czy SE) przypadają jednostkom 

organizacyjnym stanowiącym prawny rezultat przekształcenia. Dotyczą one 

niejako „łącznie” nie tylko osób fizycznych, ale także jednostek organizacyj-

nych (w tym osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących oso-

bami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną), które były 

wspólnikami spółki cywilnej jedynie w zakresie, w jakim konsekwencje praw-

ne przekształcenia mogą odnosić się do uczestników jednostek organizacyj-

nych, stanowiących podmioty przekształcone (w finalnej formie przekształ-

cenia), np. w obszarze kontynuacji praw i obowiązków członkowskich (wyni-

kających ze stosunku uczestnictwa), odpowiedzialności za zobowiązania po-

wstałe przed przekształceniem, odpowiedzialności osób działających czy 

zmiany oznaczenia (firmy lub nazwy) przekształcanego, która nie polega tylko 

na modyfikacji dodatku obligatoryjnego wskazującego na jego formę praw-

ną. 

Podsumowanie  

W podsumowaniu niniejszego opracowania można sformułować kilka 

wniosków o charakterze zarówno ogólnym, jak i szczegółowym. 

Po pierwsze, możliwości transformacji człowieka (w obszarze regulacji 

prawa handlowego) w jednostkę organizacyjną w prawie handlowym są 

ograniczone:  

1) w przypadku tzw. przedsiębiorcy jednoosobowego w jednooso-

bową spółkę kapitałową – do przekształcenia w którąkolwiek  

z dwóch form jednoosobowych spółek kapitałowych (jednooso-

bową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub jednoosobo-

wą spółkę akcyjną);  

2) w przypadku wspólników spółki cywilnej – do przekształcenia  

w jakąkolwiek formę spółki handlowej, a także w EZIG i SE. 

Po drugie, jedyną dopuszczalną formą transformacji jest przekształce-

nie, w tym jego szczególne przypadki (tj. przekształcenie człowieka w jedno-
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osobowa spółkę kapitałową, a także przekształcenie człowieka będącego 

wspólnikiem spółki cywilnej w spółkę handlową, EZIG i SE). 

Po trzecie, z przekształceniem wspólników spółki cywilnej w EZIG czy 

SE jest obowiązkowo związany tzw. element transgraniczny, co oznacza, że 

przynajmniej dwóch wspólników spółki cywilnej powinno mieć miejsca za-

mieszkania lub siedziby w dwóch różnych Państwach Członkowskich UE.  

Po czwarte, w każdym z dopuszczanych przypadków transformacji 

(przekształcenia) obowiązuje jako zasada następstwa prawnego (przysługi-

wania praw) po przekształcanym tzw. zasada swoistego następstwa prawne-

go posiadająca cechy sukcesji uniwersalnej i kontynuacji.  
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Streszczenie: W niniejszym artykule poddano 
szczegółowej analizie normę art. 249. § 1. oraz 
art. 422. § 1. kodeksu spółek handlowych w 
zakresie możliwości zaskarżania uchwał wspól-
ników (akcjonariuszy), które są godzące w 
interes spółki kapitałowej. Przedstawiono dwie 
główne koncepcje pojmowania interesu spółki. 
Przedstawiono także koncepcje kompromiso-
we, które zapatrują się na pojęcie interesu 
spółki przez pryzmat interesu wspólników 
(akcjonariuszy), traktują to pojęcie jako wska-
zówkę do rozstrzygania kolizji interesów oraz 
zbliżają do ujęcia w sposób abstrakcyjny złotego 
środka pomiędzy swobodnym, autonomicznym 
podejmowaniem decyzji przez wspólników 
(akcjonariuszy) a zabezpieczeniem spółki przed 
jej dewastacją. 
 
Słowa kluczowe: interes spółki, kolizja interesów 
 

Abstract. In this article, detailed analyzed the 
legal norm of art. 249. § 1 and art. 422. § 1 of 
The Code of Commercial Companies with 
regard to the possibility of appealing against 
resolutions of shareholders, that are 
breachting the interest of the capital compa-
ny. It is presented two main concepts of the 
interest of company. Also  it is presented 
compromise concepts, which look at the 
interest of company through the prism of the 
interest of shareholders and treat this idea as 
an indication for the resolution of the conflict 
of interest and allow in a abstract way to find 
a middle ground between free, autonomous 
decision-making by shareholders and securing 
the company against its devastation. 
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Zgodnie z art. 12. ksh, spółki kapitałowe zostały wyposażone w oso-

bowość prawną. Spółki kapitałowe są więc osobną konstrukcją, oddzielną od  

wspólników (akcjonariuszy) [Sachanbińska, 2011, 117]. Oddzielność spółki od 

wspólników (akcjonariuszy) opiera się na dwóch podstawach: oddzielności 

majątkowej polegającej na braku odpowiedzialności wspólników (akcjonariu-

szy) za zobowiązania spółki (art. 151. § 4. oraz art. 301. § 5. ksh) oraz od-

dzielności organizacyjnej polegającej na zarządzaniu spółką przez powołane 

organy [Szumański, 2000, 20-21]. Jednakże opisane oddzielności nie powodują 

całkowitego odseparowania wspólników (akcjonariuszy) od spółki i jej orga-

nów. Spółka kapitałowa i jej organy powinna tworzyć ze wspólnikami (akcjo-

nariuszami) funkcjonalny związek. Jednakże, jak pokazuje praktyka, w miarę 

realizowania coraz większych przedsięwzięć, wizja sposobu działania spółki  

i osiągania celów, zaczyna być coraz bardziej rozbieżna pomiędzy poszcze-

gólnymi wspólnikami (akcjonariuszami) [Oplustil, 2010, 17] a także zarządem, 

co często powoduje niepożądane (a nawet dewastacyjne) dla spółki działania 

tych pierwszych. Dla ochrony spółki przed takimi działaniami wspólników 

(akcjonariuszy) ustawodawca przewidział odpowiednie narzędzia prawne,  

z których do najważniejszych powinno się zaliczyć, wyrażoną w art. 249. § 1. 

oraz w art. 422. § 1. ksh,  możliwość  zaskarżania uchwał wspólników (akcjo-

nariuszy), które są godzące w interes spółki. W tym miejscu należy jednak 

zadać pytanie, jakie działania wspólników (akcjonariuszy) podpadają pod 

normę rzeczonych przepisów? Do odpowiedzi na to pytanie konieczne jest 

przeprowadzenie analizy pojęcia interesu spółki. 

Kodeks spółek handlowych nie posiada definicji legalnej interesu spół-

ki, wobec czego powstała wokół tego pojęcia dyskusja, z której wyłoniły się 

dwie główne koncepcje. 

Na początku należy wspomnieć R. Longchampsa de Barier, który inte-

resem nazwał stosunek pewnej istoty do świata zewnętrznego, polegający na 

tym, że ta istota, ze względu na cel, do którego dąży, czegoś potrzebuje a ta 

potrzeba może być w zasadzie zaspokojona. R. Longchamps de Barier pod-

kreśla, że nie jest konieczne do pojęcia interesu, aby interesowany sam go 

odczuwał i jego zaspokojenia sobie życzył [Longchamps de Berier, 1911, 97]. Na 

tym gruncie wyrosła pierwsza koncepcja wyrażana m.in. przez A. Radwana, 

że interes spółki powinien, z uwagi na posiadanie przez spółkę przymiotu 



Tomasz Kozak ASO.A.2(12)/2018/28-34 

30 

osobowości prawnej, być przynajmniej dogmatycznie oddzielony od interesu 

akcjonariuszy. Żadne z tych pojęć nie może również być rozumiane jako po-

jęciowo nadrzędne w stosunku do drugiego [Radwan, 2004, 293]. Podobnie 

wypowiadają się M. Allehandr [1992, 435] i S. Sołtysiński [1996, 435]: ponie-

waż pomiędzy partykularnymi interesami poszczególnych grup akcjonariuszy 

zachodzą nieraz spore różnice, interes spółki nie może być utożsamiany  

z interesem którejkolwiek z tych grup, nawet jeżeli chodzi o akcjonariusza 

większościowego [Radwan, 2004, 293]. 

Z drugiej strony należy wspomnieć także F. Zolla, który twierdził, że do 

zaistnienia osoby prawnej potrzeba przede wszystkim pewnego materialne-

go substratu, z którym by łączyć można, według ustaw obowiązujących, 

prawną osobowość. Po wtóre potrzeba, aby ten substrat powstał dla pewne-

go społecznego celu, który nie jest tylko celem pewnej jednostki lub praw-

nych jednostek, ale przyświeca szeregowi bliżej nieoznaczonych, mniej lub 

więcej dowolnie zmieniających się ludzi [Zoll, 1946, 119]. Na tym gruncie  

z kolei wyrosła druga koncepcja, wyrażana m.in. przez A. Opalskiego, który 

zauważył, że spółka ma „własny” interes gospodarczy, „własną” politykę  

i „własną” strategię rozwoju tylko wtedy, gdy postrzega się ją z perspektywy 

osób trzecich. W rzeczywistości interes spółki determinują osoby uprawnio-

ne do podejmowania korporacyjnych decyzji: akcjonariusze i funkcjonariu-

sze. W pewnym stopniu interes ten współtworzą też podmioty z otoczenia 

spółki (przede wszystkim pracownicy, wierzyciele, społeczności lokalne), 

których działania, pozostające z reguły poza sferą mechanizmów korporacyj-

nych, mogą istotnie wpływać na zachowania spółki i w ten sposób przyczy-

niać się do kształtowania jej interesu. Interesu spółki nie da się ustalić w spo-

sób abstrakcyjny i obiektywny. Stanowi on raczej wypadkową ścierających się 

subiektywnych przekonań poszczególnych grup korporacyjnych decydentów 

[Opalski, 2006, 151]. W podobnym tonie wypowiada się K. Oplustil, że auto-

nomiczny charakter spółki jako osoby prawnej nie może prowadzić do uzna-

nia, że również interes spółki należy definiować w zupełnym oderwaniu od 

interesów tych podmiotów. Spółka kapitałowa, będąca sztuczną, prawną 

konstrukcją, nie istnieje przecież „sama dla siebie”, lecz ekonomicznym sen-

sem i celem jej bytu prawnego jest przede wszystkim realizacja interesów 

gospodarczych jej założycieli i akcjonariuszy, stanowiących osobowy substrat 
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spółki [Oplustil, 2010, 173]. Także D. Wajda twierdzi, że członkowie zarządu  

i organu nadzorczego powinni działać w interesie spółki, którego jednak pod-

stawowym elementem jest dbanie o interes akcjonariuszy (wspólników) 

[Wajda, 2009, 26]. 

Przechodząc do analizy problemu, wydaje się, że pogląd o autono-

miczności interesu spółki jest trudny do obronienia. 

Po pierwsze, taki pogląd stoi w opozycji do występujących relacji po-

między interesem spółki i celem spółki. Przyjąć należy, że zgodne z interesem 

spółki jest to, co służy realizacji jej celu (art. 3. ksh), a tym co charakteryzuje 

cel spółki jest istnienie jego wspólności wśród wspólników [Wajda, 2009, 21]. 

Należy przyjąć, że wspólny cel wspólników czy akcjonariuszy leży u podstaw 

utworzenia spółki, co oznacza, że to właśnie wspólnicy czy akcjonariusze 

konstruują cel spółki [Wajda, 2009, 23]. W podobnym tonie wypowiada się  

K. Oplustil, który zauważa, że wspólnym celem realizowanym przez wspólni-

ków (akcjonariuszy) w ramach spółki akcyjnej jest z reguły maksymalizacja jej 

wartości oraz osiąganie przez nią zysku, który następnie może zostać wypła-

cony akcjonariuszom w postaci dywidendy. Interes spółki stanowi więc pew-

ną wypadkową (funkcję) interesu osób, które przyczyniają się do sukcesu 

gospodarczego spółki i mogą być jego beneficjentami [Oplustil, 2010, 173-175]. 

Ponadto tylko od strony prawnej to spółka jest właścicielem swojego mająt-

ku, od strony ekonomicznej natomiast jego właścicielami są akcjonariusze 

[Szumański, 2006, 738]. Ponieważ akcjonariusze są „właścicielami” spółki dzięki 

posiadanym przez siebie udziałom w kapitale zakładowym oraz ponoszą fi-

nansowe ryzyko niepowodzeń spółki, to właśnie ich interesom należy przy-

znać pierwszeństwo [Sachanbińska, 2011, 138-139]. 

Uzasadnieniem dla tej koncepcji mają być także unormowania kodeksu spół-

ek handlowych, które przyznają wspólnikom (akcjonariuszom) najszersze 

spektrum uprawnień [Opalski, 2008, 18]. Nawet w spółce akcyjnej, którą ce-

chuje najdalej idąca instytucjonalizacja, wyznacznikiem interesu spółki jest 

interes akcjonariuszy. Wprawdzie walne zgromadzenie nie ma prawa wyda-

wania zarządowi wiążących poleceń, ale statut może rozszerzyć obowiązek 

uzyskania przez zarząd zgody walnego zgromadzenia [Gębusia, 2017, 34]. 

Podnosi się również, że menedżerowie powinni ponosić odpowiedzialność za 

swoje działania wobec wyraźnie określonego podmiotu, w przeciwnym wy-
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padku mogliby uzasadniać dobrem spółki niemal wszelkie działania, z wyjąt-

kiem przypadków oczywistej niegospodarności [Opalski, 2008, 18]. 

Z drugiej strony kodeks spółek handlowych wyraźnie stanowi o możli-

wości uchylania uchwał w przypadku godzenia w interes spółki, a więc usta-

wodawca uznał, że w niektórych sytuacjach interes spółki nawet spolaryzo-

wany interesem wspólników (akcjonariuszy) jest ważniejszy od interesu sa-

mych wspólników (akcjonariuszy).  

Z tego powodu w ostatnim czasie pojawiają się koncepcje kompromi-

sowe, które zyskują coraz szersze uznanie.  

Sąd Najwyższy w wyroku z 5 listopada 2009 r., sygn. akt I CSK 158/09 

wyraził następującą tezę: interes spółki handlowej odpowiada interesowi 

wszystkich grup jej wspólników z uwzględnieniem wspólnego celu określo-

nego w umowie (statucie) spółki. W uzasadnieniu stwierdzono, że interes 

spółki handlowej jest wypadkową interesów wszystkich grup jej wspólników 

określaną z uwzględnieniem zastrzeżonego w umowie lub w statucie spółki 

wspólnego celu, do osiągnięcia którego wspólnicy zobowiązali się dążyć. Ten 

niezbędny element umowy (statutu) każdej spółki handlowej, określony  

w art. 3. ksh, decyduje o tym, że nie może istnieć odrębny, samodzielny inte-

res spółki jako osoby prawnej, abstrahujący od wypadkowej interesu wszyst-

kich wspólników, determinowanej określonym w umowie spółki wspólnym 

celem. Pojęcie „interes spółki” jest więc ustawową ogólną formułą, której 

wypełnienie wymaga uwzględnienia kompromisowo rozumianej funkcji 

przekonań, dążeń i zachowań wszystkich grup wspólników, określonej  

z uwzględnieniem wspólnego celu. Interes spółki wyznaczają więc wszystkie 

te dążenia i zachowania wspólników, które zmierzają do osiągnięcia wspól-

nego celu przyświecającego jej zawiązaniu i określonego w umowie lub sta-

tucie spółki, w którym cel ten jest jego konstytutywnym elementem. 

D. Wajda proponuje traktowanie spółki jako szczególnej struktury or-

ganizacyjno – prawnej przedsiębiorcy, co oznacza, że stanowi ona wspólnotę 

celów, co powoduje, przy rozważaniu interesów spółki przez pryzmat wspól-

ników, zachowanie obowiązku lojalności po stronie wspólników [Wajda, 2009, 

20]. 

A. Radwan zauważył, że w spółce ogniskują się rozbieżne interesy bar-

dzo wielu grup, nie tylko samych wspólników, wobec czego proponuje po-
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strzeganie interesu spółki jako rozstrzygnięcie tego konfliktu zgodnie z zasa-

dami słuszności [Radwan, 2004, 293]. O. Sachanbińska wyraziła pochwałę tej 

koncepcji z tego powodu, że co do zasady odwołuje się ona do interesów 

uczestników spółki, nie wynika z niej natomiast jednoznacznie, do jakiego 

stopnia należy uwzględniać także interes innych grup poza wspólnikami oraz 

czy interesy wszystkich grup są sobie równe [Sachanbińska, 2011, 121]. 

Jeszcze lepszym kompromisem wydaje się postrzeganie interesu spółki 

jako rozstrzygnięcie występujących  konfliktów interesów w spółce, ale 

zgodnie z ekonomiczną zasadą racjonalnego gospodarowania. Skoro interes 

spółki winien uwzględniać przede wszystkim interes wspólników (akcjonariu-

szy), to uchwały wspólników (akcjonariuszy) z powodu godzenia w interes 

spółki, powinny być uchylane tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy taka 

uchwała jest dewastacyjna dla spółki, czyli jej prognozowane korzyści nie są 

proporcjonalne do poniesionych, w wyniku podjęcia uchwały, strat. Przy 

czym jak już zauważono, zarówno straty jak i korzyści mogą być ekonomiczne 

(majątkowe) lub pozaekonomiczne (niemajątkowe, społeczne) [wyrok SN z 5 

listopada 2009 r., I CSK 158/09]. Ocena, czy doszło do godzenia w interes spółki, 

musi być dokonana w odniesieniu do konkretnej sytuacji, w jakiej znajduje 

się spółka, w porównaniu do sytuacji, w jakiej znajdzie się w wyniku podjęcia 

danej uchwały [wyrok SO w Warszawie z 20 września 2012 r., XXVI GC 524/12]. 

Natomiast nie można uważać za godzenie w interes spółki działania bizneso-

wego wspólników (akcjonariuszy), które są ryzykowne, ale istnieje określone 

(odpowiednie do ryzyka) prawdopodobieństwo przyniesienia spółce propor-

cjonalnej korzyści w przyszłości. 

Podsumowując, pojęcie interesu spółki jest dość pojemne i stosunko-

wo nieostre, co sprawia, że zapełnienie go treścią normatywną pozostaje 

zadaniem doktryny i orzecznictwa [Radwan, 2004, 293]. Pojęcie interesu spółki 

jest więc wskazówką dla rozstrzygnięcia ewentualnej kolizji interesów, służą-

cą  przyczynianiu się wzrostowi wartości rynkowej jej walorów [Błaszczyk, 

2011, 908]. Podobnie uważa I. Gębusia, która twierdzi, że interes spółki ma ze 

swej jurydycznej natury charakter nieostry i abstrakcyjny. Jej konkretyzację 

ustawodawca powierzył w przypadkach spornych organom wymiaru spra-

wiedliwości, które in casu powinny rozpatrzyć pojęcie interesu spółki przez 

pryzmat wartości prawnych oraz aksjologii pozaprawnej [Gębusia, 2017, 39]. 



Tomasz Kozak ASO.A.2(12)/2018/28-34 

34 

Takim pryzmatem powinien być interes wspólników (akcjonariuszy), który 

powinien ustępować interesowi spółki tylko w przypadku próby jej dewasta-

cji poprzez podejmowanie uchwał, których spodziewane korzyści  dla spółki 

są niewspółmierne do poniesionym strat. 
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Streszczenie: Popularne w polskiej praktyce 
gospodarczej jest tworzenie spółki komandy-
towej, której komplementariuszem jest spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy de 
facto w ten sposób ograniczają swoją osobistą 
odpowiedzialność jaką ponosiliby, gdyby wy-
stępowali w roli wspólnika aktywnego jako 
osoby fizyczne. Zarządzającymi spółką koman-
dytową są członkowie spółko z o.o., których de 
facto nie łączy ze spółką komandytową ani 
komandytariuszami żaden stosunek obligacyj-
ny. W przypadku wyrządzenia przez członków 
zarządu szkody spółce komandytowej bądź jej 
komandytariuszom pojawia się problem pod-
staw do odpowiedzialności. Obecny stan praw-
ny skłania ku refleksji nad regulacją de lege 
ferenda nie tylko samej spółki komandytowej, 
ale także całego systemu prawa spółek.. 
 
Słowa kluczowe: zarząd, komplementariusz, 
komandytariusz, odpowiedzialność, spółka. 
 

Abstract. Popular in Polish business practice is 
the creation of a limited partnership, the 
general partner of which is a limited liability 
company. The de facto partners thus limit 
their personal responsibility if they acted as an 
active partner as natural persons. The man-
agement of a limited partnership company 
are members of the company with o.o., which 
de facto does not link with the limited part-
nership or limited partners any bond relation-
ship. In the case of damage caused by mem-
bers of the management board to a limited 
partnership or its limited partners, there is a 
problem of grounds for liability. The current 
legal situation prompts us to reflect on de lege 
ferenda regulation not only of the limited 
partnership itself, but also of the entire com-
pany law system. 
 
Key words: Board of directors, limited partner, 
general partner, responsibility, partnership, 
company. 
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Wstęp 

Rozwój gospodarki rynkowej oraz rozpowszechnienie prowadzenia 

działalności gospodarczej w Polsce przyczyniły się do wzrostu popularności 

spółek komandytowych, które teoretycznie i pierwotnie stanowiły formę 

prawną dla biznesu rodzinnego i to niezbyt wygórowanych rozmiarów 

[o dopuszczalności pisał już R. Kos, 1995, 20, T. Leipert, O. Smardzewska, 

2008, 53]. Aby uniknąć odpowiedzialności, a także ze względów podatko-

wych, które wykraczają, a tym samym, nie będą przedmiotem niniejszego 

opracowania, zaczęto tworzyć spółki komandytowe, których komplementa-

riuszem są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością [W. Pyzioł, 2016, 123  

i nast.]. Przepisy Kodeksu spółek handlowych wskazują, że odpowiedzialnym 

za prowadzenie spraw oraz reprezentację spółki komandytowej jest kom-

plementariusz, czyli w przypadku omawianej konstrukcji będzie to spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością, która na mocy art. 11 § 1 k.s.h. jest osobą 

prawną. Z kolei art. 38 k.c. stanowi, że osoby prawne działają przez swoje 

organy, a jak wynika z art. 201 § 1 k.s.h. w przypadku spółki z o.o. to zarząd 

jest organem odpowiedzialnym za prowadzenie spraw i reprezentowanie 

spółki. W przypadku, gdy to spółka z o.o. jest komplementariuszem, a więc 

na niej spoczywa obowiązek prowadzenia spraw i reprezentowania spółki, 

faktyczne dokonywał będzie to zarząd spółki z o.o. De lege lata brak jest 

przepisu statuującego prawo, a tym bardziej obowiązek, co na gruncie prze-

pisów regulujących spółek z o.o. zostało wyrażone w art. 208 § 2 k.s.h., do 

działania także w imieniu spółki komandytowej przez zarząd sp. z o.o. Dok-

tryna wydaje się być zgodna, że należy w tym przypadku niejako rozszerzyć 

interpretację przepisów o uprawnieniu zarządu do prowadzenia spraw 

i reprezentowania na, także, spółkę komandytową, ponieważ odpowiedzial-

na za to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca za pomocą 

organów [M. Piotrowska, 2014, 234]. O ile interpretacja rozszerzająca 

uprawnienia zarządu nie budzi wątpliwości, o tyle gdy mówimy 

o obowiązkach, takie rozumienie może być wątpliwe, zwłaszcza gdy chodzić 

będzie o ewentualną odpowiedzialność za ich niedopełnienie [por. A. Kidyba, 

2006, 177]. 

Zarząd spółki może być zarówno jedno-, jak i wieloosobowy, i osta-

tecznie to zawsze człowiek, czyli w tym przypadku członek zarządu, będzie 
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decydował, a tym samym ewentualna odpowiedzialność będzie spoczywała 

na członku lub członkach zarządu [A. Kidyba, 2014, art. 293]. Zasadnym wy-

daje się także rozważenie, czy właściwsza jest odpowiedzialność wszystkich 

członków zarządu, w myśl zasady „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”, 

czy też indywidualna każdego, a więc implikować to będzie konieczność ba-

dania winy każdego z zarządzających [A. Szajkowski (red.).  

 

Metodologia oraz przyjęte założenia 

Na potrzeby niniejszego artykułu dokonałem swoistego podziału poję-

cia odpowiedzialności członków zarządu. Pierwsza, umownie nazwana we-

wnętrzną, dotyczyć będzie relacji wewnątrzspółkowych. Relacje te będą 

obejmować stosunki zachodzące pomiędzy organem czy też członkami za-

rządu spółki z o.o., a komandytariuszami i samą spółką komandytową, a tak-

że, pośrednio spółką z o.o., ale tylko, gdy funkcjonalnie występować będzie 

jako komplementariusz. Nie będzie zatem omawiana odpowiedzialność za 

szkodę wyrządzoną bezpośrednio spółce z o.o., a która to jest przedmiotem 

regulacji art. 290 k.s.h. i nast. Odpowiedzialność wewnętrzna będzie wynika-

ła więc z relacji zachodzących wewnątrz spółki komandytowej. A contrario 

odpowiedzialnością zewnętrzną nazwałem wszelką wynikającą ze stosunków 

z osobami trzecimi, a więc wierzycielami spółki komandytowej. Przedmiotem 

niniejszego opracowania będzie odpowiedzialność wewnętrzna, gdyż wydaje 

się, że spory korporacyjne mogą także wystąpić w spółkach hybrydowych,  

a zagadnienie to wydaje się niezwykle ciekawe, zwłaszcza z uwagi na fakt, że 

de facto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest 

spółką osobową. 

Możliwymi personalnymi wariantami przedmiotowej konstrukcji są po 

pierwsze, wszyscy komandytariusze są wspólnikami spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz członkami zarządu tejże spółki. W tym przypadku 

ewentualna odpowiedzialność względem spółki komandytowej oraz koman-

dytariuszy wydaje się wątpliwa, ponieważ de facto wspólnicy odpowiadaliby 

sami względem siebie. Odmienny podtyp tego wariantu przewiduje, że 

członkami zarządu są tylko niektórzy z komandytariuszy, co implikuje możli-

wość chęci dochodzenia roszczeń względem członków zarządu przez tych 

spośród wspólników, którzy nie zasiadają w zarządzie spółki będącej kom-
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plementariuszem. Drugi wariant przewiduje odrębność osobową pomiędzy 

komandytariuszami, a wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Członkowie zarządu spółki z o.o. w tym przypadku są zarazem wspólnikami 

tej spółki. Podobnie jak w wariancie pierwszym może także dojść do sytuacji, 

gdy tylko niektórzy spośród wspólników sp. z o.o. są członkami zarządu. Wa-

riantem trzecim jest całkowita odrębność osobowa pomiędzy trzema katego-

riami podmiotów w spółce komandytowej. O możliwym pociągnięciu do 

odpowiedzialności mówić będziemy mogli zawsze w przypadku, gdy człon-

kami zarządu są osoby inne niż komandytariusze, a także wtedy gdy tylko 

niektórzy spośród komandytariuszy będą pełnić tę funkcję. W drugim przy-

padku pozostałym komandytariuszom, czyli niezasiadających w zarządzie 

spółki komplementariusza może zależeć na naprawieniu szkody wyrządzonej 

przez organ. 

Poniżej przedstawione rozważania opierać się będą na badaniach do-

gmatycznych. Przedstawione zostaną najnowsze dokonania polskiej doktryny 

w przedmiotowej sprawie. Dokonana zostanie także analiza charakteru spół-

ki hybrydowej, w której zderzają się cechy charakterystyczne dla spółki kapi-

tałowej, którą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki oso-

bowej, czyli komandytowej. Rezultatem badań będzie próba odpowiedzi na 

pytanie, czy regulacja de lege lata wystarczająco chroni wspólników słab-

szych i samą spółkę przed działaniami wspólnika aktywnego, który działa 

przez organy oraz czy możliwe jest pociągnięcie do odpowiedzialności człon-

ków zarządu sp. z o.o. sp. k. 

 

Rozważania o odpowiedzialności członków zarządu sp. z o.o. sp.k. 

Jak zostało przedstawione pokrótce, spółka komandytowa, której 

komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działa 

poprzez zarząd tej ostatniej. Dochodzi więc do sytuacji, w której de facto to 

nie wspólnik prowadzi sprawy i zarządza spółką osobową. Jest to swoiste 

odstępstwo od charakteru prawnego spółek osobowych, których założeniem 

jest personalna więź pomiędzy wspólnikami [Z. Jara, 2018, art. 1]. W ekstre-

malnym przypadku na stanowiska członków zarządu mogą zostać powołane 

osoby zupełnie obce, a mające wykształcenie odpowiednie do sprawowania 

funkcji zarządczych w spółce. Nie ulega wątpliwości, że sytuacja taka, z teo-
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retycznego punktu widzenia jest ekonomicznie racjonalna, ale powodować 

może także przeświadczenie o powinności lepszego wykonywania swojej 

pracy przez profesjonalistów, a to sprzyjać konfliktom wewnątrz-spółkowym. 

Jako pierwsza zostanie przedstawiona odpowiedzialność wewnętrzna, a na-

stępnie odpowiedzialność wobec wierzycieli za niezłożenie terminowe wnio-

sku o upadłość.  

W klasycznej nauce prawa cywilnego wyróżniamy trzy główne pod-

stawy odpowiedzialności odszkodowawczej. Mówimy tu o odpowiedzialności 

kontraktowej lub deliktowej [W. Czachórski, 2003, 91]. Wydaje się, że brak 

jest podstaw, aby w ogóle rozważać odpowiedzialność gwarancyjną. Bardziej 

korzystne, z uwagi na brak konieczności wykazywania winy, jest dochodzenie 

roszczenia na podstawie odpowiedzialności umownej (kontraktowej). Aby 

można dochodzić roszczeń z tytułu umownego, konieczne jest istnienie waż-

nego stosunku umownego między stronami. Omawiając odpowiedzialność 

członków zarządu, to oni powinni być stroną umowy z komandytariuszami, 

lecz tak nie jest. Niewątpliwie zostaje zawarta umowa spółki, która, jak się 

wydaje, może być podstawą odpowiedzialności kontraktowej, tak jej stro-

nami są komandytariusze i komplementariusze, a w omawianej sytuacji jest 

nią spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Brak jest więc zobowiązanio-

wego stosunku prawnego łączącego członków zarządu czy zarząd w ogólno-

ści z komandytariuszami, a nawet samą spółką komandytową. Naturalnie 

istnieje możliwość zawarcia określonych umów pomiędzy poszczególnymi 

podmiotami uczestniczącymi w ramach spółki komandytowej, lecz będą owe 

umowy wykraczały poza ramy typowej spółki. Taka konstrukcja i brak możli-

wości bezpośredniego dochodzenia roszczeń od członków zarządu nie wy-

klucza możliwości zażądania naprawienia szkody od spółki z o.o. Jak zostało 

przedstawione, spółka z o.o. jest wspólnikiem spółki komandytowej, zatem 

niewątpliwie strony łączy stosunek obligacyjny [A. Klein, 2005, 17]. W litera-

turze wskazuje się, że strony zawierając umowę spółki, zobowiązują się do 

dążenia do osiągnięcia określonego w umowie celu gospodarczego. Działanie 

na szkodę bądź zaniechanie działań służących przedsięwzięciu mogą stano-

wić naruszenie tego obowiązku, ponieważ albo w ich konsekwencji osiągnię-

cie wspólnego celu określonego w umowie stanie się utrudnione bądź nawet 

niemożliwe. Zastanowić się należy, czy pociągnięcie do odpowiedzialności 
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spółki-komplementariusza może mieć wpływ na pośrednią odpowiedzialność 

członków zarządu [A. Szajkowski, 2016, s. 386 i nast.].  

Niewątpliwie dobra kondycja finansowa spółki komandytowej leży  

w interesie jej wspólników, ponieważ osiągają z tego tytułu korzyści mająt-

kowe. Nawet w sytuacji, kiedy postanawiają nie wypłacać wypracowanego 

zysku, zastosowanie znajdzie art. 53 w zw. z art. 103 § 1 k.s.h. i wspólnik 

otrzyma odsetki, które będą proporcjonalnie większe, im zysk jest wyższy.  

W sytuacji, w której spółka komandytowa ponosi stratę, także pośrednio 

sytuacja wspólników jest pogorszona, ponieważ nie mogą liczyć na zysk, któ-

ry byłby im należny, gdyby spółka była lepiej zarządzana bądź podejmowane 

by były lepsze decyzje w przedmiocie strategii i jej działalności. W omawianej 

konstrukcji, jednym ze wspólników jest spółka z o.o., która naturalnie także 

pośrednio ponosi stratę, a wiec istnieje możliwość zastosowania art. 293 

k.s.h [W. Czachórski, 2003, 149].  

Jak zostało wskazane, to wspólnik, a więc spółka z o.o. będzie odpo-

wiedzialna za szkodę wyrządzoną spółce komandytowej czy też komandyta-

riuszom [zob. też I. Weiss, 1994, 17 i nast.]. Podstawą takiej odpowiedzialno-

ści będzie mogła być umowa spółki, a więc zastosowanie znajdą przepisy art. 

471 i nast. Kodeksu cywilnego. Jest to sytuacja o tyle korzystniejsza dla po-

szkodowanego, że nie musi wykazywać winy dłużnika. Jeżeli komandytariu-

sze wystąpią z roszczeniem odszkodowawczym przeciwko spółce z o.o. nie-

wątpliwie ta poniesie stratę w postaci sumy, którą będzie musiała zapłacić 

tytułem odszkodowania. Nie trudno wykazać, że będzie to strata poniesiona 

przez spółkę z o.o. Jak się wydaje, jest to podstawa do wniesienia powódz-

twa na podstawie art. 293 k.s.h. Konstrukcję, na podstawie której wierzyciel 

najpierw dochodził będzie roszczeń od spółki, która następnie na zasadzie 

swoistego regresu będzie dochodziła odszkodowania od członków zarządu, 

można nazwać kaskadową. Jest to jednak procedura dość długa, ponieważ, 

aby w ogóle wytoczyć zasadne powództwo z art. 293, będzie musiało być 

prawomocnie zakończone postępowanie przeciwko spółce-

komplementariuszowi.  

Zastanowienia wymaga, czy istnieje jakakolwiek możliwość bezpo-

średniego pociągnięcia do odpowiedzialności członków zarządu przez ko-

mandytariuszy. W literaturze wskazuje się, że przepisem umożliwiającym 

takie rozwiązanie jest art. 300 k.s.h. Wskazuje się, że komandytariusze są 
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osobami trzecimi w rozumieniu przywołanego przepisu, bowiem regulacja 

dotyczy spółki, z o.o., wobec której niewątpliwie osoby mające status ko-

mandytariusza są osobami spoza samej spółki, a łączą ich jedynie relacje 

umowne w postaci umowy spółki komandytowej. 

Bliższe zgłębianie przedstawionej koncepcji wydaje się jednak darem-

ne, bowiem art. 300 nie stanowi samodzielnej podstawy odpowiedzialności. 

Wskazuje się, że został wprowadzony, aby rozwiać wątpliwości co do możli-

wości ponoszenia odpowiedzialności na zasadach ogólnych, oprócz tych, 

które wynikają z przepisów Kodeksu spółek handlowych [M. R. Podświadek, 

2001, 7]. Przepis art. 300 k.s.h. odsyła nas więc do przepisów Kodeksu cywil-

nego. Stąd, możliwymi podstawami będzie art. 471 k.c., który jak już zostało 

przesądzone, nie znajdzie zastosowania w omawianym kazusie, oraz art. 415 

k.c. 

Drugą możliwością jest dochodzenie roszczenia na podstawie art. 415 

k.c. Jak się wskazuje w literaturze, aby roszczenie było skuteczne, wierzyciel 

musi wykazać zawinione i bezprawne działanie [E. Łętowska, 2012, 12  

i nast.]. Sytuacja wierzyciela jest o tyle mniej korzystna w stosunku do odpo-

wiedzialności kontraktowej, że musi wykazać winę podmiotu, który szkodę 

wyrządził. Pokrótce przedstawione zostaną poszczególne elementy koniecz-

ne do przesądzenia o możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności delikto-

wej [zob. E.Gniewek, P. Machnikowski, 2013, art. 415].  

Powszechnie w doktrynie cywilistycznej uważa się, że zachowanie mo-

że polegać na działaniu lub zaniechaniu. Jak się wydaje, w przypadku działa-

nia zarządu zaistnieć może dojść zarówno do pierwszego, jak i drugiego wa-

riantu działania bezprawnego. Wyrządzenie szkody poprzez działanie wydaje 

się oczywiste. Będzie miało miejsce, gdy zarząd celowo lub przez swoje nie-

dbalstwo, na przykład niedostateczne zorientowanie w temacie, podejmie 

uchwałę o dokonaniu określonej treści, która nie będzie dla spółki korzystna. 

Z zaniechaniem możemy mieć do czynienia wyłącznie wtedy, gdy na pod-

miocie spoczywał obowiązek dokonania określonych czynności. W przypadku 

prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentowania przez członków zarządu, 

obowiązek taki wynika z treści art. 208 § 2 k.s.h. Szkoda może przybrać for-

mę zarówno damnum emergens jak i lucrum cessans [A. Olejniczak, 2018, 

89]. To znaczy, że za szkodę w rozumieniu art. 415 k.c. będzie uznana zarów-

no bezpośrednio wyrządzona spółce szkoda, która przybierze postać obo-
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wiązku naprawienia szkody, zobowiązania przewyższającego korzyść uzyska-

ną z danej transakcji, ale także utracone korzyści, które mogły być osiągnięte, 

gdyby zarząd podejmował dobre ekonomicznie decyzje. Kwestia adekwatne-

go związku przyczynowego w literaturze wywołuje największe kontrowersje. 

Rozstrzyganie nad poprawnością, bądź falsyfikacja poszczególnych teorii 

wykracza poza zakres niniejszego opracowania, a dla uproszczenia wywodu 

przyjęta zostanie ta najbardziej popularna. W literaturze wskazuje się, że 

dominującym jest pogląd o teorii oceny adekwatnej [Olejniczak (red.) 2018, 

135]. Zgodnie z nim należy ocenić prawdopodobieństwo, z jakim wystąpiłby 

skutek, gdyby działanie nie zostało podjęte. Jak się wydaje, w przypadku 

działania członków zarządu, wystąpienie związku przyczynowego nie budzi 

większych wątpliwości, bowiem to samo zachowanie w postaci podjęcia 

złych, niekorzystnych decyzji, będzie dla spółki szkodliwe. Podobnie sytuacja 

będzie przedstawiała się z zaniechaniem, bowiem to brak podejmowania 

działań może również doprowadzić spółkę do poniesionej szkody. 

Możliwym jest także rozwiązanie, na podstawie którego komandyta-

riusze dochodzić będą odszkodowania od spółki z o.o., czyli wspólnika na 

podstawie deliktowej, a podstawą będzie art. 416 k.c. Posunięcie takie nie 

wyklucza możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności członków zarządu 

z tytułu czynu niedozwolonego, na podstawie art. 415 k.c., lecz rozwiązanie 

takie jest wskazane niejako na marginesie, ponieważ nie traktuje bezpośred-

nio o odpowiedzialności członków zarządu. 

 

Wnioski 

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów brak jest podstaw do 

stwierdzenia o możliwości bezpośredniego pociągnięcia do odpowiedzialno-

ści kontraktowej członków zarządu spółki- komplementariusza przez koman-

dytariuszy. Nie ma żadnego „łącznika” umownego pomiędzy organem spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością, a samą spółką komandytową czy też jej 

pozostałymi wspólnikami. Nawet przesądzenie o możliwości stosowania art. 

300 k.s.h. nie poprawia sytuacji wierzycieli, gdyż ten jedynie odsyła do prze-

pisów ogólnych Kodeksu cywilnego.  

Komandytariuszom przysługują dwie możliwością. Pierwszą jest „ka-

skadowe” dochodzenie odpowiedzialności członków zarządu poprzez po-
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zwanie spółki z o.o., która to, gdy poniesie szkodę, będzie w następstwie 

tego mogła do odpowiedzialności pociągnąć członków zarządu na podstawie 

przepisów regulujących spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Druga to 

dochodzenie roszczeń na podstawie art. 415 k.c., który stanowi odpowie-

dzialność deliktową. Ta nie jest korzystna z uwagi na konieczność wykazywa-

nia winy. Zasadnym wydaje się postulat o potrzebie uregulowania kwestii 

odpowiedzialności zarządzających spółką hybrydową.  

Rozważania na temat ewentualnej ewolucji polskiego prawa spółek 

powinny objąć swoim zakresem nie tylko ewentualną regulację prawa hol-

dingowego, ale także problematykę spółek hybryd. Na przykładzie konstruk-

cji spółki komandytowej, której komplementariuszem jest spółka z ograni-

czoną odpowiedzialnością wyraźnie widać że dochodzi do swoistego konflik-

tu pomiędzy charakterem prawnym spółki osobowej i spółki kapitałowej. 

Zasadnym wydaje się odpowiednia nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, 

która wprowadziłaby regulacje dotyczące relacji pomiędzy zarządcami spółki, 

a wspólnikami, którzy nie mają realnego wpływu na jej działalność i funkcjo-

nowanie. 
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Streszczenie: Konsumenci aktywni na rynku 
przejawiają tendencję do popełniania błędów o 
podłożu behawioralnym, którymi obarczony 
jest niemal każdy proces podejmowania decyzji. 
Dzięki połączeniu obserwacji psychologicznych i 
teorii ekonomicznych z postępem w dziedzinie 
neurobiologii nowa gałąź nauki określana 
mianem neuroekonomii dostarczyła wiedzy o 
mechanizmach działania ludzkiego mózgu na 
etapie podejmowania decyzji inwestycyjnych. 
Znajdując biologiczne uzasadnienie dla najczę-
ściej popełnianych przez konsumentów błędów 
– dążenia do natychmiastowej gratyfikacji oraz 
uzależnienia od punktu odniesienia – prawo-
dawca uzyskał zupełnie nową wiedzę o funk-
cjonowaniu rynku. Powstaje pytanie, czy jest 
możliwe wykorzystanie tej wiedzy w perspek-
tywie regulacyjnej. 
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Abstract. Consumers’ decision-making process 
is proved to be prone to behavioural biases. 
Due to interesting psychological findings 
combined with understanding of economic 
theories and recent development in the area 
of neuroscience, a new interdisciplinary field 
has emerged – neuroeconomics. Research 
conducted on human brain improved our 
understanding of cognitive and biological 
foundations of making investment decisions. 
Being able to explain mechanisms of two 
major behavioural biases, namely instantane-
ous gratification and reference dependence, 
indirectly provide the unique knowledge 
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ever, arises: would lawyers use that 
knowledge while thinking about changing 
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Wstęp i cel pracy 

Celem niniejszej pracy jest identyfikacja tych błędów popełnianych 

przez jednostki, które najsilniej wpływają na podejmowane decyzje przy za-

wieraniu transakcji na rynkach finansowych, a następnie naukowa próba 

zrozumienia ich podłoża. Koniecznym staje się przy tym zebranie dotychczas 

wypracowanych wniosków dotyczących procesu podejmowania decyzji za-

równo w aspekcie psychologicznym, jak i stricte biologicznym. Dopiero do-

głębne zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za pozornie irracjonal-

ne zachowania konsumentów oraz zaakceptowanie nieuchronności ich wy-

stępowania pozwoli prawodawcy na dobranie najbardziej skutecznych środ-

ków regulacyjnych, które nakierowane zostaną na realne problemy, z który-

mi zmaga się uczestnik rynku, bez nadmiernej ingerencji prawnej ogranicza-

jącej wolność gospodarczą. 

Pojawienie się konsumentów na rynkach finansowych oraz ich rosnący 

udział w budowie wzrostu gospodarczego powodują, że regulatorzy nie mo-

gą dłużej pozostawać obojętni na konkretne potrzeby tej właśnie grupy. 

Główną motywacją każdej jednostki do inwestowania jest pespektywa zysku; 

jednakże, gdy w zestawieniu z zagrożeniami, jakie niesie rynek, okaże się, że 

obawy przewyższają korzyści, nieuchronnym stanie się proces odpływu in-

westorów detalicznych z rynku. Wyzwaniem dla prawodawcy jest więc stwo-

rzenie takich uwarunkowań i okoliczności, aby konsumenci byli w stanie do-

konywać inwestycji w poczuciu zabezpieczenia ich interesów w jak najwyż-

szym stopniu, co potencjalnie może uchronić ich przed popełnianiem błędów 

skutkujących w konsekwencji efektem ucieczki z rynku. 

Konsumenci na rynkach – identyfikacja problemów 

Identyfikacja i zrozumienie problemów związanych z aktywnością in-

westorów detalicznych na rynkach od lat pozostaje jednym z głównych wy-

zwań prawnych. W przeciągu ostatnich lat wielu odpowiedzi w tym zakresie 

dostarczyła innowacyjna gałąź nauki określana mianem neuroekonomii (neu-

roeconomics). Połączenie wysiłków ekonomistów, psychologów oraz neuro-

biologów pozwoliło na rozkwit tej unikatowej dyscypliny, która jako naczelny 
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cel stawia sobie wypracowanie generalnej, zunifikowanej teorii wyjaśniającej 

zasady rządzące ludzkim zachowaniem. W tym swoistym konglomeracie 

nauk ekonomiści i psychologowie odpowiadają za obserwację i zrozumienie 

określonych modeli oraz tendencji w ludzkim postępowaniu; rola neurobio-

logów sprowadza się natomiast do dostarczania narzędzi naukowych pozwa-

lających na wyjaśnienie mechanizmów biologicznych odpowiadających za tak 

zidentyfikowane zachowania [Glimcher, Rustichini 2004, 447-448]. 

Jednym z największych sukcesów osiągniętych w dziedzinie neuroeko-

nomii okazały się badania nad procesami zachodzącymi w ludzkim mózgu 

przy procesie podejmowania decyzji przez inwestorów. W pierwszej kolejno-

ści doświadczenia empiryczne i wnikliwe obserwacje poczynione przez psy-

chologów ujawniły, że co do zasady proces podejmowania decyzji każdora-

zowo obarczony jest tzw. błędami o podłożu behawioralnym (behavioralbia-

ses). Dziś wiadomo już, że stanowią one drugie obok asymetrii informacyjnej 

główne zagrożenie dla konsumentów na rynkach. Wnikliwa obserwacja ludz-

kiego zachowania pozwoliła na zidentyfikowanie określonych skłonności, 

dzięki czemu możliwe stało się wyróżnienie podstawowych typów tego ro-

dzaju błędów. Następnym krokiem stała się próba odpowiedzi na pytanie, 

czy istnieją mechanizmy i procesy o podłożu biologicznym, które mogą leżeć 

u podstaw popełnianych przez decydentów tendencyjnych błędów, a jeśli 

tak, to czy neurobiologia jest w stanie naukowo je wytłumaczyć. W ten spo-

sób zrozumielibyśmy kognitywne podstawy dla procesu podejmowania decy-

zji. 

Spośród wielu zidentyfikowanych dotychczas tendencyjnych zacho-

wań ludzkich istnieją dwa podstawowe błędy behawioralne, które są najbar-

dziej przydatne dla zrozumienia procesu podejmowania decyzji przez uczest-

ników rynku finansowego. Dokonując tłumaczenia w tym zakresie terminolo-

gii angielskiej, można określić je mianem: (1) dążenia do natychmiastowej 

gratyfikacji (instantaneousgratification) [Harris, Laibson 2013, 205] oraz (2) 

uzależnienia od punktu odniesienia (referencedependence). Ich podstawowe 

założenia wraz z implikacjami dla konsumentów dokonujących inwestycji na 

rynkach zostaną kolejno przedstawione poniżej. 
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Dążenie do natychmiastowej gratyfikacji (InstantaneousGratification) 

Obserwacja ludzkiego zachowania w procesie podejmowania decyzji 

doprowadziła do wypracowania zaskakujących spostrzeżeń odnoszących się 

do sposobu, w jaki jednostki wartościują dobra, które są w stanie pozyskać  

w określonych odstępach czasowych. Okazało się bowiem, że mamy tenden-

cję do przypisywania innej wartości poszczególnym dobrom w zależności od 

tego, czy jedną z dostępnych opcji jest możliwość pozyskania go ze skutkiem 

natychmiastowym. 

Zgodnie z tezami wypracowanymi w podstawowych teoriach ekono-

micznych spadek wartości dóbr w oczach jednostki (czyli swoisty „czynnik 

dyskontowy”) powinien mieć charakter stały. Typowy racjonalny homo eco-

nomicus kieruje się więc stałym czynnikiem dyskontowym niezależnie od 

tego, jakie dwa punkty na osi czasu będzie ze sobą porównywać [Lo 2017, 

98]. 

W rzeczywistości okazuje się jednak, że ów stały spadek wartości za-

burzony zostaje poprzez dążenie człowieka do natychmiastowego uzyskania 

nagrody pomimo że jest ona mniejsza niż zysk możliwy do osiągnięcia w nie-

dalekiej nawet przyszłości. Przykładowo oznacza to, że jeżeli mamy do wybo-

ru zwrot w postaci 100 zł (x = 100) w tym momencie (t = 0), to większość 

osób uzna tę opcję za korzystniejszą niż zwrot w wysokości 130 zł (x = 130)  

w odstępie tygodniowym (t = 1). Wypracowany na tej podstawie czynnik 

dyskontowy (discountrate) nie znajduje jednak bezpośredniego przełożenia 

na sytuację, gdy do wyboru mamy dwa dobra, z których obu możemy ocze-

kiwać dopiero w przyszłości. Kontynuując powołany przykład, okazuje się, że 

zupełnie odmienne będzie ludzkie zachowanie, gdy stanie się przed wybo-

rem pomiędzy otrzymaniem 130 zł w odstępie tygodniowym (x = 130, t = 1), 

a 160 zł w odstępie dwutygodniowym (x = 160, t = 3) – nie zajdzie tu aż tak 

dobitna przewaga dla opcji pierwszej. Reasumując, stwierdzić należy, że war-

tościowanie pozostaje w znacznej mierze zależne od punktów porównaw-

czych umiejscowionych w czasie, a ludzie przy podejmowaniu decyzji wcale 

nie kierują się jednakowym czynnikiem dyskontowym. Zjawisko to określane 

jest mianem „dyskontowania hiperbolicznego” (hyperbolicdiscounting) [Laib-

son 1997, 443]. 
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Pomimo że teza o hiperbolicznym dyskontowaniu stoi w sprzeczności  

z teoriami ekonomicznymi, co ciekawe, jest ona w pełni koherentna z wyni-

kami badań nad aktywnością ludzkiego mózgu przeprowadzonych przez neu-

robiologów. Jednym z najbardziej przełomowych w tej dziedzinie okazały się 

eksperymenty przeprowadzone przez McClure et al., w ramach których gru-

pa naukowców zdołała potwierdzić, że w ludzkim mózgu istnieją w rzeczywi-

stości dwa odrębne systemy odpowiedzialne za proces podejmowania decy-

zji, które zaczęto określać mianem systemu β oraz systemu δ. Pierwszy z nich 

powiązany został z aktywnością układu limbicznego mózgu, drugi natomiast - 

z procesami biologicznymi zachodzącymi w korze przedczołowej i płacie cie-

mieniowym, co do których powszechnie uważa się, że są to obszary odpo-

wiedzialne za podejmowanie przemyślanych działań (np. za planowanie  

w perspektywie długoterminowej). Posługując się techniką neuroobrazowa-

nia, naukowcy zdołali zidentyfikować obszary w ludzkim mózgu zaangażowa-

ne w proces wyboru pomiędzy różnymi opcjami odroczonymi w czasie (inter-

temporal choice). Fundamentalnym wnioskiem płynącym z przeprowadzo-

nych badań było stwierdzenie, iż układ limbiczny wykazuje szczególnie 

wzmożoną aktywność w przypadku, gdy jedna z oferowanych opcji niesie za 

sobą możliwość uzyskania wynagrodzenia w trybie natychmiastowym, pod-

czas gdy obszary mózgu należące do tzw. systemu δ nie wykazały analogicz-

nej podatności, a poziom ich aktywności pozostał stały w każdym wypadku, 

gdy w grę wchodziła konieczność podjęcia decyzji. Powyższe dowodzi, że 

określone partie mózgu wykazują zintensyfikowaną aktywność, gdy w per-

spektywie pojawia się możliwość uzyskania natychmiastowej gratyfikacji. 

Wypracowane wnioski są więc spójne z tym, co wykazały obserwacje psycho-

logiczne, wobec czego stanowią swoiste naukowe wytłumaczenie dla jedne-

go z podstawowych typów błędów popełnianych przez uczestników rynku. 

Uzależnienie od punktu odniesienia (Reference Dependence) 

Według podstawowych założeń nauk ekonomicznych proces dokony-

wania wyboru pomiędzy różnymi opcjami o wymiernych korzyściach finan-

sowych powinien opierać się na mechanizmie polegającym na analizie obiek-

tywnych danych udostępnionych decydentowi, a następczo na prostym 
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przeniesieniu wyników tej analizy na wybór konkretnej opcji, która wydaje 

się być najlepiej dostosowana do aktualnych potrzeb jednostki [Armour et al. 

2016, 210]. 

Wnioski z badań psychologicznych dostarczają jednak dowodów, że 

człowiek w większym stopniu niż na obiektywne dane zwraca uwagę na wła-

sne doświadczenia, w tym na efekty zachodzących w życiu zmian. Powyższe 

oznacza zatem, że poszczególne opcje, przed wyborem których staje jed-

nostka, będą miały niepowtarzalny wymiar uwarunkowany dotychczasowymi 

indywidualnymi doświadczeniami z niedalekiej przeszłości, przez co rozmyciu 

ulega ich rzeczywista wymierna wartość postrzegana w sposób czysto obiek-

tywny. Percepcja pozostaje więc w pełni zależna od indywidualnego punktu 

odniesienia. Jednym ze znanych przykładów przywoływanych zarówno przez 

psychologów, jak i ekonomistów na udowodnienie powyższej tezy jest tzw. 

efekt posiadania, czyli teoria, zgodnie z którą wykazujemy tendencję do 

przypisywania większej wartości dobrom, które już posiadamy oraz w silny 

sposób odczuwamy negatywne efekty utraty posiadanego już dobra. 

Poszukując uzasadnienia dla ludzkiej skłonności do indywidualizacji, 

również i w tym przypadku wielu odpowiedzi dostarczają badania z zakresu 

neurobiologii. Na początku XXI wieku naukowcy zainteresowani fenomenem 

efektu posiadania zaczęli poszukiwać dla niego uzasadnienia o podłożu czy-

sto biologicznym, które miało wypełnić luki dotychczas poczynionych obser-

wacji psychologiczno-behawioralnych [Cithero, Smith 2009, 1]. Dotychczas 

największy sukces w tym zakresie przypisuje się De Martino et al., którzy przy 

użyciu rezonansu magnetycznego po raz pierwszy zdołali nie tylko zaobser-

wować i przeanalizować aktywność poszczególnych partii ludzkiego mózgu  

w zakresie tendencji do subiektywnego wartościowania, ale również do-

strzegli, w jaki sposób obszary te reagują na występowanie u badanych jed-

nostek indywidualnych preferencji, które nieuchronnie wpływają na procesy 

wyceny dóbr oraz podejmowania decyzji. 

Nauka dostarczyła również dowodów na to, że błędy popełniane  

w wyniku polegania na indywidualnych doświadczeniach są ściśle powiązane 

z ograniczonymi możliwościami ludzkiego mózgu w zakresie przetwarzania 

danych. Następuje więc konieczność polegania na pewnych uogólnieniach, 

swoistych heurystykach, bez potrzeby każdorazowego sięgania po szczegó-
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łowe dane [Armour 2016, 211]. Co więcej, człowiek, wyciągając wnioski na 

podstawie zaledwie ułamka dostępnych danych, które jest w stanie zareje-

strować w swojej świadomości, nie ma możliwości dokonania zobiektywizo-

wanych i dających się z góry przewidzieć wyborów. 

Błędy behawioralne – implikacje dla rynku finansowego 

Przenosząc skutki działania powyższych błędów behawioralnych na re-

alia rynku finansowego, w pierwszej kolejności stwierdzić należy, że efekt 

dążenia do natychmiastowej gratyfikacji powoduje, że uczestnicy rynku będą 

zdecydowanie bardziej podatni na te opcje inwestycyjne, które niosą za sobą 

perspektywę szybkiego zysku. Wskazując jako przykład rynek akcji, przejawia 

się to w wykazywanej przez inwestorów detalicznych tendencji do inwesto-

wania w papiery wartościowe, które już w momencie zawierania transakcji 

wykazują powolny, aczkolwiek systematyczny wzrost wartości, gdyż  

w oczach konsumentów realna staje się wtedy pespektywa wymiernego 

zysku. Jednakże w przypadku efektywnie funkcjonującego rynku, który  

w pełny sposób odzwierciedla informacje o rzeczywistej wartości towarów 

znajdujących się w obiegu, taki rodzaj inwestycji – jako najczęściej i wręcz 

masowo wybieranej – nie jest w stanie finalnie przynieść oczekiwanego zy-

sku [Barber, Odean, Zhu 2009, 181]. 

Chęć szybkiego otrzymania środków finansowych przy jednoczesnej 

możliwości odsunięcia w czasie ponoszenia kosztów podejmowanej działal-

ności miał również wpływ na rozkwit rynku pożyczek krótkoterminowych 

(tzw. „chwilówek”, paydaylending). Pomimo bowiem powszechnej wiedzy o 

ich nieproporcjonalnie wysokim oprocentowaniu w porównaniu do innych 

dostępnych źródeł kredytu, konsumenci niezwykle często sięgają po tego 

typu pożyczkę, gdyż w ich percepcji na plan pierwszy wysuwa się perspekty-

wa natychmiastowego pozyskania „żywej gotówki”, podczas gdy same koszty 

pozostają mniej zauważalne jako odsunięte dopiero do momentu spłaty dłu-

gu w przyszłości [Melzer 2011, 517]. 

Wiedza o potencjalnym zakłócaniu procesu decyzyjnego przez indywi-

dualne preferencje jednostki wykorzystywana jest z kolei przez firmy inwe-

stycyjne (tzw. sprzedawców, sellers) na etapie zachęcania konsumentów do 



Joanna Wiśniowska ASO.A.2(12)/2018/45-55 

52 

dokonania inwestycji. Okazuje się bowiem, że wpływ własnych doświadczeń 

na percepcję ludzką powoduje, że inwestorzy najbardziej podatni pozostają 

na sposób zaprezentowania warunków sprzedaży danego produktu, nie na-

tomiast na jego obiektywną charakterystykę. Instrumenty finansowe należą 

do grupy specyficznych, aczkolwiek w dalszym ciągu – kontraktów. Jak nato-

miast w przypadku wszelkich typów umów ich warunki mogą być zmieniane  

i dopasowywane do potrzeb stron w najdrobniejszych nawet szczegółach. 

Będąc w posiadaniu środków umożliwiających skuteczną adaptację warun-

ków instrumentów finansowych do potrzeb konsumentów, oferujący osiąga-

ją efekt, dzięki któremu nie zrażają (a wręcz przyciągają) do siebie inwesto-

rów wyedukowanych, jednocześnie wypracowując wysokie zyski poprzez 

zmylenie przeciętnych konsumentów i wykorzystując ich skłonność do „po-

dążania za tłumem”. Sprzedawcy jako profesjonalni uczestnicy rynku są  

w stanie w taki sposób zaprojektować dany produkt, aby uwypuklić w nim 

cechy najbardziej pożądane przez większość konsumentów (np. cenę). Ko-

rzyści dla inwestora w postaci rzekomo niższej ceny są jednakże rekompen-

sowane przez firmy inwestycyjne poprzez wprowadzanie dodatkowych ryzy-

kownych z perspektywy klienta warunków sprzedaży danego instrumentu 

finansowego, przy czym sposób ich zaprezentowania konsumentowi ma 

spowodować, iż w praktyce dla przeciętnej osoby nieznającej realiów inwe-

stycyjnych pozostaną one niewidoczne. W takim scenariuszu wyedukowani 

inwestorzy – będąc w pełni świadomi praktyk stosowanych przez sprzedaw-

ców – decydują się jednak na podjęcie ryzyka w postaci zakupu najkorzyst-

niejszych cenowo produktów, jednocześnie będąc w stanie zabezpieczyć 

swoje interesy poprzez m. in. dywersyfikację portfela. Pozostała grupa inwe-

storów „na ślepo” podąża za nimi, postrzegając dany produkt jako bezpiecz-

ny, nie mając wiedzy i doświadczenia w zakresie dodatkowego zabezpiecze-

nia źródeł finansowania. 

Wnioski i perspektywy regulacyjne – czy istnieje „złoty środek”? 

Identyfikacja tendencyjnych zachowań ludzkich ingerujących w nieza-

kłócony proces podejmowania decyzji, a także naukowe wyjaśnienie ich pod-

staw biologicznych pozwalają na wysunięcie wniosku, iż w rzeczywistości 
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niepoprawne jest dalsze posługiwanie się sformułowaniem „błędów beha-

wioralnych”. Analizowane postawy i zachowania posiadają bowiem ewolu-

cyjne zakorzenienie w ludzkim mózgu, w związku z czym ich występowanie – 

z mniejszym lub większym natężeniem – należy uznać za naturalny czynnik 

stanowiący nieodzowną część wszelkich działań podejmowanych przez czło-

wieka. Wnioski formułowane przez neurobiologów prowadzą do konstatacji, 

że zamiast podejmować z góry skazaną na niepowodzenie swoistą walkę  

z ludzkim umysłem, prawdziwym wyzwaniem dla regulatorów powinno być 

stworzenie optymalnych warunków, w których skutki popełnianych błędów 

zostałyby w jak największym stopniu zneutralizowane. Chodzi więc o stwo-

rzenie przyjaznego środowiska dla inwestorów detalicznych, w którym pozo-

stawia im się jak największą swobodę wyboru, lecz jednocześnie asekuruje 

poprzez implementację odpowiednich mechanizmów ochronnych. 

Prawodawca ma do dyspozycji dwie główne grupy narzędzi regulacyj-

nych, z których pierwsza nakierowana jest bezpośrednio na konsumentów,  

a druga - na szeroko rozumiany rynek. W ramach pierwszej grupy wyróżnić 

można mechanizmy ograniczające dostęp inwestorów detalicznych do nie-

których obszarów rynku, uważanych powszechnie za obarczone wysokim 

ryzykiem nieproporcjonalnym do standardowych potrzeb inwestorów indy-

widualnych. Regulacja samego rynku może natomiast przede wszystkim 

skoncentrować się na wprowadzeniu norm prawnych nakierowanych na 

działalność firm inwestycyjnych – nakładania obowiązków informacyjnych 

czy regulowania relacji „firma—klient” [Moloney 2010, 53]. Niezwykle cie-

kawa jest również proponowana przez Bar-Gill i Warren koncepcja regulo-

wania rynku od strony przedmiotowej, tj. wprowadzenia szczegółowych re-

gulacji odnoszących się do instrumentów finansowych oferowanych konsu-

mentom, które – podobnie jak ma to miejsce w przypadku rzeczy ruchomych 

oraz produktów niebezpiecznych – powinny spełniać określone standardy  

i normy jakości. 

Już sama pobieżna analiza kluczowych aktów prawnych z zakresu ryn-

ku kapitałowego, takich jak MiFID II czy UCITS V, pozwala na spostrzeżenie, 

że jest to w zasadzie unikatowy konglomerat wszystkich wymienionych po-

wyżej dostępnych mechanizmów regulacyjnych. Pozornie stan ten wydaje się 

paradoksalny; skoro bowiem psychologia dostarcza obserwacji o istnieniu 
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typowych dla inwestorów błędów behawioralnych, a neurobiologia jest  

w stanie uzasadnić naukowo mechanizmy odpowiedzialne za ich występo-

wanie, to powinniśmy być już zaledwie o krok od znalezienia regulacji „złote-

go środka”. 

Na zakończenie można więc postawić następujące pytanie: dlatego  

w dalszym ciągu prawodawca nie może osiągnąć celu w postaci stworzenia 

regulacji doskonałej? Odpowiedzi po raz kolejny dostarcza nauka. Neurobio-

lodzy są co prawda w stanie zaobserwować poszczególne procesy zachodzą-

ce w ludzkim mózgu. Jednakże wytłumaczenie, dlaczego one zachodzą, po-

zostaje w dalszym ciągu zagadką.  
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Streszczenie: Ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców modyfikuje, względem obo-
wiązujących na gruncie ustawy z 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej, brzmie-
nie definicji legalnych pojęć „przedsiębiorca” 
oraz „działalność gospodarcza” i w ten sposób 
tworzoną nową koncepcję identyfikacyjną. 
Niniejsze opracowanie wskazuje na potrzebę 
tych zmian, przedstawia znaczenie terminu 
„przedsiębiorca” oparte na art. 4 ust. 1 i art. 3 
u.PP, w tym także kategorię tzw. działalności 
nieewidencjonowanej, o której mowa w art. 5 
tego aktu. Ukierunkowane jest przede wszyst-
kim na ukazanie odmienności względem defini-
cji obowiązujących na gruncie u.SDG oraz 
zasygnalizowanie trudności interpretacyjnych 
oraz problemów praktycznych, które mogą one 
powodować. 
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Abstract. The new sense of the term entre-
preneur (in force from 30 April 2018) is speci-
fied in the form of a legal definition formed in 
Article 4 of the Act of 6 March 2018 – Law of 
Entrepreneurs. In accordance with this regula-
tion, an entrepreneur is a natural person, legal 
person and organisational entity not being a 
legal person, to whom a separate law grants 
legal capacity, and who performs an entre-
preneurial activity. This article is aimed at 
pointing at key differences in the identification 
of entrepreneur between the new and the 
former definition (which was formed in Article 
4 of the Act of 2 July 2004 on Freedom of 
Entrepreneurial Activity). It also indicates the 
consequences, including the difficulties, that 
this reform may cause in practice. 
 
 
Key words: entrepreneur, entrepreneurial 
activity, legal definition, identification prob-
lems, law of entrepreneurs. 
 

Received: 07.2018 Accepted: 09.2018 

 

                                                           
*
 Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego na Wydziale 

Prawa Uniwersytetu w Białymstoku 



Nowy przedsiębiorca w ustawie z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców  

57 

Wprowadzenie 

Ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców1 weszła w życie 30 

kwietnia 2018 r2. Akt ten stanowi fundament reform3, których głównym za-

łożeniem jest poszerzenie wolności gospodarczej oraz stworzenie nowych 

zasad podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej 

w Polsce. W założeniu twórców nastąpi to dzięki wyeliminowaniu niedosko-

nałości, wypełnieniu braków i luk, uporządkowaniu i uproszczeniu prawa 

kształtującego sytuację prawną przedsiębiorcy [Uzasadnienie 2018, 1-5] – po-

przez przygotowanie oraz wdrożenie nowej „konstytucji działalności gospo-

darczej”4.  

Zmiany objęły również identyfikację przedsiębiorcy. W u.PP zmodyfi-

kowano, względem obowiązujących na gruncie u.SDG, brzmienie definicji 

legalnych pojęć przedsiębiorca oraz działalność gospodarcza i w ten sposób 

stworzono nowe narzędzia i nową koncepcję identyfikacyjną. 

Niniejsze opracowanie wskazuje na potrzebę tych zmian, przedstawia 

znaczenie terminu „przedsiębiorca” oparte na art. 4 ust. 1 i art. 3 u.PP,  

w tym także kategorię tzw. działalności nieewidencjonowanej, o której mowa 

                                                           
1
 Ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646) – dalej u.PP. 

2
 W konsekwencji z 30 kwietnia 2018 r. moc obowiązującą utraciły przepisy ustawy z 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 ze zm.) – 

dalej u.SDG. Zob. art. 1 ust. 1 i art. 192 ustawy z 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 650). 
3
 Reforma obejmuje wprowadzenie 4 głównych ustaw tj.: ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646), ustawa z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 

r., poz. 647), ustawa z 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 648), ustawa z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców za-

granicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospo-

litej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 649), a także zmiany w kilkudziesięciu ustawach odrębnych 

– zob. art. 2-190 Przepisów wprowadzających. 
4
 U.PP kontynuuje ugruntowaną w tradycji prawa polskiego metodę regulowania fundamen-

talnych zasad podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej aktem  

o znaczeniu nadrzędnym tj. swoistą „konstytucją działalności gospodarczej” [Zdyb, Kruk, 

Lubeńczuk (red.) 2018, 53-58]. 
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w art. 5 tego aktu. Ukierunkowane jest przede wszystkim na ukazanie od-

mienności względem definicji obowiązujących na gruncie u.SDG oraz zasy-

gnalizowanie trudności interpretacyjnych oraz problemów praktycznych, 

które mogą one powodować5. 

Celem publikacji jest również ustalenie, czy koncepcja identyfikacyjna 

przedsiębiorcy przyjęta w u.PP odpowiada rzeczywistym potrzebom i rozwią-

zuje problemy charakteryzujące prawo polskie? Odpowiedź na tak postawio-

ne pytanie umożliwi ocenę reform oraz sformułowanie postulatów de lege 

lata i de lege ferenda. 

Potrzeba reform 

Zainteresowanie ustawodawcy przedsiębiorcą nie powinno zaskaki-

wać. Z oczywistych względów nie może on pozostawać wobec przedsiębiorcy 

obojętny6, lecz powinien uregulować obowiązki i uprawnienia przedsiębior-

ców względem państwa, a także wobec innych przedsiębiorców, konsumen-

tów, pracowników i wielu innych jeszcze podmiotów, z podmiotami między-

narodowymi włącznie [Kosikowski 2010, 117 i n., Grabowski, Kieres, Walaszek-

Pyzioł (red) 2013, 753 i n., Grabowski, Kieres, Walaszek-Pyzioł (red.), 2013, 779 i n., 

Banasiński, Glibowski, Gronkiewicz-Waltz, Jaroszyński, Kaszubski, Wierzbowski 2009, 

158 i n., Strzyczkowski 2009, 155 i n., Zdyb 1997, 387 i n.]. 

Niestety stan prawa polskiego w zakresie kształtującym zasady funk-

cjonowania przedsiębiorców nie jest prawidłowy. Różnego rodzaju manka-

menty widoczne są w wielu sferach i obejmują wiele zróżnicowanych kwestii 

[Kosikowski, Etel 2014, 13 i n.].  

Zarzut ten dotyczy również koncepcji przedsiębiorcy. Warto bowiem 

zauważyć, że identyfikacja przedsiębiorcy jest zadaniem wymagającym,  

a niekiedy wręcz niemożliwym. Źródłem problemów są przede wszystkim: 

                                                           
5
 Z tego względu opracowanie nie zawiera kompleksowej i rozbudowanej analizy poszczegól-

nych cech relewantnych decydujących o przedsiębiorcy i działalności gospodarczej. W tym 

zakresie stosuje odesłania do rozbudowanego dorobku nauki i judykatury oraz korzysta  

z innych publikacji Autora. 
6
 Na istotną rolę przedsiębiorców dla Państwa wyraźnie wskazują twórcy reformy [Uzasadnie-

nie 2018, 9-10]. 
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1) cechy relewantne, na których opiera się znaczenie pojęcia (w szcze-

gólności charakteryzujące działalność gospodarczą) sprawiają istotne 

trudności interpretacyjne, nie są wystarczająco jednoznaczne, a ich 

znaczenie w dalszym ciągu jest szeroko dyskutowane [Etel 2012, 171-

273]; 

2) normatywne wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe, w konse-

kwencji których przedsiębiorcą można nie być pomimo wykonywania 

działalności gospodarczej albo ze względu na to, że aktywność wy-

pełniająca kryteria działalności gospodarczej została ex lege wyklu-

czona z tej kategorii [Etel 2012, 192-200]; 

3) ukonstytuowanie w prawie pewnych szczególnych (kwalifikowanych) 

kategorii przedsiębiorców i działalności gospodarczej7; 

4) niezasadne traktowanie niektórych podmiotów na równi z przedsię-

biorcami [Etel 2012, 246-257], a także luki w tym zakresie [Etel 2012, 

232-235]; 

5) wadliwie skonstruowany i nieprawidłowo funkcjonujący system lega-

lizacji działalności gospodarczej, który niejednokrotnie kwalifikuje ja-

ko przedsiębiorców podmioty nie wykonujące działalności gospodar-

czej, albo odwrotnie, statusu tego nie uzyskują podmioty prowadzą-

ce we własnym imieniu działalność gospodarczą [Etel 2012, 257-264]; 

6) równoległe funkcjonowanie wielu definicji nadających tym terminom 

znaczenie odmienne od wskazanego w „konstytucji działalności go-

spodarczej” [Etel 2012, 274-354, Kosikowski, Etel 2014, 133-137]; 

7) niespójność z ukształtowanym w dorobku Unii Europejskiej znacze-

niem i sposobem identyfikacji przedsiębiorcy [Etel 2012, 98-130]. 

Przedstawione wyliczenie z pewnością nie wyczerpuje ułomności kon-

cepcji identyfikacyjnej przedsiębiorcy funkcjonującej w okresie obowiązywa-

nia u.SDG. Jednakże już na tej podstawie można twierdzić, że stan ten nie był 

prawidłowy i wymagał poprawy, a tym samym działania prawodawcze były 

uzasadnione i oczekiwane. 

                                                           
7
 O ile dywersyfikacja (również klasyfikacja) nie stanowi problemu i nie powinna być odczyty-

wana za źródło trudności, to jednak określanie szczególnych kategorii przedsiębiorców i dzia-

łalności gospodarczej terminami takimi jak „rzemieślnik” bądź „usługodawca” lub „gospodarka 

komunalna” może utrudniać identyfikację przedsiębiorcy i działalności gospodarczej. 
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Reformy w tym zakresie są ważne, niezbędne i konieczne. Znaczenie 

pojęć „przedsiębiorca” i „działalność gospodarcza” określone w „konstytucji 

działalności gospodarczej” ma bowiem wymiar definicji systemowych, tj. 

precyzujących znaczenie tych pojęć na potrzeby całego systemu prawa kra-

jowego [Katner 2007, 42, Katner 2003, 9; Zdyb 2000, 29; Kosikowski, 2000, 5-6, 

Walaszek-Pyzioł 1999, 2, Strzyczkowski 1999, 2; Szydło 2002, 79]. 

Przedsiębiorca 

Obowiązującą od 30 kwietnia 2018 r. definicję legalną terminu „przed-

siębiorca” zawiera art. 4 ust. 1 u.PP8. Zgodnie z tym przepisem przedsiębior-

cą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonu-

jąca działalność gospodarczą9. 

Konstrukcję definicji oparto na dwóch kryteriach [Banasiński, Glibowski, 

Gronkiewicz-Waltz, Jaroszyński, Kaszubski, Wierzbowski 2009, 216]:  

1) podmiotowym – wskazującym na kategorie podmiotów, które mogą 

być uznane za przedsiębiorców, czyli osoby fizyczne, osoby prawne 

lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym 

odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną; 

2) przedmiotowym – charakteryzującym aktywność przedsiębiorcy, 

czyli działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 u.PP. 

Oczywiście dla identyfikacji podmiotu jako przedsiębiorcy (w rozumie-

niu art. 4 ust. 1 u.PP) niezbędne jest ich kumulatywne wypełnienie, zaś brak 

któregokolwiek wyklucza taką kwalifikację. 

Porównując wyżej przytoczoną definicję do znaczenia sformułowane-

go w uchylonym art. 4 ust. 1 u.SDG, nietrudno zauważyć dwie istotne zmia-

ny. 

                                                           
8
 W myśl uchylonego art. 4 ust. 1 u.SDG przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy był osoba fizycz-

na, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa 

przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. 
9
 Zgodnie z art. 4 ust. 2 u.PP przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie 

wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 
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Po pierwsze, w obowiązującej definicji przedsiębiorcy brak wyrażenia 

„w rozumieniu ustawy” istniejącego w uchylonym art. 4 ust. 1 u.SDG. Doko-

nana korekta była niezbędna i zasługuje na aprobatę. Wskazanie jakoby defi-

nicja przedsiębiorcy z art. 4 ust. 1 u.SDG powstała na potrzeby tylko tego 

aktu prawnego było błędem przeczącym jej istocie i celom definiowania – jak 

zostało to wyżej wskazane definicje przedsiębiorcy i działalności gospodar-

czej w u.SDG powstały w charakterze definicji systemowych. 

Po drugie, w obowiązującej definicji przedsiębiorcy brak zastrzeżenia 

funkcjonalnego, w myśl którego przedsiębiorcą jest tylko taka osoba fizyczna, 

osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

uposażona w zdolność prawną przez inną ustawę, która działalność gospo-

darczą wykonuje „we własnym imieniu”.  

Zastrzeżenie to stanowiło podstawowy element definicji legalnej 

przedsiębiorcy [NSA 2007]. Podkreślało bowiem ponoszenie przez podmiot 

ryzyka gospodarczego, tj. odpowiedzialności za podejmowane w ramach 

działalności decyzje i ich konsekwencje, w szczególności w postaci wyników 

finansowych i zobowiązań prywatno- i publicznoprawnych. Tym samym po-

zwalało wykluczyć z grona przedsiębiorców podmioty niewykonujące działal-

ności „we własnym imieniu”, nawet gdy ich aktywność wypełniała cechy 

działalności gospodarczej – dotyczyło to pracowników (działających w imie-

niu i na rzecz pracodawcy), pełnomocników (prokurentów) organów osób 

prawnych, organów spółek osobowych prawa handlowego, wspólników 

spółek osobowych i kapitałowych prawa handlowego, syndyków i zarządców 

masy upadłościowej– działających w imieniu i na rachunek innego podmiotu 

m.in. pracodawcy, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej uposażonej w zdolność prawną przez inną ustawę [Kosi-

kowski 2013, 54-55, Banasiński, Glibowski, Gronkiewicz-Waltz, Jaroszyński, Kaszub-

ski, Wierzbowski 2009, 228-229; Powałowski (red.) 2007, 48, Szydło 2005, 89-90]. 

Należy jednak podkreślić, że w nowej koncepcji przedsiębiorcy za-

strzeżenie funkcjonalne nie zostało pominięte. Wprost na wykonywanie dzia-

łalności „we własnym imieniu” wskazuje bowiem art. 3 u.PP, zawierający 

definicję legalną pojęcia „działalność gospodarcza”. Wydaje się zatem, że 

zmiana nie wpłynęła na sens, istotę i treść tego kryterium, gdyż prowadzi 

ono do tożsamych ustaleń, tj. wyklucza z kategorii przedsiębiorców podmioty 
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niewykonujące działalności „we własnym imieniu”, nawet gdy ich aktywność 

wypełniała cechy działalności gospodarczej. Jednak mimo wszystko przeisto-

czenie podstawowej przesłanki identyfikującej przedsiębiorcę na rzecz cechy 

relewantnej działalności gospodarczej jest zaskakujące i nie w pełni zrozu-

miałe10. 

Działalność gospodarcza  

Kluczowa dla identyfikacji przedsiębiorcy pozostaje kwalifikacja jego 

aktywności jako działalności gospodarczej. Definicję legalną tego terminu 

formułuje art. 3 u.PP. Zgodnie z tym przepisem działalnością gospodarczą 

jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imie-

niu i w sposób ciągły. 

Przytoczona definicja niezmiennie kształtuje znaczenie działalności go-

spodarczej poprzez wskazanie na cechy relewantne, odróżniające ją od in-

nych rodzajów i form aktywności. Właściwa pozostaje również zasada, w 

myśl której aktywność odpowiadająca łącznie wszystkim przesłankom jest 

działalnością gospodarczą i w ten sposób powinna być identyfikowana11. 

Obowiązująca od 30 kwietnia 2018 r. definicja różni się jednak od 

funkcjonującej na mocy uchylonego art. 2 u.SDG12. Zmianie uległ bowiem 

katalog kryteriów stanowiących o identyfikacji działalności gospodarczej.  

Obecnie są to następujące cechy relewantne: 

1) zarobkowy cel,  

2) organizacja, 

3) wykonywanie we własnym imieniu, 

4) ciągłość. 

Nietrudno zauważyć, że kryteria wyrażone w art. 3 u.PP współtworzyły 

koncepcję przedsiębiorcy opartą na art. 2 i art. 4 ust. 1 u.SDG. Właściwy za-

                                                           
10

 Niestety twórcy reform nie wyjaśniają przyczyn i celów tej zmiany. 
11

 Ten sposób definiowania działalności gospodarczej wpisany jest w tradycję prawa polskiego 

[Etel 2012, 143-170]. 
12

 W myśl uchylonego art. 2 u.SDG działalnością gospodarczą była zarobkowa działalność 

wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywa-

nie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany  

i ciągły. 
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tem przy ich interpretacji i stosowaniu pozostaje dotychczasowy dorobek 

oraz zdobyte doświadczenia. Niewątpliwie każda z zawartych w art. 3 u.PP 

cech działalności gospodarczej posiada już wypracowaną w nauce i judykatu-

rze istotę, treść i sposoby interpretacji13, co jednak nie oznacza, że są precy-

zyjne i jednoznaczne, a ich praktyczne zastosowanie nie sprawia już trudno-

ści. 

Pozytywną zmianą w definiowaniu działalności gospodarczej jest brak 

kryterium kwalifikacji ekonomicznej. Zawarte w art. 2 u.SDG wyliczenie, w 

myśl którego „działalnością gospodarczą była działalność wytwórcza, budow-

lana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie 

kopalin ze złóż” okazało się zbyt ogólne i generalne. Składające się nań po-

tencjalne płaszczyzny działalności gospodarczej były nieostre i w praktyce 

przenikały się wzajemnie. Brak precyzji powodował, że każdą aktywność 

można było kwalifikować jako co najmniej jedną z wyliczonych. W rezultacie 

kryterium to nie odgrywało istotnej roli przy identyfikacji działalności gospo-

darczej, a jego wyeliminowanie wpisuje się w założenia twórców reformy, 

gdyż czyni definicję działalności gospodarczej z art. 3 u.PP bardziej czytelną i 

przystępną w odbiorze14. 

Akcentując kolejne odmienności względem u.SDG, warto zauważyć, że 

w definicji działalności gospodarczej z art. 3 u.PP wyraźnie oddzielono kryte-

ria organizacji i ciągłości15.  

Pomysł ten wzbudza pewne wątpliwości. W szczególności dotyczą one 

ciągłości, która ze względu na dużą liczbę wyjątków jest najbardziej względ-

ną, nieprecyzyjną i trudną w ocenie cechą działalności gospodarczej [Kosi-

kowski 2013, 32-34; Katner 2003, 23-24]
16. 

                                                           
13

 Do której odwołują się twórcy reformy [Uzasadnienie 2018, 19-21]. 
14

 W analogiczny sposób zmianę uzasadniają twórcy reformy [Uzasadnienie 2018, 19]. 
15

 Na dywersyfikację tych organizacji i ciągłości wskazują twórcy reform w uzasadnieniu [Uza-

sadnienie 2018, 19-21]. 
16

 „Względnie stałego zamiaru” nie wyklucza bowiem wykonywanie działalności wyłącznie 

sezonowo, albo do czasu osiągnięcia założonego przez podmiot celu. Co więcej nawet czyn-

ność wykonana jednorazowo może zostać uznana za działalność gospodarczą. Wyjątku od 

„regularności i powtarzalności” można dopatrywać się również w instytucji zawieszenia dzia-

łalności gospodarczej uregulowanej w art. 22-25 u.PP, w przypadku której podmiot czasowo 
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Jednocześnie nie można kwestionować tego, że „regularność i powta-

rzalność” jest cechą właściwą i powinna mieć wpływ na identyfikację działal-

ności gospodarczej. Istotne jest jednak, aby nie postrzegać jej odrębnie  

i samoistnie, lecz traktować jako niezbędną przesłankę subsydiarną, która 

dopełniając formalną i materialną organizację, oddaje istotę sposobu wyko-

nywania działalności gospodarczej [Etel 2012, 187-192].  

Doświadczenia z okresu obowiązywania u.SDG uzasadniają twierdze-

nie, że organizacja i ciągłość muszą być postrzegane jako cechy komplemen-

tarne, uzupełniające się wzajemnie i łącznie współtworzące jedno kryterium 

sposobu wykonywania działalności gospodarczej. Tylko wtedy zrealizują 

przypisaną im rolę tzn. wyeliminują z kategorii gospodarczej aktywność, któ-

ra ma charakter okazjonalny, przypadkowy i nie jest zorganizowana, nawet 

gdy przyniesie podmiotowi wykonującemu zysk, co dotyczy m.in. czynności 

wykonywanych w ramach pomocy sąsiedzkiej lub koleżeńskiej bądź w ra-

mach tzw. czynności grzecznościowych – nawet jeżeli ich wykonywanie jest 

odpłatne [Kosikowski 2013, 31-34, Katner 2003, 22]. W przeciwnym razie, tj. 

interpretowane niezależnie i indywidualnie jak sugeruje to aktualna kon-

strukcja art. 3 u.PP, mogą okazać się źródłem wielu niejasności i kontrower-

sji. 

Dyskusyjna jest również rezygnacja z zawodowego charakteru działal-

ności gospodarczej17. Kryterium to było bowiem ukierunkowane na rozstrzy-

gnięcie problemu identyfikacji przedstawicieli tzw. wolnych zawodów jako 

przedsiębiorców. 

Trzeba pamiętać, że akcentując różnice pomiędzy wykonywaniem 

wolnego zawodu, a „typową” działalnością gospodarczą18, a także wykorzy-

stując podmiotowe i przedmiotowe wyłączenia normatywne, podnoszono, 

że przedstawiciele tych profesji nie wykonują działalności gospodarczej, lecz 
                                                                                                                                        
wstrzymuje się w wykonywaniu działalności, a zatem faktycznie jej nie prowadzi, lecz działal-

ność w okresie zawieszenia niezmiennie traktowana jest jako gospodarcza, a sam podmiot 

jako przedsiębiorca [SN 2008, SN 2007, WSA w Warszawie 2009, SN 2003, SN 1996]. 
17

 Zgodnie z art. 2 u.SDG działalnością gospodarczą była także działalność zawodowa. 
18

 Są to m.in. regulowany charakter, osobisty udział, kwalifikowane wykształcenie, ustalone 

sposoby i formy organizacyjne wykonywania zawodu, niezależność zawodowa, etos zawodo-

wy, wynagrodzenie, tajemnica zawodowa, samorządność korporacyjna i odpowiedzialność 

prawna [Jacyszyn 2004, 38-107]. 
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wyłącznie działalność zawodową. Podkreślano jednocześnie, że działalność 

gospodarcza i zawodowa nie są tożsame, lecz zdecydowanie różne, na co 

wskazuje wprost art. 431 KC19. Na tej podstawie twierdzono, że skoro przed-

stawiciele wolnych zawodów nie wykonują działalności gospodarczej (lecz 

działalność zawodową, o której mowa w art. 431 KC), to nie należy ich po-

strzegać jako przedsiębiorców, a tym bardziej wymagać realizacji obowiąz-

ków przypisanych przedsiębiorcom i działalności gospodarczej. Te argumenty 

i proponowana wykładnia obowiązujących wówczas przepisów były szeroko 

dyskutowane i wywołały wiele polemik [Etel 2012, 183-187].  

W konsekwencji zamieszczenia w treści definicji legalnej działalności 

gospodarczej z art. 2 u.SDG sformułowania „a także działalność zawodowa” 

kwestia kwalifikacji przedstawicieli wolnych zawodów jako przedsiębiorców 

została rozstrzygnięta a problem rozwiązany: są oni przedsiębiorcami, o ile 

wykonywana przez nich (we własnym imieniu) działalność zawodowa charak-

teryzuje się cechami działalności gospodarczej (do 30 kwietnia 2018 r. wska-

zanymi w art. 2 u.SDG) [Kosikowski 2003, 35, Powałowski (red.) 2007, 25-26]. 

Zdaniem twórców reform brak kryterium zawodowego charakteru  

w obowiązującej definicji wynika z przekonania, że wskazany wyżej problem 

ma wymiar wyłącznie historyczny, a obecnie każdą działalność zawodową 

można uznać za działalność gospodarczą, jeśli ma charakter zarobkowy, zor-

ganizowany i ciągły, tak więc w treści art. 3 u.PP nie ma potrzeby wskazywać, 

że pojęcie działalności gospodarczej obejmuje również działalność zawodo-

wą [Uzasadnienie 2018, 20]. 

Niewykluczone jednak, że brak ten może sprowokować ponowną dys-

kusję nad zasadnością traktowania działalności zawodowej jako działalności 

gospodarczej. Jest to o tyle prawdopodobne, że istotna część wykorzystywa-

nych w przeszłości argumentów pozostaje aktualna: niezmiennie działalność 

wolnych zawodów charakteryzuje się cechami własnymi odróżniającymi ją 

od „typowej” działalności gospodarczej, a art. 431 KC wyraźnie dywersyfikuje 

działalność gospodarczą od zawodowej. 

                                                           
19

 Zgodnie z art. 43
1
 KC przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organiza-

cyjna, o której mowa w art. 33
1
 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą 

lub zawodową. 
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Działalność nieewidencjonowana 

Omawiając koncepcję przedsiębiorcy należy również zwrócić uwagę na 

nowe, dotychczas nieznane w prawie polskim, wyłączenie z kategorii działal-

ności gospodarczej.  

Na mocy art. 5 ust. 1 u.PP za działalność gospodarczą nie jest bowiem 

uznawana działalność nieewidencjonowana, tj. wykonywana przez osobę 

fizyczną, której przychód należny20 z tej działalności nie przekracza w żadnym 

miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę21 i która w okre-

sie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej22. 

Działalność nieewidencjonowana identyfikowana jest poprzez trzy kry-

teria: 

1) podmiotowe – działalność ta jest wykonywana wyłącznie przez osobę 

fizyczną; 

2) przychodowe – przychód należny z tej działalności nie przekracza  

w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 

(jeżeli przychód należny z działalności przekroczy w danym miesiącu 

przyjętą wysokość to działalność ta staje się działalnością gospodar-

czą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości 

[art. 5 ust. 3 u.PP], zaś osoba wykonująca zobligowana jest wystąpić  

z wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekro-

czenie wysokości [art. 5 ust. 4 u.PP])23;  

                                                           
20

 Zgodnie z art. 5 ust. 6 u.PPprzez przychód należny rozumie się kwoty należne, choćby nie 

zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych 

bonifikat i skont. 
21

O którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 847 ze zm.). 
22

 Ponadto, na podstawie art. 195 ustawy z 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające, przepisy 

o działalności nieewidencjonowanej stosuje się również do działalności wykonywanej przez 

osoby, które w okresie 1 roku przed dniem wejścia w życie ustawy nie były wpisane do CEIDG 

lub które zostały wykreślone z CEIDG więcej niż 1 rok przed dniem wejścia w życie ustawy, 

nawet jeżeli w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy wykonywały 

działalność gospodarczą. 
23

 Warto również dodać, że na mocy art. 5 ust 2 u.PPosoba wykonująca działalność nieewi-

dencjonowaną może złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
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3) formalne – a) niewykonywanie działalności gospodarczej przez okres 

ostatnich 60 miesięcy, b) działalność nie jest wykonywana w formie 

spółki cywilnej [art. 5 ust. 5 u.PP], c) działalność nie wymaga uzyskania 

koncesji, zezwolenia bądź wpisu w rejestrze działalności regulowanej 

[art. 44 ust. 3 u.PP]. 

Intencje wprowadzenia działalności nieewidencjonowanej i jej wyłą-

czenie z kategorii działalności gospodarczej wydają się zrozumiałe i racjonal-

ne. Można bowiem założyć, że ustawodawca ze względu na niewielką skalę 

działalności prowadzonej jednoosobowo przez osobę fizyczną chce uwolnić 

ją od obowiązków przypisanych działalności gospodarczej i przedsiębiorcy, 

które w tym przypadku traktuje jako nieproporcjonalne i zbyt uciążliwe. 

Trzeba jednak podkreślić, że konstrukcja ta pozostawia wątpliwości, 

które dotyczą zarówno statusu podmiotu wykonującego działalność nieewi-

dencjonowaną, jak również zakresu oraz skutków wyłączenia na gruncie u.PP 

i innych aktów prawnych. 

Analizując art. 5 u.PP, trudno bowiem stwierdzić24: a) czy działalność 

nieewidencjonowana jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów 

innych ustaw; b) czy osoba fizyczna wykonująca działalność nieewidencjo-

nowaną jest przedsiębiorcą w rozumieniu u.PP; c) czy osoba fizyczna wyko-

nująca działalność nieewidencjonowaną jest przedsiębiorcą w rozumieniu 

przepisów innych ustaw; d) czy działalność nieewidencjonowana, a w konse-

kwencji podmiot wykonujący jest zwolniony od wszelkich obowiązków, które 

obowiązujące prawo kieruje do działalności gospodarczej i przedsiębiorców, 

czy też wyłącznie z obowiązków określonych w u.PP; e) czy do działalności 

nieewidencjonowanej i podmiotu ją wykonującego stosuje się ograniczenia 

kontroli działalności gospodarczej oznaczone w art. u.PP; f) czy osoba fizycz-

                                                                                                                                        
Gospodarczej, a działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we 

wniosku. 
24

 W uzasadnieniu stwierdzono, iż konsekwencją wyłączenia działalności nieewidencjonowa-

nej z kategorii działalności gospodarczej jest to, że podmiot ją wykonujący nie jest przedsię-

biorcą w rozumieniu u.PP. Natomiast może on być przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów KC 

zobowiązanym do przestrzegania przepisów KC adresowanych do przedsiębiorców, w tym 

przepisów wiążących przedsiębiorców w relacjach z konsumentami [Uzasadnienie 2018, 21-

22]. 
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na wykonująca działalność nieewidencjonowaną może korzystać z uprawnień 

przypisanych przedsiębiorcy? 

Wnioski 

Nową koncepcję przedsiębiorcy trudno ocenić jednoznacznie. 

W porównaniu do identyfikacji opartej na art. 4 ust. 1 i art. 2 u.SDG 

wprowadzono zmiany korzystne. Brak sformułowania „w rozumieniu usta-

wy” w definicji przedsiębiorcy oraz kryterium kwalifikacji ekonomicznej  

w definicji działalności gospodarczej przynajmniej częściowo eliminują pro-

blem właściwości i zastosowania znaczenia tych pojęć określonego w „kon-

stytucji działalności gospodarczej”, a definicje czynią bardziej przystępnymi w 

odbiorze. W tym wymiarze nową koncepcję przedsiębiorcy należy ocenić 

pozytywnie. 

Zdecydowano się także na kroki dyskusyjne. Można bowiem polemi-

zować z zasadnością przeniesienia zastrzeżenia funkcjonalnego do definicji 

legalnej działalności gospodarczej, wyraźnego rozdzielenia organizacji i cią-

głości charakteryzujących działalność gospodarczą, rezygnacją z kryterium 

zawodowego charakteru, a także wprowadzeniem działalności nieewiden-

cjonowanej i jej wyłączeniem z kategorii działalności gospodarczej. Konse-

kwencje tych działań będzie można ocenić dopiero po pewnym czasie. 

Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że zmiany odnoszą się wyłącznie 

do narzędzi służących identyfikacji, czyli do brzmienia definicji legalnych 

określonych w art. 4 ust. 1 oraz art. 3 u.PP, i w zasadzie sprowadzają się do 

korekty kryteriów decydujących o przedsiębiorcy i działalności gospodarczej. 

Oczywiście działania w tym zakresie były uzasadnione. Tym niemniej trzeba 

pamiętać, że głównym źródłem problemów i trudności przy identyfikacji nie 

jest u.PP (i nie była u.SDG), lecz system prawa, tj. przepisy ustaw odrębnych.  

Jest to ważne spostrzeżenie. Pozwala bowiem twierdzić, że podjęte 

działania są niewystarczające. Nie odpowiadają wskazywanym w nauce  

i judykaturze potrzebom, pomijają kluczowe kwestie i nie rozwiązują najważ-

niejszych problemów charakteryzujących tę część krajowego porządku 

prawnego.  

W rezultacie gruntowne, kompleksowe reformy wykraczające ponad 

u.PP są wciąż niezbędne i konieczne. Niestety aktualna pozostaje również 
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teza, że pomimo niemałej ewolucji znaczenia pojęcia „przedsiębiorcy” nie 

można uznać za ostatecznie przesądzone i zamknięte [Jacyszyn 2003, 51, Szy-

dło 2002, 105]. 
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PRAWNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI SYGNALISTÓW  

W PRZEDSIĘBIORSTWACH W ŚWIETLE  

POLSKIEGO USTAWODAWSTWA 

LEGAL ASPECTS OF SIGNAL ACTIVITIES IN ENTERPRISES 

 IN POLISH LEGISLATION 

Streszczenie: Artykuł porusza problematykę 
funkcjonowania sygnalistów w obrocie gospo-
darczym. W pierwszej części artykułu przed-
stawione zostały pojęcie sygnalisty oraz przy-
kładowe sytuacje, w których sygnaliści podej-
mowali działania zmierzające do zaniechania 
naruszania przepisów prawa w swoim miejscu 
pracy. Autor poddał rozważaniom również to, 
czy obecnie osoby te są należycie chronione 
przez polskie prawo. W drugiej części artykułu 
autor ocenił przepisy projektu ustawy o jawno-
ści życia publicznego oraz alternatywnego 
projektu ustawy o ochronie sygnalistów stwo-
rzonego przez środowiska pozarządowe. Anali-
za obejmowała m. in. cele przyświecające 
ustawodawcy w zakresie uregulowania pozycji 
prawnej sygnalistów. Rozważaniom został 
poddany również aspekt legalności działań 
sygnalistów oraz środki ochrony prawnej, które 
mają zostać im przyznane. W podsumowaniu 
autor zaprezentował wnioski wypływające z 
przeprowadzonej analizy dotyczące aktualnej 
oraz przyszłej ochrony prawnej sygnalistów. 
 
Słowa kluczowe: sygnalista, przedsiębiorcy, 
prawa pracownicze, organy państwa, ochrona 
prawna 
 

Abstract. The article discusses the issue of the 
functioning of whistleblowers in the economic 
trade. The first part of the article presents the 
notion of a signallist and exemplary situations 
in which the signalists took actions aimed at 
abandoning violations of the law in their 
workplace. The author also considered 
whether these people are properly protected 
by Polish law. In the second part of the armile, 
the author assessed the provisions of the draft 
law on transparency of public life and an 
alternative draft law on the protection of 
whistleblowers created by non-governmental 
organizations. The analysis included objectives 
guiding the legislator in regulating the legal 
position of whistleblowers. Consideration was 
also given to the aspect of the legality of 
whistleblowers and legal protection measures 
to be granted. In the summary, the author 
presented conclusions stemming from the 
conducted analysis regarding the current and 
future legal protection of whistleblowers. 
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Wprowadzenie 

 Tematyka funkcjonowania sygnalistów w obrocie gospodarczym jest 

wielopłaszczyznowa i nabiera coraz większego znaczenia. W praktyce może-

my odnaleźć liczne sytuacje, w których sygnaliści podejmowali starania zmie-

rzające do naprawy sytuacji w swoim miejscu pracy. W tym kontekście nie-

zwykle ciekawym zagadnieniem są przyczyny i skutki ich działalności zarówno 

z perspektywy przedsiębiorstwa, jak i samego sygnalisty. Podejmowanie 

działań przez sygnalistów rodzi pytanie, czy osoby te są należycie chronione 

przez polskie prawo. Obecnie brakuje bowiem przepisów prawnych, które 

bezpośrednio regulowałyby status prawny sygnalistów. Szansą na zmianę 

tego stanu rzeczy jest przygotowywana przez ustawodawcę ustawa o jawno-

ści życia publicznego, która dotyka problematyki sygnalistów. Prace nad sto-

sownymi uregulowaniami prawnymi rodzą pytania o cele przyświecające 

ustawodawcy w tym zakresie. Rozważaniom należałby poddać również 

aspekt legalności działań sygnalisty oraz środki ochrony prawnej, które mają 

zostać im przyznane. Projekt ustawy spotkał się jednakże z dużą krytyką śro-

dowisk prawniczych, pracowniczych oraz organizacji pozarządowych. Kon-

struktywnym elementem prezentowanej negatywnej oceny proponowanych 

przez ustawodawcę przepisów jest alternatywny projekt ustawy o ochronie 

sygnalistów stworzony przez środowiska pozarządowe. Celem opracowania 

jest ocena aktualnej i przyszłej ochrony prawnej sygnalistów oraz wskazanie, 

które z projektowanych regulacji prawnych przyczynią się do poprawy ich 

sytuacji, a które z nich nie wywołają zamierzonych przez projektodawców 

skutków. 

Pojęcie sygnalisty oraz przykłady ich działalności 

 Sygnalista (ang. whistleblower) w poruszanym w artykule kontekście 

to osoba alarmująca swojego pracodawcę lub organy państwa o niezgodnych 

z prawem działaniach podejmowanych w przedsiębiorstwie, np. o naduży-

ciach finansowych, korupcji lub łamaniu praw pracowniczych. Wśród przy-

czyn podejmowania działań przez sygnalistów możemy wyróżnić dążenie do 

ochrony praw własnych i współpracowników, a w szerszym ujęciu dążenie do 

ukrócenia niezgodnych z prawem działań przedsiębiorstwa. Działania te,  

z racji tego, że są skierowane zazwyczaj przeciwko własnemu pracodawcy, 
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mogą wywoływać liczne, daleko idące konsekwencje. W zakresie skutków 

należy wskazać, że działania podejmowane przez sygnalistów mogą dopro-

wadzić w pierwszej fazie do prób wyciszenia nadużyć wewnątrz przedsię-

biorstwa. Nie zawsze aktywność przedsiębiorcy w tym zakresie będzie skut-

kowała jednoczesnym ukróceniem postępowania niezgodnego z prawem.  

W takiej sytuacji sygnalista może dodatkowo zwrócić się z prośbą o inter-

wencję do organów państwa. Skutkiem działań organów powinno być przy-

wrócenie ochrony praw pracowniczych i doprowadzenie działalności przed-

siębiorstwa do stanu zgodnego z prawem. Niestety działalność sygnalistów 

może wiązać się również z ryzykiem podejmowania przez przedsiębiorców 

prób wyeliminowania ich spośród grona pracowników. Działania przedsię-

biorców mogą przejawiać się także w dyskryminowaniu pracownika lub po-

gorszeniu jego warunków pracy i płacy. 

 Doskonałym przykładem skutecznej działalności sygnalistów jest gło-

śna na początku 2018 r. sprawa przedsiębiorstwa Cambridge Analytica. Jego 

pracownik, Christopher Wylie ujawnił skandal związany z przetwarzaniem 

przez nią danych o użytkownikach portalu społecznościowego Facebook na 

potrzeby kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych w 2016 r., pro-

wadzonej przez sztab wyborczy Donalda Trumpa [http://innpoland.pl/…]. Ko-

lejnym przykładem jest tzw. afera LuxLeaks z 2014 r. Głównymi bohaterami 

sprawy byli dwaj księgowi przedsiębiorstwa PwC, którzy ujawnili rozliczenia 

finansowe między 350 międzynarodowymi korporacjami a luksemburskim 

rządem potwierdzające procedurę umyślnego rejestrowania firm w Luksem-

burgu w celu uniknięcia płacenia podatków w krajach, gdzie osiągały one 

dochód [https://www.euractiv.pl/…]. 

 Z powyższej analizy można wysnuć jednoznaczny wniosek, że działal-

ność sygnalistów, z punktu widzenia opinii publicznej, jest niezwykle po-

trzebna. Tym samym w związku ze wskazanymi powyżej ryzykami wystąpie-

nia negatywnych konsekwencji dla pracownika dążącego do zaniechania 

naruszania prawa w swoim miejscu pracy powinni oni zostać objęci przez 

ustawodawcę szczególną ochroną. 
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Propozycje regulacji dotyczących statusu prawnego sygnalistów 

 W obecnym stanie prawnym brakuje regulacji prawnych kształtują-

cych status prawny sygnalistów. Osoby te nie są należycie chronione przez 

polskie prawo, ponieważ same przepisy prawa pracy nie są w odniesieniu do 

nich wystarczające. 

 W związku z tym polski ustawodawca podjął działania zmierzające do 

zmiany tego stanu rzeczy. Ich wyrazem jest rozdział 9 projektu ustawy o jaw-

ności życia publicznego dotyczący zasad i środków ochrony sygnalistów [Pro-

jekt ustawy o jawności życia publicznego, https://legislacja.rcl.gov.pl/...]. Głównymi 

deklarowanymi przez ustawodawcę celami przyświecającymi mu w tym za-

kresie są ochrona sygnalistów oraz przeciwdziałanie korupcji [Uzasadnienie do 

projektu ustawy o jawności życia publicznego, https://legislacja.rcl.gov.pl/…]. Anali-

za zaproponowanych przez projektodawców rozwiązań budzi jednak duże 

wątpliwości. 

 Jednym z najważniejszych zagadnień wymagających oceny jest legal-

ność działań sygnalisty. Największą wadą projektu ustawy o jawności życia 

publicznego jest zawężony katalog spraw, w których w przypadku ujawnienia 

nieprawidłowości, sygnaliści podlegaliby ochronie. Zgodnie z art. 61 ust. 1 

projektu ustawy ochronę można przyznać jedynie w sytuacji popełnienia 

konkretnych przestępstw, m. in. o charakterze korupcyjnym, np. łapownic-

two czy gospodarczym, np. pranie brudnych pieniędzy. Tymczasem, zgodnie 

ze standardami międzynarodowymi, zakres tych spraw musi być możliwie 

szeroki. Sygnaliści powinni być więc chronieni zawsze, gdy ujawnią działania 

lub zaniechania zagrażające lub szkodzące pracownikom czy też interesowi 

publicznemu. Ponadto, zgodnie z art. 61 ust. 1-2 projektu, sygnalista nie 

będzie podlegał ochronie, jeśli ujawni nieprawidłowości opinii publicznej.  

W myśl przywołanych przepisów na osobie, która chciałaby ubiegać się  

o status sygnalisty, będzie ciążył obowiązek powiadomienia o niezgodnych  

z prawem działaniach bezpośrednio organów państwa, takich jak prokuratu-

ra i policja lub Najwyższa Izba Kontroli. Projektodawcy nie przewidzieli bo-

wiem żadnych uregulowań dotyczących tzw. zgłoszeń wewnętrznych (w ra-

mach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, tj. bezpośrednio swojemu 

przełożonemu lub pracodawcy). W związku z tym zaproponowane przez 
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projektodawców rozwiązania należy uznać w tym zakresie za niewystarczają-

ce. 

 Kolejnym rozwiązaniem, które budzi kontrowersje, jest fakt, że statusu 

sygnalisty nie będzie nabywało się po spełnieniu określonych przesłanek  

z mocy samego prawa. Zgodnie z przywołanym powyżej art. 61 ust. 1 projek-

tu ustawy o jawności życia publicznego ochronę prawną sygnalistów będzie 

można nabyć wyłącznie na podstawie rozstrzygnięcia prokuratora, który 

będzie mógł wydać postanowienie w tym przedmiocie. Decyzja ta będzie 

arbitralna, ponieważ projektodawcy nie przewidzieli żadnych przesłanek, 

którymi prokurator powinien się kierować przy jej podejmowaniu. W konse-

kwencji osoby, które chciałby podjąć działania mające na celu zaniechanie 

dalszego naruszania przepisów prawa przez swojego pracodawcę, nie będą 

miały pewności, czy zostaną objęte stosowną ochroną. 

 Drugim istotnym z punktu widzenia sygnalistów aspektem są środki 

ochrony prawnej, które będą im przysługiwały. Po pierwsze, w art. 63 ust. 1 

projektodawcy przewidzieli zakaz rozwiązania z sygnalistą umowy o pracę 

(czy też odpowiednio innego stosunku umownego), a także zakaz pogorsze-

nia warunków wynikających z takiej umowy. Jest to kierunek słuszny i zasłu-

gujący na aprobatę. Krytyce należy jednakże poddać rozwiązania przewidzia-

ne w art. 63 ust. 3 projektu ustawy o jawności życia publicznego. Zgodnie z 

jego treścią prokurator, który nadał status sygnalisty, będzie mógł zezwolić 

na rozwiązanie stosunku łączącego sygnalistę z pracodawcą lub na zmianę 

warunków tego stosunku. Również w tym zakresie decyzja prokuratora bę-

dzie miała charakter całkowicie dowolny i uznaniowy. Projekt ustawy nie 

wskazuje bowiem przesłanek wydania zezwolenia na rozwiązanie lub zmianę 

stosunku prawnego łączącego sygnalistę z pracodawcą. Co więcej, nie prze-

widziano możliwości odwołania się, w tym na drodze sądowej, od rozstrzy-

gnięcia prokuratora w tym przedmiocie. Kolejną istotną wadą projektu usta-

wy o jawności życia publicznego jest to, że pomija on regulację innych po-

tencjalnych zachowań odwetowych w stosunku do sygnalisty. Z przedsta-

wionej powyżej analizy wypływa wniosek, zgodnie z którym na podstawie 

proponowanych przez projektodawców rozwiązań nie można przewidzieć, 

czy w ogóle otrzyma się status sygnalisty, zaś w przypadku jego przyznania, 

jaki będzie zakres przyznanej ochrony. 
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 W odpowiedzi na zaproponowane przez ustawodawcę rozwiązania 

Fundacja im. Stefana Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Forum 

Związków Zawodowych i Instytut Spraw Publicznych przygotowały alterna-

tywny projekt ustawy o ochronie sygnalistów [Projekt ustawy o ochronie sygna-

listów, http://www.sygnalista.pl/...]. 

 W odniesieniu do zarzutów stawianych rządowemu projektowi uregu-

lowania statusu prawnego sygnalistów należy wskazać, że zgodnie z art. 2 

ust. 1 projektu ustawy o ochronie sygnalistów status ten będzie nabywany z 

mocy prawa po spełnieniu przewidzianych w ustawie przesłanek. Dzięki te-

mu każda osoba chcąca podjąć działania zmierzające do przywrócenia stanu 

zgodnego z prawem w swoim miejscu pracy będzie mogła jednoznacznie 

ocenić, czy w okolicznościach, w których się znalazła, status sygnalisty będzie 

jej przysługiwał. Ponadto, przesłanki uzyskania szczególnej ochrony nie są 

zbyt restrykcyjne. Zgodnie z art. 2 ust. 1 projektu ustawy o ochronie sygnali-

stów należą do nich dokonanie w związku z pełnionymi obowiązkami, świad-

czoną pracą lub wykonywaną umową zgłoszenia nieprawidłowości w trybie 

określonym w ustawie lub udzielenie pomocy w dokonaniu zgłoszenia nie-

prawidłowości przez inną osobę, w szczególności poprzez dostarczenie tej 

osobie informacji o nieprawidłowości. Ponadto zgodnie z art. 2 ust. 2 sygnali-

stą będzie mogła być każda osoba fizyczna, niezależnie od podstawy zatrud-

nienia lub charakteru stosunku prawnego łączącego ją z pracodawcą, które-

go dotyczą zgłaszane nieprawidłowości, także po ustaniu tego stosunku. Tym 

samym, w przeciwieństwie do regulacji przewidzianych w projekcie ustawy  

o jawności życia publicznego, nie ograniczono katalogu spraw, które mogą 

być podnoszone przez sygnalistów. W projekcie organizacji pozarządowych 

mowa jest bowiem o wszystkich nieprawidłowościach, a nie jak w projekcie 

rządowym - o konkretnych ujętych w zamkniętym katalogu przestępstwach. 

 Co więcej, zgodnie z art. 5 ust. 1 projektu ustawy przed dokonaniem 

zgłoszenia zewnętrznego (do opinii publicznej) sygnalista będzie miał obo-

wiązek zgłoszenia nieprawidłowości do właściwych organów lub skorzystania 

z wewnętrznego systemu informowania o nieprawidłowościach, jeśli praco-

dawca taki system wprowadził. Dzięki zaproponowanemu rozwiązaniu sygna-

lista będzie mógł w pierwszej kolejności skorzystać ze ścieżki wewnątrz 

przedsiębiorstwa. 
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 Ponadto w myśl art. 9 ust. 1 projektu dane osobowe sygnalisty oraz 

wszelkie dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości będą miały charak-

ter poufny i nie będą podlegały ujawnieniu. Od zasady tajności danych oso-

bowych sygnalisty będzie można odstąpić wyłącznie w sytuacjach przewi-

dzianych w art. 9 ust. 2 projektu ustawy. Zaliczają się do nich: wyraźna zgoda 

sygnalisty oraz zgoda sądu, jeżeli jest to niezbędne dla wszczęcia lub prowa-

dzenia postępowania w sprawie nieprawidłowości, dla ochrony ważnego 

interesu publicznego lub dla ochrony praw innych osób. Dodatkowe ob-

ostrzenie mające na celu rozszerzenie ochrony prawnej sygnalistów zostało 

sformułowane w art. 9 ust. 3 projektu. Zgodnie z jego treścią niedopuszczal-

ne będzie uzależnianie przyjęcia zgłoszenia nieprawidłowości od uprzedniego 

wyrażenia przez sygnalistę zgody na ujawnienie jego danych. Dzięki zapro-

ponowanym przez organizacje pozarządowe rozwiązaniom sygnalistom zo-

stanie zapewniona anonimowość, dzięki której liczba ujawnianych nieprawi-

dłowości ma szansę znacząco wzrosnąć. 

 Kolejnym istotnym z punktu widzenia sygnalistów zagadnieniem jest 

katalog działań zakazanych ze strony pracodawców w zakresie ochrony praw 

pracowniczych. W art. 10 ust. 1 wskazano, że do zakazanych działań odwe-

towych należą w szczególności: rozwiązanie stosunku prawnego łączącego 

sygnalistę z pracodawcą lub zmiana jego warunków na mniej korzystny dla 

zatrudnionego, przeniesienie sygnalisty na inne stanowisko służbowe lub 

zmiana miejsca wykonywania obowiązków wynikających z umowy, wprowa-

dzanie istotnych zmian dotyczących zakresu obowiązków sygnalisty lub za-

kresu współpracy z sygnalistą, wymierzanie kar dyscyplinarnych lub podej-

mowanie innych niekorzystnych dla sygnalisty decyzji personalnych, nierów-

ne, niesprawiedliwe lub dyskryminujące traktowania sygnalisty oraz podej-

mowanie innych działań, których celem lub skutkiem jest pogorszenie sytu-

acji sygnalisty. Istotne jest jednakże to, że wskazane powyżej działania są 

zakazane, jeżeli działania zostały podjęte w związku z dokonanym przez sy-

gnalistę zgłoszeniem nieprawidłowości. W projekcie ustawy przewidziano 

również dotkliwe sankcje za naruszenie omówionych powyżej zakazów. Po 

pierwsze, zgodnie z art. 10 ust. 2 projektu ustawy czynności prawne lub de-

cyzje personalne o charakterze działań odwetowych podjęte wobec sygnali-

sty w okresie 3 lat od dnia powzięcia przez pracodawcę informacji o fakcie 
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dokonania zgłoszenia są z mocy prawa nieważne. Co istotne, ciężar udowod-

nienia, że zakazane działania podjęte wobec sygnalisty, które spowodowały 

pogorszenie jego sytuacji, nie miały charakteru działań odwetowych, spo-

czywa na pracodawcy (art. 10 ust. 3 projektu ustawy o ochronie sygnali-

stów). Po drugie, w myśl art. 10 ust. 4 sygnaliście, którego sytuacja uległa 

pogorszeniu na skutek podjętych wobec działań odwetowych, będzie przy-

sługiwało od pracodawcy zadośćuczynienie w wysokości proporcjonalnej do 

stopnia tego pogorszenia, nie mniejszej jednak niż 10.000 zł. Po trzecie, nie-

zależnie od zadośćuczynienia sygnalista będzie mógł żądać przywrócenia do 

pracy na poprzednich warunkach albo jeśli przywrócenie do pracy byłoby 

niemożliwe lub niecelowe, odszkodowania w wysokości równej dwuletniemu 

wynagrodzeniu otrzymywanemu na ostatnio zajmowanym stanowisku. Tym 

samym regulacje przewidziane w projekcie ustawy zaproponowanym przez 

organizacje pozarządowe zdecydowanie lepiej chroni sygnalistów przez dzia-

łaniami odwetowymi pracodawców. 

 Kolejnym ciekawym rozwiązaniem zaproponowanym przez organizacje 

pozarządowe jest utworzenie Komisji do Spraw Ochrony Sygnalistów. Zgod-

nie z art. 15 ust. 2 projektu ustawy miałaby ona liczyć 21 członków. W jej 

skład wchodziliby Rzecznik Praw Obywatelskich, przedstawiciele rządu, 

przedstawiciele pracowników, przedstawiciele pracodawców oraz organizacji 

pozarządowych. Zgodnie z art. 16 do zadań Komisji należałoby w szczególno-

ści: gromadzenie informacji o zgłoszeniach nieprawidłowości otrzymanych 

przez właściwe organy, w tym o liczbie otrzymanych zgłoszeń, rodzaju zgła-

szanych nieprawidłowości oraz działaniach podjętych w następstwie ich 

otrzymania lub sposobie załatwienia sprawy, monitorowanie sposobu postę-

powania z otrzymanymi zgłoszeniami przez właściwe organy, opracowywanie 

rekomendacji i zaleceń dla wewnętrznych procedur zgłaszania nieprawidło-

wości, opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących statusu 

prawnego i ochrony sygnalistów, a także upowszechnianie standardów 

ochrony sygnalistów oraz współpraca z innymi organami, organizacjami po-

zarządowymi i instytucjami w zakresie promowania najlepszych standardów 

procedur zgłaszania nieprawidłowości oraz budowania środowiska zawodo-

wego sprzyjającego informowaniu o nieprawidłowościach. Powołanie takie-

go organu byłoby niezwykle przydatne szczególnie w pierwszej fazie funkcjo-
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nowania nowych regulacji wprowadzających unormowanie statusu prawne-

go sygnalisty, kiedy określone standardy postępowania wobec nich dopiero 

będą się kształtowały. 

Podsumowanie 

 Przedstawiona powyżej analiza jednoznacznie przesądza o ogromnym 

znaczeniu sygnalistów dla prawidłowego funkcjonowania obrotu gospo-

darczego. Pozytywnym zjawiskiem jest więc z pewnością to, że w Polsce roz-

poczęto prace nad uregulowaniem statusu prawnego sygnalistów. Na margi-

nesie tylko należy zauważyć, że waga tego zagadnienia jest dostrzegana tak-

że na szczeblu unijnym. W Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim 

trwają bowiem prace nad projektem dyrektywy dotyczącej ochrony sygnali-

stów [https://www.blog.ey.pl/…]. 

 W odniesieniu do stanu obecnego wskazać należy, że z uwagi na brak 

stosownych regulacji brakuje szczególnej ochrony prawnej sygnalistów. 

Przewidziane natomiast w projekcie ustawy o jawności życia publicznego 

regulacje prawne nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań. Podniesienia 

wymaga, że tak dalece niedopracowana regulacja nie będzie zachęcała sy-

gnalistów do informowania o nieprawidłowościach i zagrożeniach dla intere-

su publicznego. Powyższy wniosek wynika przede wszystkim z daleko idącej 

uznaniowości nadawania statusu sygnalisty, potęgowanej szeroką swobodą 

prokuratora w tym zakresie. Ponadto możliwość uzyskania tego statusu zo-

stała znacząco ograniczona przez zakres podmiotowy spraw ujętych w pro-

jekcie ustawy o jawności życia publicznego. Natomiast w obywatelskim pro-

jekcie ustawy o ochronie sygnalistów uznaniowy charakter nadawania statu-

su sygnalisty został zastąpiony uzyskaniem go z mocy prawa po spełnieniu 

ustawowych przesłanek, zaś katalog zgłaszanych przez sygnalistów nieprawi-

dłowości nie został w żaden sposób ograniczony. W związku z tym, jedno-

znacznie można postawić tezę, zgodnie z którą alternatywny projekt ustawy 

przygotowany przez organizacje pozarządowe zdecydowanie lepiej oddaje 

potrzeby sygnalistów i należy dążyć do wprowadzenia go do polskiego sys-

temu prawa.  
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Wstęp 

Konstrukcja prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zakłada możli-

wość wyłączenia prawa wspólników do prowadzenia spraw spółki i powie-

rzenie ich zarządowi [Szerzej o tym: Pabis 2005; Kłoda 2000]. Jeżeli umowa 

spółki nie stanowi inaczej, następuje to w drodze uchwały wspólników. Wy-

konywanie funkcji członka zarządu wiąże się z określonymi uprawnieniami, 

wpływem na działalność spółki, często odpowiednio wysokim wynagrodze-

niem i prestiżem. Drugą stroną wykonywania tych funkcji są obowiązki wyni-

kające z charakteru stanowiska i z przepisów prawa. Każda osoba podejmu-

jąc się wykonywania funkcji członka zarządu musi liczyć się z możliwością 

odpowiadania, zarówno cywilnie jak i karnie, za swoje działania i zaniechania 

dotyczące prowadzenia spraw spółki. 

Problemem analizowanym w artykule jest kwestia wykazywania braku 

winy przy odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpo-

wiedzialnością w sytuacji kiedy egzekucja z majątku spółki okazała się bez-

skuteczna.  

Dochodzenie roszczeń w drodze powództwa przeciwko członkowi za-

rządu sprawia w praktyce problemy. Przede wszystkim są to trudności do-

wodowe, ale także inne, przykładowo dotyczące zakresu odpowiedzialności 

za zobowiązania takie jak: odsetki od roszczenia głównego oraz koszty po-

stępowania sądowego wobec spółki. Celem artykułu jest analiza najczęściej 

spotykanych sposobów obrony członków zarządu w trakcie postępowań 

sądowych oraz ocena ich skuteczności. Zostanie ona dokonana w oparciu  

o orzecznictwo oraz doświadczenia praktyków rozpoznających sprawy sądo-

we. 

Charakter prawny odpowiedzialności członków zarządu  

Szczególny typ odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograni-

czoną odpowiedzialnością przewiduje przepis art. 299 ksh [Inne typy odpo-
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wiedzialności w: Radwan-Rohrenschef 1999]. Za niezaspokojone przez spół-

kę z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązania w przypadku bezskutecz-

ności egzekucji wobec spółki odpowiadają solidarnie członkowie zarządu. 

Odpowiedzialność ta jest solidarna bierna (art. 366 kc) między członkami 

zarządu, ale nie ze spółką [Karolak 2004]. Wierzyciel może dochodzić zaspo-

kojenia z całego majątku osobistego członka zarządu, co oznacza, że człon-

kowie zarządu odpowiadają osobiście i w sposób nieograniczony. Odpowie-

dzialność ta może także rozciągnąć się na spadkobierców [Zob. też: Zdun-

Załęska 2014]. Granice odpowiedzialności są wyznaczone przez wysokość 

zobowiązań spółki. 

Odpowiedzialność ta obejmuje zasądzone w tytule wykonawczym wo-

bec spółki roszczenie prawno-materialne, koszty procesu, koszty postępo-

wania egzekucyjnego umorzonego z powodu bezskuteczności egzekucji  

i odsetki ustawowe od należności głównej [Uchwała SN Izba Cywilna z dnia 

7.12.2006 r., III CZP 118/06]. 

Przesłanki odpowiedzialności z art. 299 ksh są dwie - bezskuteczność 

egzekucji i istnienie zobowiązania. Ustalenie bezskuteczności egzekucji może 

nastąpić na podstawie każdego dowodu, z którego wynika, że spółka nie ma 

majątku na zaspokojenie wierzyciela [Wyrok SN z dnia 26.06.2003 r., V CKN 

416/01, OSNC 2004, nr 7-8, poz. 129]. Możliwe jest stosowanie różnych 

środków dowodowych i nie jest konieczne stwierdzanie tej bezskuteczności 

w postępowaniu egzekucyjnym [Wyrok SN z dnia 26.08.2009 r., OSNC–ZD 

2010/2/57]. Zatem nie jest wymagane przedłożenie w tym zakresie posta-

nowienia komornika. Tę okoliczność można potwierdzić także w inny sposób. 

Przykładowo jest to możliwe za pomocą pełnego odpisu z KRS wykazującego, 

że spółka utraciła byt prawny [Wyroki Sądu Najwyższego z dnia 28 września 

1999 r., II CKN 608/98, OSNC 2000, nr 4, poz. 67 i z dnia 16 maja 2002 r., IV 

CKN 933/00) i z dnia 13.12.2006 r. II CSK 300/06 Glosa 2007 Nr 4 poz. 10], 

czy w wyniku wyjawienia majątku w trybie art. 913 kpc i n. przed wszczęciem 

egzekucji przeciwko spółce. W celu stwierdzenia bezskuteczności egzekucji 

nie jest konieczne także skierowanie egzekucji do całego majątku spółki 

obejmującego wszystkie jej elementy.  

Sąd, badając przesłanki odpowiedzialności z art. 299 ksh, bierze pod 

uwagę fakt istnienia bezskuteczności egzekucji na dzień zamknięcia rozprawy 
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[Wyrok SN z dnia 8.12.2006 r., V CSK 319/06]. Istotna w tej mierze jest także 

aktywność wierzyciela. Powinien on w odpowiednim czasie poczynić kroki 

zmierzające do ustalenia bezskuteczności egzekucji wobec spółki. W prze-

ciwnym razie możliwe jest uznanie, że nie wykazał bezskuteczności egzekucji 

[Wyrok SN z dnia19.12.2007 r. V CSK 315/07 Lex nr 381109]. W orzecznic-

twie sądów podkreślana jest także celowość działań wierzyciela. Nie musi on 

kierować egzekucji do takich składników majątku spółki, z których zaspoko-

jenie jest nierealne [Wyrok Sadu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29.01.2013 r. i 

1ACa 1370/13, lex nr 1433805]. Powinien jednak wykazywać się aktywnością 

i reagować na linię obrony pozwanego. 

Drugą przesłanką odpowiedzialności jest konieczność istnienia tytułu 

egzekucyjnego wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością [Wyrok SN  

z dnia 26.01.2012, IPK 78/11 OSNP 2013/1-2/4]. Nie oznacza, iż musi być to 

koniecznie tytuł wykonawczy, czy że ma on pochodzić od sądu. Tytułem mo-

że być także akt notarialny, w którym spółka poddała się egzekucji [Wyrok SN 

z dnia 9.06.2009 r. , V CSK 460/08, niepubl.]. Możliwa jest także sytuacja 

braku tytułu egzekucyjnego wobec spółki. Może mieć ona miejsce w przy-

padku ustania bytu prawnego spółki [Wyrok SN z dnia 23.05.2013 r. , IV CSK 

660/12, lex nr 1363725]. 

Członkowie zarządu mogą zwolnić się z odpowiedzialności poprzez trzy 

przesłanki egzoneracyjne. Z treści przepisu art. 299 ksh wynika, iż wystarczy 

wykazanie jednej z tych przesłanek. Wystarczy bowiem wykazanie, że we 

właściwym czasie wszczęto postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne 

lub zatwierdzono układ, nie było winy członka zarządu w niepodjęciu tych 

działań lub też wykazanie, że pomimo braku tych czynności wierzyciel nie 

poniósł szkody. W niniejszym artykule zostanie przeanalizowana przesłanka 

braku winy, a właściwie trudności z jej wykazywaniem w postępowaniu są-

dowym.  

Charakter odpowiedzialności członków zarządu 

W zakresie ustalenia charakteru odpowiedzialności członka zarządu z 

przepisu art. 299 ksh w doktrynie ścierały się dwie koncepcje – odpowie-

dzialności odszkodowawczej i gwarancyjnej. Odpowiedź na pytanie, który 

rodzaj odpowiedzialności ma miejsce w przypadku przepisu art. 299 ksh mia-
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ła doniosłe znacznie dla praktyki, a mianowicie dla kwestii samodzielności 

roszczenia, kwestii wysokości szkody, naliczania odsetek, a wreszcie dla usta-

lenia przedawnienia roszczenia. Rozważania doktryny w tym zakresie zakoń-

czył wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7.11.2008 r., III CZP 72/08 [OSNC 2009, 

Nr 2, poz. 29]. W wyroku tym Sąd Najwyższy stwierdził, że odpowiedzialność 

członków zarządu z art. 299 ksh jest odpowiedzialnością odszkodowawczą, 

bowiem jest uzależniona od istnienia szkody, zaś można się od niej uwolnić 

właśnie poprzez wykazanie braku szkody. Jest to odpowiedzialność deliktowa 

za szkodę w wysokości niewyegzekwowanej od spółki, wywołaną zawinio-

nym i bezprawnym niezgłoszeniem przez członków zarządu wniosku o upa-

dłość. Takie stanowisko Sadu Najwyższego zostało następnie potwierdzone 

w kolejnych orzeczeniach [Wyrok SN z dnia 17.05.2016 r., sygn. akt II UK 

246/15, postanowienie SN z dnia 18.12.2008 r., III CZP 112/08, wyrok SA  

w Białymstoku IACa 233/16] i stanowiskach doktryny [Bąba 2009, 61, Zdun-

Załęska 2014]. 

Treść roszczenia 

Treść roszczenia głównego z reguły nie budzi wątpliwości i sprowadza 

się do roszczenia określonego w tytule egzekucyjnym. Zasadą jest, że sąd 

rozpoznający sprawę nie ma możliwości badania istnienia zobowiązania ani 

jego rozmiaru. Pozwany nie może zatem skutecznie kwestionować zobowią-

zania, podnosząc, że przykładowo w ogóle nie powstało, wygasło wskutek 

wykonania lub uległo przedawnieniu [Wyrok SN z dnian29.11.2012 r. II CSK 

181/12 lex 1294476]. Wątpliwości pojawiają się przy okazji ustalania świad-

czeń ubocznych, za które ma odpowiadać członek zarządu, tj. odsetek, kosz-

tów postępowania wobec spółki i kosztów postępowania egzekucyjnego.  

Chwilą powstania roszczenia z art. 299 ksh wobec członków zarządu 

spółki jest moment bezskuteczności egzekucji. Wówczas wierzyciele dowia-

dują się o osobach odpowiedzialnych za naprawienie szkody oraz o jej wyso-

kości. Termin spełnienia świadczenia przez członków zarządu nie jest ozna-

czony i nie wynika z treści przepisu art. 299 ksh. Powinien być określony  

w wezwaniu do zapłaty, najczęściej jest określany jako „niezwłoczny” [Zob. 

też SN w wyroku z dnia 7.12.2006 r. III CZP 118/06]. Dopiero od tego dnia 

wymagalności należałoby liczyć odsetki za opóźnienie w spełnieniu świad-

czenia. 
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Wierzyciel, aby móc domagać się spłaty długu od członka zarządu 

spółki, musi dysponować tytułem egzekucyjnym wobec spółki [Wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 21 września 2005 r., V CK 129/05 (Monitor Prawniczy 

2005, nr 20, s. 972)]. Oznacza to zatem, że wierzyciel poniesie koszty uzyska-

nia klauzuli wykonalności oraz prowadzonej bezskutecznie egzekucji. Odpo-

wiedzialność członków zarządu istnieje obok odpowiedzialności samej spółki 

w celu wzmocnienia pozycji wierzyciela [Wyrok SN z dnia 28 listopada 2003 

r., IV CK 219/02]. Potwierdza to celowość i zasadność obciążenia członków 

zarządu kosztami procesu wobec spółki oraz kosztami bezskutecznej egzeku-

cji. 

Orzecznictwo stoi na stanowisku, że od kosztów postępowania sądo-

wego zasądzonych wobec spółki nie nalicza się odsetek [Zob. SA w Łodzi  

w wyroku z dnia 29.01.2014 r., I ACa 972/13 Lex nr 143382]. W rozstrzygnię-

ciach różnych sądów pojawiają się odmienności w tym temacie. Nie można 

się jednak zgodzić z takim stanowiskiem. Opierając się na ugruntowanej  

w doktrynie i orzecznictwie koncepcji odszkodowawczej odpowiedzialności 

członka zarządu należy uznać, że konsekwencją tej odpowiedzialności jest 

przyjęcie, że koszty te razem z należnością główną i odsetkami wchodzą  

w skład odszkodowania. Należy zatem naliczać od nich odsetki tak jak  

w przypadku roszczenia głównego. Nieuprawnione jest w tej sytuacji twier-

dzenie, że wierzyciel otrzyma od pozwanego członka zarządu więcej niż 

otrzymałby od spółki. Nawet jeżeli ta kwota będzie nominalnie wyższa, to 

należy uwzględnić fakt, że otrzyma te należności po upływie dość znacznego 

czasu. Należy także wziąć pod uwagę, że wartość pieniądza także ulega 

zmianie. 

Problem pojawiał się także przy odsetkach za zwłokę w zapłacie należ-

ności głównej za okres od powstania prawa do tych odsetek do dnia stwier-

dzenia bezskuteczności egzekucji wobec spółki. Odsetki te powinny zostać 

wyrażone kwotowo, gdyż stanowią szkodę, co oznacza, iż trzeba je wyliczyć 

[Wyrok SN 22.06.2005, III CK 678/04, niepubl.]. W takim przypadku możliwa 

jest ich kapitalizacja i naliczanie dalszych odsetek od dnia wniesienia po-

wództwa. 
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Przesłanka egzoneracyjna: brak winy - dowodzenie 

Przesłankami egzoneracyjnymi wynikającymi z przepisu art. 299 ksh są 

złożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, brak winy i brak szkody. 

Ciężar wykazania tych okoliczności spoczywa na pozwanym. Każdy członek 

zarządu ma legitymację i obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenia upadłości 

spółki. Właściwy czas złożenia tego wniosku wynika z przepisów Prawa upa-

dłościowego (art. 11).  

Ustalenie, czy wniosek został złożony w terminie, z reguły nie jest 

możliwe bez opinii biegłego z zakresu księgowości po przeprowadzeniu 

szczegółowej analizy dokumentów księgowych spółki [Wyrok SA w Białym-

stoku z dnia 3.04.2015 r. I ACa 886/14]. Opinia ta ma opierać się na stanie 

prawnym właściwym na dzień stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Na 

gruncie postępowań dowodowych spotykana jest sytuacja, że po upływie 

pewnego czasu brak dokumentów księgowych. Nie jest możliwe zatem spo-

rządzenie opinii przez biegłego, co z kolei skutkuje uwzględnieniem powódz-

twa przeciw członkowi zarządu. Jednakże sąd, przed którym toczy się postę-

powanie, nie jest władny sam orzekać, czy wydanie opinii w danej sprawie 

jest możliwe, czy też nie.  

Odpowiedzialność z przepisu art. 299 ksh opiera się na koncepcji bra-

ku winy nieumyślnej. Konieczne jest zatem ustalenie istnienia szkody oraz 

związku przyczynowego między zawinionym działaniem lub zaniechania 

członka zarządu a powstaniem szkody w majątku wierzyciela [Mikosik 2016]. 

By uwolnić się od odpowiedzialności, członkowie zarządu muszą wykazać, że 

dołożyli należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków.  

Okoliczności przez nich przedstawione muszą być na tyle ekskupacyj-

ne, by wyjaśniały brak działania, który jest podstawowym obowiązkiem 

członka zarządu. Przykładowo może być to ciężka choroba pozwanego, 

uniemożliwiająca mu podjęcie odpowiednich czynności, należycie wykazana 

odpowiednią dokumentacja medyczną. 

Podstawową okolicznością, którą należy ustalić w kwestii odpowie-

dzialności z przepisu art. 229 ksh, jest ustalenie danych osobowych członków 

zarządu właściwych na dzień wymagalności zobowiązania. Innymi słowy na-

leży określić, kto pełnił wówczas tę funkcję. Wpis w Krajowym Rejestrze Są-
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dowym ma jedynie charakter deklaratoryjny, co oznacza, że sam wpis nie 

czyni nikogo członkiem zarządu.  W praktyce zdarzają się sytuacje złożenia 

rezygnacji przez członka zarządu oraz dalszego figurowania jego danych oso-

bowych jako członka zarządu w rejestrze. Osobie takiej nie można wówczas 

przypisać odpowiedzialności z przepisu art. 299 ksh [Wyrok SN z dnia 

17.06.2011 r. IICSK 571/10]. Wykazanie przez nią, że skutecznie złożyła rezy-

gnację z funkcji zwolni ją z tej odpowiedzialności.  

Rezygnacja członka zarządu jest to jednostronne oświadczenie woli, 

do którego mają zastosowanie ogólne zasady prawa cywilnego dotyczące 

oświadczeń woli [Niegierewicz, Letolc 2016]. Nie jest uzależniona od wyraże-

nia zgody czy zatwierdzenia przez jakiś organ. Nie musi wskazywać przyczy-

ny, a oświadczenie jest skuteczne z chwilą jego złożenia [Kinzer 2017].  

W orzecznictwie pojawiały się różne stanowiska dotyczące ustalania, na czyje 

ręce powinien złożyć rezygnację członek zarządu. Nie ulega wątpliwości, że 

oświadczenie o rezygnacji jest jednostronną czynnością prawną wywołującą 

jednak skutki nie tylko wobec składającego ale też wobec spółki. Należy je 

kierować do spółki reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 § 2 

albo 373 § 2 KSH [Uchwała SN z dnia 31.03.2016 roku III CZP 89/15].  

Teoretycznie oświadczenie to może mieć dowolna formę. Względy 

praktyczne wymuszają jednak zachowanie formy pisemnej. Wynika to m.in.  

z konieczności dołączenia potwierdzającego to dokumentu do wniosku  

o wpis zmiany w składzie zarządu w rejestrze. Zdarzają się w praktyce sytu-

acje, kiedy jedyny członek zarządu pozwany z art. 299 ksh stosuje linię obro-

ny, przedstawiając rezygnację z wykonywanej funkcji, złożoną spółce, czyli na 

swoje własne ręce, gdyż przy braku innych organów sam przyjmuje to 

oświadczenie. Dokument ten podlega badaniu przez sąd z uwzględnieniem, 

czy rzeczywiście członek zarządu zaprzestał po dacie złożenia oświadczenia 

wykonywać swoją funkcję. Często jest to wykazywane właśnie przy pomocy 

akt rejestrowych, z których wynika, czy ów członek nadal składał do sądu 

rejestrowego  różnego rodzaju wnioski lub dokumenty w charakterze członka 

zarządu. 

Wyjątkiem od zwykłej formy pisemnej oświadczenia o rezygnacji  

z funkcji jest sytuacja, kiedy w spółce występuje jeden wspólnik i pełni funk-

cję jednoosobowego zarządu. Wówczas czynność prawna między tym człon-
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kiem zarządu a spółką wymaga formy aktu notarialnego. Dotyczy to oczywi-

ście również rezygnacji z pełnienia funkcji. Notariusz ma obowiązek zawia-

domić o tej czynności sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego. 

Nie jest zatem możliwe wykazywanie za pomocą wyżej wskazanego środka 

obrony, że osoba nie pełni już funkcji członka zarządu. 

Częstym środkiem obrony pozwanych jest powoływanie się na fakt, że 

w przypadku zarządu wieloosobowego występował w zarządzie spółki po-

dział ról między członków związany z wykonywaniem przez nich różnych 

funkcji i przyjęciem na siebie tylko niektórych obowiązków w prowadzeniu 

spraw spółki. Powoływanie się na takie wewnętrzne regulaminy jest niesku-

teczne. Przepis art. 21 ust. 2 Prawa upadłościowego i naprawczego obliguje 

każdego, kto na podstawie ustawy umowy lub statutu ma prawo do prowa-

dzenia spraw dłużnika i reprezentowania go samodzielnie lub łącznie. Zatem 

istnienie umowy określającej wewnętrzny podział czynności w spółkach nie 

jest okolicznością wyłączającą winę za brak należytych działań członków za-

rządu [Wyrok SA w Łodzi z dnia 27.01.2012 r. I ACa 462/11, SN z dnia 

9.12.2010 r. III CSK 46/10, Lex nr 970080]. Powyższe jest konsekwencją bez-

względnie obowiązującego charakteru przepisu art. 299 ksh i nie może być 

on pozbawiony skuteczności w drodze umowy między wspólnikami [Odpo-

wiedzialność członków zarządu… 2014]. Jednakże istnienie takich rozwiązań 

może stanowić podstawę do roszczeń regresowych między członkami zarzą-

du. 

Środkiem obrony pozwanych jest także próba wykazywania, że pełnili 

funkcję członka zarządu jedynie fikcyjnie. Takie osoby przyjmowały na siebie 

tę funkcję i  były wpisywane do rejestru, jednakże faktycznie nie uczestniczy-

ły w prowadzeniu spraw spółki.  Powyższa argumentacja nie może zwolnić  

z odpowiedzialności za zobowiązania spółki na podstawie art. 299 ksh. Bez-

pieczeństwo obrotu gospodarczego wymaga, aby można było takie osoby 

traktować jako rzeczywiście zarządzające spółką z pełnymi konsekwencjami 

związanymi z funkcją.  

W obecnym stanie prawnym do wniosku o wpis do rejestru członków 

zarządu należy dołączyć oświadczenia obejmujące ich zgodę na wykonywa-

nie funkcji, a także oświadczenia o ich adresach do doręczeń. Jest to rozwią-

zanie prawne wymuszające niejako bardziej świadome przyjmowania na 
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siebie obowiązków związanych z funkcją. 

Podobnie jest z powierzaniem prowadzenia spraw spółki osobom trze-

cim spoza zarządu. Świadome i dobrowolne oddanie faktycznego zarządzania 

spółką osobie spoza zarządu nie zwalnia członka zarządu ani z jego obowiąz-

ków wynikających z pełnienia funkcji w tym organie, ani od odpowiedzialno-

ści za ich niedopełnienie [Wyrok SA w Gdańsku z dnia 31.07.2016 r. III AUa 

2181/12]. Członek zarządu nie wyzbywa się w ten sposób obowiązku monito-

rowania sytuacji finansowej spółki i reagowania na jej zmiany zgodnie z nało-

żonymi na niego obowiązkami prawnymi wynikającymi z przyjętej funkcji. 

Brak należytych działań jak przykładowo złożenie wniosku o upadłość będzie 

zatem traktowane jako działanie zawinione członka zarządu. 

Członkowie zarządów spółek powołują się także na okoliczności unie-

możliwiające im właściwe działanie w zakresie ich obowiązków, wynikające  

z takich przyczyn jak choroba, ciąża, urlop macierzyński lub wychowawczy. 

Okoliczności te same w sobie nie oznaczają braku winy w niezgłoszeniu 

wniosku o upadłość. Szczególnie jest to problematyczne w przypadku zarzą-

dów jednoosobowych. Jedyny członek zarządu nie może skutecznie wobec 

osób trzecich powierzyć wykonywania czynności zarządu innemu podmioto-

wi, nawet wówczas gdy z przyczyn przez siebie niezawinionych znajduje się  

w sytuacji uniemożliwiającej mu czasowe wywiązywanie się z obowiązków 

wobec spółki [Zdun-Załęska 2014]. W takim przypadku rozwiązaniem może 

być bądź rezygnacja z funkcji bądź doprowadzenie do powołania drugiego 

członka zarządu, który będzie uprawniony do samodzielnego złożenia wnio-

sku o ogłoszenie upadłości. Inaczej natomiast przedstawia się sytuacja zda-

rzeń nagłych, jak przykładowo wypadek komunikacyjny, nagła choroba itp. 

Okoliczności te z uwagi na niemożność zabezpieczenia ani członka zarządu, 

ani spółki przed ich nastąpieniem będą miały walor ekskulpacyjny.  

Argumentacja członków zarządu wykazująca, iż odkładali podjęcie sto-

sownych działań z powodu przewidywań poprawy kondycji spółki, także nie 

znajduje uznania przed sądem. Członkowie zarządu jako profesjonaliści zaj-

mują się działalnością gospodarczą. Wymaga się zatem od nich należytej 

ostrożności w podejmowanych działaniach, a także umiejętności przewidy-

wania konsekwencji. Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego wymaga, aby  

z należytą starannością i we właściwym terminie podejmowali działania wy-
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nikające z nałożonych na nich przez przepisy ksh obowiązków. 

Inną kwestią natomiast jest brak dostępu do dokumentacji spółki. 

Szczególnie problematyczne mogą być tu sytuacje, kiedy w wyniku różnego 

rodzaju powiązań rodzinnych bądź towarzyskich między członkami zarządu 

lub wspólnikami dochodzi między nimi do nieporozumień. Skutkiem tego 

mogą być utrudnienia lub nawet udaremnianie członkowi zarządu wglądu  

w dokumentację spółki, a co się z tym wiąże, niemożliwość monitorowania 

jej sytuacji finansowej. Odpowiednie wykazanie powyższej okoliczności może 

uchronić członka zarządu od odpowiedzialności przewidzianej w przepisie 

art. 299 ksh. 

Złożenie wniosku o upadłość we właściwym czasie nie wyklucza od-

powiedzialności członka zarządu. Wniosek ten musi bowiem zostać złożony 

skutecznie. W przypadku gdy zostaje zwrócony przez sąd z uwagi na niedo-

pełnienie warunków formalnych przyjmuje się, że jest to wina nieumyślna  

w postaci niedbalstwa, która nie wyłącza odpowiedzialności [SN z dnia 

14.02.2006, II CSK 14/05]. By skutecznie obronić się przed powództwem  

z przepisu art. 299 ksh, nie wystarczy jedynie wykazanie, że został złożony 

wniosek o ogłoszenie upadłości. Konieczne jest podejmowanie kolejnych 

czynności procesowych w celu toczenia się postępowania upadłościowego. 

Praktyczny problem prawny pojawia się w sytuacji, kiedy spółka ma 

tylko jednego wierzyciela. Warunkiem koniecznym do ogłoszenia upadłości 

jest istnienie co najmniej dwóch wierzycieli dłużnika, którego dotyczy wnio-

sek [Uchwała SN z dnia 27 maja 1993 r., III CZP 61/93, OSNC 1994, nr 1, poz. 

7]. Postępowanie upadłościowe musi być wspólnym postępowaniem wierzy-

cieli w celu dochodzenia roszczeń od niewypłacalnego przedsiębiorcy lub 

innego podmiotu [Wyrok SN z dnia 22.06.2010 r., CPN 95/09]. Konsekwencją 

takiego rozwiązania jest oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, 

który ma tylko jednego wierzyciela. Tymczasem, jak wyżej wskazano, do za-

istnienia przesłanki egzoneracyjnej w postaci zgłoszenia we właściwym czasie 

wniosku o ogłoszenie upadłości nie wystarczy samo zgłoszenie wniosku  

o ogłoszenie upadłości, ale konieczne jest rzeczywiste wszczęcie tego postę-

powania [Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6.06.1997 r., III CKN 65/97 (OSNC 

1997, nr 11, poz. 181)]. 

Pozwani członkowie zarządu powołani do pełnienia funkcji na czas 
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nieoznaczony podejmują także obronę, powołując się na fakt wygaśnięcia 

mandatu z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, o którym mowa  

w przepisie art. 202§ 2 ksh. Jednakże ugruntowany w orzecznictwie jest po-

gląd, iż do analizowanej sytuacji ma zastosowanie § 4 ww. artykułu. Oznacza 

to, że mandat członków zarządu wygaśnie dopiero na skutek ich odwołania 

przez uprawniony do tego organ spółki, rezygnacji lub śmierci. Innymi słowy 

członek zarządu będzie pełnił swoją funkcję tak długo jak długo nie spełni się 

przesłanka powodująca wygaśniecie mandatu wskazana w § 4 tego artykułu 

lub nie zostanie odwołany [Zob. też SN w wyroku z dnia 12.10.2011 r. sygn. 

akt II CSK 29/11].  

Zdarzają się także próby obrony pozwanych członków zarządu spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez powoływanie się na przepis art. 5 

kc, czyli zasady współżycia społecznego, takie jak: dobra wiara, uczciwość, 

słuszność. Jest to jednak wątpliwa argumentacja. Członek zarządu spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością może uwolnić się od odpowiedzialności, 

wykazując okoliczności wskazane w paragrafie 2 ww. przepisu. Dlatego nie-

uzasadnionym wydaje się powoływanie się na ogólna klauzulę z art. 5 kc. 

[Wyrok SN 19.06.2009 r. VCSK 459/08 lex 532151]. 

W związku z tym, że obrona członków zarządu rzadko bywa skuteczna 

sposobem ograniczenia ewentualnych przyszłych kosztów ponoszenia od-

powiedzialności członków zarządu, mogą być odpowiednie ubezpieczenia.  

Z uwagi na realność zagrożenia wyrządzeniem szkody w wyniku działań 

członków zarządu oraz związaną z tym wielość procesów sądowych, a także 

trudności dowodowe, zaczynają w Polsce pojawiać się ubezpieczenia odpo-

wiedzialności cywilnej zarządzających spółkami kapitałowymi. Określa się je 

mianem Directors and Officers Liability Insurance(D&O). Ubezpieczenia te 

zawierane są z ubezpieczycielem przez ubezpieczającą spółkę na rzecz ubez-

pieczonych przez nią członków organów. Przedmiotem ochrony mogą być 

zarówno nietrafione decyzje, ale także zaniechania, jeżeli istniał normatywny 

obowiązek działania tak jak w przypadku odpowiedzialności z przepisu art. 

299 ksh [Stefaniecki 2017]. Zatem istnienie w konkretnym przypadku takiego 

ubezpieczenia z pewnością ułatwiłoby zaspokojenie roszczeń wierzyciela.  
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Wnioski 

Roszczenie wobec członków zarządu z tytułu ich odpowiedzialności za 

zobowiązania spółki w tej sytuacji reguluje przepis art. 299 ksh. Każda osoba 

pełniąca funkcję członka zarządu spółki musi liczyć się z ewentualną przyszłą 

odpowiedzialnością za zobowiązania, których spółka nie zaspokoiła w trakcie 

jej kadencji.  

Pełniący funkcję powinien zatem mieć dokładną wiedzę dotyczącą zo-

bowiązań spółki, bo może ponieść za nie odpowiedzialność całym swoim 

majątkiem osobistym. Powinien rzetelnie wykonywać swoje obowiązki 

członka zarządu i w odpowiednim czasie podejmować wymagane prawem 

działania. W przypadku pozwania członków zarządu na mocy przepisu art. 

299 ksh przez wierzycieli spółki należycie wykazując brak winy, mogą uwolnić 

się od odpowiedzialności. Jak wykazuje praktyka sądową pozwany musi jed-

nak przedstawić dowody potwierdzające brak jego winy w zaistniałych za-

niedbaniach w zarządzie spółką. 

Wszelkie sposoby obrony członków zarządu mające na celu wykazanie 

braku wiedzy, braku znajomości prawa czy umiejętności przewidywania 

skutków podjętych czy niepodjętych działań nie znajdują aprobaty przed 

sądem. Większość przedstawionych w artykule argumentów przytaczanych 

przez pozwanych stanowi jedynie próbę usprawiedliwienia się i maskowania 

nieudolności. Przy braku innych bardziej uzasadnionych powodów niepodję-

cia należytego działania sądy nie dają im wiary. Na walor wiarygodności po-

zwalający na ekskulpację zasługują jedynie te tłumaczenia, które związane są 

ze zdarzeniami nagłymi i uniemożliwiającymi fizycznie działanie. Zatem by 

skutecznie uchylić się od odpowiedzialności z przepisu art. 299 ksh, koniecz-

ne jest przedstawienie takiego sposobu obrony, który jest rzeczywistą przy-

czyną uniemożliwiającą działanie członka zarządu,  a jednocześnie wykaza-

nie, że brak działania nie wynikał z beztroski czy bezmyślności.  
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Streszczenie: W pracy przeprowadzono rozwa-
żania nad wpływem niedoświadczenia, niedołę-
stwa lub przymusowego położenia wspólnika 
spółki cywilnej na zawarcie umowy spółki oraz 
jej funkcjonowanie w obrocie gospodarczym. 
W tym celu m. in. przeanalizowano wpływ 
sytuacji, w jakiej znajduje się wspólnik w przy-
padku reprezentacji jednoosobowej, łącznej 
oraz umownej. Dokonano założenia, że wyzysk 
jest wadą oświadczenia woli, co implikuje, że 
omawiane stany mogą być łączone jedynie z 
osobami fizycznymi. Stwierdzono, że spółka 
cywilna, jako uczestnik obrotu gospodarczego, 
może być postrzegana zarówno jako wyzyska-
ny, jak i wyzyskujący. 
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Abstract. The article involved consideration of 
the inexperience, inefficiency or forced situa-
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entering into a partnership deed and partner-
ship operation in the course of business. 
Among others, for this purpose the influence 
of the situation in which a partner is present 
in the case of one-person, joint and contrac-
tual representation was analyzed. It has been 
assumed that exploitation is a defect of the 
declaration of intent, which implies that the 
discussed states can only be combined with 
natural persons. It was found that a partner-
ship, as a participant in business transactions, 
can be perceived as both exploited and ex-
ploiting party. 
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Wprowadzenie 

Wyzysk jest szczególną, a także, jak pokazuje praktyka, postrzeganą w spo-

sób precyzyjny instytucją prawa cywilnego. Z kolei spółka cywilna jest specy-

ficznym „podmiotem” [Pietrzykowski 2011, 828-829]. Charakter prawny 

spółki cywilnej nie jest jednolicie ujmowany w doktrynie, chociaż obecnie 

postrzegany jest głównie jako twór, który nie jest wyposażony przez odrębny 

przepis w podmiotowość prawną (nie jest zatem jednostką, o której mowa  

w art. 331 k.c.), a przy tym nie mieści się w kategoriach czysto zobowiąza-

niowych [Jezioro 2008, 1354]. Miejsce regulacji (kodeks cywilny) skłania do 

stwierdzenia, że jest to umowa obligacyjna. Specyfika spółki cywilnej - na 

skutek zawarcia umowy spółki powstaje twór odrębny od wspólników - po-

woduje jednak, że wykracza ona poza wyłącznie zobowiązaniowy charakter.  

Wydaje się interesujące poddanie pod rozwagę, czy sytuacja, w jakiej 

znajduje się wspólnik spółki cywilnej, tym bardziej, że ustawodawca nie 

wprowadza ograniczeń co do podmiotów prawa cywilnego, które mogą być 

wspólnikiem w spółce cywilnej, może mieć wpływ na zawarcie umowy spółki 

oraz jej funkcjonowanie w obrocie gospodarczym. Konkretnie chodzi o stan 

niedoświadczenia, niedołęstwa lub przymusowego położenia wspólnika, 

który stanowi jedną z przesłanek zastosowania art. 388 k.c. Dla dokonania 

analizy przedstawionego problemu niezbędne jest rozróżnienie, czy wspólni-

kiem jest osobą fizyczną, czy inny podmiot prawa cywilnego.  

Regulacja art. 388 k.c.  

W przepisie art. 388 k.c. ustawodawca stanowi: § 1 Jeżeli jedna ze 

stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo lub niedoświadczenie 

drugiej strony, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla 

siebie lub dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia 

umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej własnego świadczenia, 

druga strona może żądać zmniejszenia swojego świadczenia lub zwiększenia 

należnego jej świadczenia, a w wypadku gdy jedno i drugie byłoby nadmier-

nie utrudnione, może ona żądać unieważnienia umowy. § 2. Uprawnienia 

powyższe wygasają z upływem dwóch lat od dnia zawarcia umowy. Z przy-

wołanej regulacji wynika, że istnienie wyzysku determinują przesłanki obiek-

tywne w postaci rażącej dysproporcji świadczeń oraz przesłanek subiektyw-
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nych, tj. (1) wyzyskania (2) przymusowego położenia, niedołęstwa i niedo-

świadczenia kontrahenta. Wskazane przesłanki muszą być spełnione łącznie, 

a brak którejkolwiek z nich powoduje, że powołanie się na art. 388 k.c. nie 

będzie skuteczne.  

Rażąca dysproporcja świadczeń jako przesłanka obiektywna, odnoszo-

na jest do wartości świadczeń stron. Na potrzeby art. 388 k.c. należy ją po-

strzegać w ujęciu obiektywnym, tj. według wartości rynkowej, możliwej do 

uzyskania w obrocie w ramach popytu i podaży, bez odwoływania się do 

sentymentalnego lub uczuciowego przywiązania strony do przedmiotu 

umowy. Na zasadzie autonomii podmiotów i swobody kontraktowania wy-

stępowanie dysproporcji świadczeń w umowie jest dopuszczalne do momen-

tu, kiedy autonomia zostanie zachowana. Sama dysproporcja, nawet jeśli jest 

rażąca, nie decyduje o wadliwości czynności prawnej. 

Przymusowe położenie występuje, gdy strona znajduje się w takich 

warunkach materialnych, osobistych lub rodzinnych, które zmuszają ją do 

zawarcia umowy nawet bez ekwiwalentności świadczeń (za wszelką cenę) 

oraz nie pozwalają na prowadzenie swobodnych negocjacji [wyrok SN z dnia 

27 września 2005 r., V CK 191/05, LEX nr 407057]. Niedoświadczenie to brak 

ogólnego doświadczenia życiowego bądź brak doświadczenia w określonego 

rodzaju przedsięwzięciach [wyrok SA w Warszawie z dnia 3 lipca 2009 r., VI 

ACa 31/09, LEX nr 1120246]. Niedołęstwo definiowane jest jako brak umie-

jętności sprawnego działania i właściwego prowadzenia swoich spraw, bez-

radność wobec codziennych problemów i konieczność poszukiwania pomocy 

u innych, osłabienie czynności psychofizycznych - które wynikają ze stanu 

zdrowia fizycznego, psychicznego czy wieku. Ponadto niedołęstwo oznacza 

nieumiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, uzależnienie od oto-

czenia, szczególną podatność na nacisk innych osób, zwłaszcza takich, z któ-

rymi łączy wyzyskanego jakiś stosunek zaufania czy zależności, które to cechy 

miały wpływ na zawarcie umowy [wyrok SA w Warszawie z dnia 14 marca 

2014 r., VI ACa 1184/13, LEX nr 1515319]. Należy podkreślić, że przesłanki 

subiektywne są postrzegane w sposób ścisły. 

Samo zawarcie umowy o nieekwiwalentnych świadczeniach przy braku 

wiedzy i świadomości o znajdowaniu się przez kontrahenta w szczególnym 

położeniu nie uzasadnia stosowania regulacji art. 388 k.c. i następstw z niego 
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wynikających. W przepisie ustawodawca wskazuje, że przesłanką wyzysku 

jest także wykorzystanie (wyzyskanie) przymusowego położenia, niedołęstwa 

lub niedoświadczenia drugiej strony stosunku prawnego.  

Wyzysk jako wada oświadczenia woli 

Celem kontynuowania rozważań niezbędne jest zajęcie stanowiska co 

do charakteru prawnego wyzysku. W literaturze przedmiotu oraz judykatu-

rze przedstawiane są w tym zakresie dwa główne stanowiska. Pierwsze trak-

tuje wyzysk jako niedozwoloną treść czynności prawnej [Ohanowicz 1970, 

87; Justyński 2004, 98], co argumentuje się m.in. umiejscowieniem art. 388 

k.c. poza regulacjami części ogólnej k.c. (systematyka k.c.) [Buczkowski, Woj-

taszek 1999, 41].  

Drugie, zasługujące w mojej ocenie na aprobatę [Lewandowski 2018, 

165], upatruje w wyzysku wady oświadczenia woli [Lewaszkiewicz-

Petrykowska 1973, 180 i nast.; wyrok SA w Poznaniu z dnia 23 listopada 1995 

r., I ACr 483/95, LEX nr 24813; wyrok SA w Katowicach z dnia 22 października 

1993 r., I ACr 517/93, LEX nr 1649184]. Za tym stanowiskiem przemawia 

zaakcentowana przez ustawodawcę w przepisie art. 388 k.c. sytuacja strony 

wyzyskanej oraz nasuwająca się analogia do innych wad oświadczenia woli 

(np. groźby, podstępu), w których ustawodawca wprost wskazuje na niewła-

ściwą postawę drugiej strony stosunku wywołującą wadliwość oświadczenia 

woli. Można stwierdzić, że w przypadku zaistnienia przesłanek wyzysku 

oświadczenie woli strony umowy jest nieprawidłowe, gdyż nie jest w pełni 

swobodne, co doprowadza do zachwiania równorzędności wartości świad-

czeń. Trzeba nadmienić, że twierdzenie, iż wyzysk jest wadą oświadczenia 

woli nie stoi w sprzeczności z normatywną koncepcją wad oświadczenia woli 

(tzn. wadami oświadczenia woli są wyłącznie stany, które za wady oświad-

czenia woli są uznawane w tekście normatywnym). Katalog wad oświadcze-

nia woli wskazany w k.c. (art. 82-88 k.c.) nie jest bowiem zbiorem o enume-

ratywnym charakterze, o czym świadczą m.in. regulacje art. 945 k.c. oraz art. 

151 k.r.o.  

W związku z powyższym w podjętych rozważaniach wyzysk będzie uj-

mowany w kategorii wady oświadczenia woli. Przyjęte rozstrzygnięcie ma 

znaczenie dla analizy wyzysku w przypadku spółki cywilnej, bowiem wady 
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oświadczenia woli, z uwagi na występujący w nich komponent psychiczny, 

mogą być łączone jedynie z osobami fizycznymi, które zdolne są do znajdy-

wania się w tego rodzaju stanach [por. Radwański 2008, 382].  

Osoba fizyczna jako podmiot znajdujący się jednej z sytuacji, o których mowa 

w art. 388 k.c. 

Każdy wspólnik spółki cywilnej, czyli w zasadzie dowolny podmiot 

prawa cywilnego, może uczestniczyć w czynnościach decyzyjnych i reprezen-

tacyjnych spółki. Tymczasem, przesłanka subiektywna, tj. stan niedoświad-

czenia, niedołęstwa czy przymusowego położenia jest immanentnie związany 

wyłącznie z osobą fizyczną. Trzeba zatem podkreślić, że tylko osoba fizyczna, 

obiektywnie rzecz ujmując, może znajdować się w jednej z sytuacji, o których 

mowa w art. 388 k.c., niezależnie od roli (funkcji), w której występuje.  

W przypadku, gdy wspólnikiem jest osoba fizyczna, niezależnie od te-

go, czy jest przedsiębiorcą (jeżeli wykonuje działalność gospodarczą), czy 

takiego statusu nie posiada, sytuacja, w jakiej się znajduje, tj. niedoświad-

czenie, niedołęstwo lub przymusowe położenie może na podstawie art. 388 

k.c. prowadzić do wadliwości złożonego przez wspólnika oświadczenia woli.  

Z kolei jeśli wspólnikiem spółki cywilnej jest inny niż osoba fizyczna podmiot 

prawa cywilnego, to analizując wadliwość oświadczenia woli, trzeba odwołać 

się do teorii organów. Członkiem organu osoby prawnej jest osoba fizyczna, 

a uczestnikiem jednostki organizacyjnej, która nie jest wyposażona w oso-

bowość prawną, każdy podmiot prawa cywilnego. Na podstawie art. 38 k.c. 

oraz art. 331 § 1 k.c., analizie pod kątem występowania wyzysku, podlega 

stan, w którym znajduje się osoba fizyczna.  

Trzeba zauważyć, że przepisy prawa nie przewidują rygoru szczegól-

nych kompetencji po stronie członków organu, a jedynie przepis art. 18 k.s.h. 

wprowadza obowiązek posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. 

Okoliczność ta sama w sobie nie wyłącza jednak znajdowania się przez osobę 

fizyczną - członka organu w subiektywnych stanach przewidzianych w art. 

388 k.c. Członek organu może być niedoświadczony, niedołężny lub znajdo-

wać się w przymusowym położeniu, a ten stan powinien być uwzględniany 

przy ocenie czynności prawnej. Chociaż znajdowanie się w stanie niedo-

świadczenia zdaje się stać w sprzeczności ze statusem piastuna członka za-
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rządu, to już pozostawanie przez niego w przymusowym położeniu nieko-

niecznie. Prawdopodobna wydaje się zarówno sytuacja, w której piastun 

organu osoby prawnej w związku z pełnioną funkcją znajduje się w przymu-

sowym położeniu (tj. ten wyjątkowy stan przymusowego położenia wiąże się 

z faktem działania w imieniu spółki, nie zaś z jego życiem prywatnym), jak 

również sytuacja odwrotna, a mianowicie kiedy relacja osobista piastuna 

organu osoby prawnej przenosi się na pełnioną funkcję.  

Należy sądzić, że udział przy dokonywaniu czynności prawnej przez 

spółkę cywilną osoby fizycznej (w tym także piastuna organu osoby prawnej) 

niedoświadczonej, niedołężnej lub znajdującej się w przymusowym położe-

niu powinien, przy spełnieniu pozostałych przesłanek art. 388 k.c., uzasad-

niać powołanie się na wyzysk. Poza tym, że wspólnik spółki cywilnej może 

być stroną wyzyskaną, trzeba wskazać, że zawierając umowę, może także być 

stroną wyzyskującą.  

Wyzysk przy zawiązywaniu spółki cywilnej 

Wspólnikiem w spółce cywilnej można się stać w wyniku zawarcia 

umowy spółki (art. 860 k.c.) lub przystąpienia do niej (np. zmiany istniejącej 

umowy), a także w wyniku wejścia spadkobierców w miejsce zmarłego 

wspólnika, jeżeli umowa spółki tak stanowi (por. art. 872 k.c.) [Pietrzykowski 

2011, 832]. Z oczywistych względów wyzysk można rozpatrywać w przypad-

ku zawarcia umowy spółki lub jej zmiany.  

Przede wszystkim trzeba wskazać, że zakresem zastosowania art. 388 

k.c. objęte są ważne [por. wyrok SA w Poznaniu z dnia 27 września 2012 r.,  

I ACa 645/12, Lex nr 1237414] umowy co najmniej dwustronnie zobowiązu-

jące (przepis dotyczy zastrzegania przez jedną stronę świadczenia w zamian 

za świadczenie drugiej strony, co determinuje, że nie jest możliwe wyzyska-

nie drugiej strony, dokonując jednostronnej czynności prawnej) [por. Cisek, 

Kremis 1979, 61; Machnikowski 2014, 704]. Z punktu widzenia tego ogólne-

go „warunku” badanego na czas zawierania umowy umowa spółki cywilnej 

może być wadliwa. Chociaż cechą umowy spółki cywilnej jest szczególna rola 

przypadająca wspólnikom, tj. organizowanie transferu dóbr lub usług między 

stronami [Radwański 2008, 188], to z treści art. 860 k.c. wynika, że spółkę 

cywilną mogą zawiązać co najmniej dwie osoby.  
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W doktrynie nie ma jednolitego stanowiska co do tego, czy zakres 

obowiązywania przepisu art. 388 k.c. jest, czy nie jest zawężony do umów 

wzajemnych [Justyński 2004, 96, 101; Żuławska 2009, 190]. Podobnie nie ma 

jedności, czy umowa spółki jest umową wzajemną [Pietrzykowski 2011, 832, 

Węgrzynowski 2011, 418]. Nie rozstrzygając tych wątpliwości,  trzeba jednak 

zająć stanowisko, czy art. 388 k.c. znajduje zastosowanie do umowy spółki 

cywilnej.  

Językowa wykładnia przepisu art. 388 k.c., a konkretnie zwrot „w za-

mian za swoje świadczenie”, zdaje się przemawiać za ograniczeniem stoso-

wania tej regulacji wyłącznie do umów wzajemnych [Justyński 2004, 100]. 

Trzeba jednak dostrzec, że ustawodawca, regulując wyzysk, nie odniósł się 

do umowy wzajemnej wprost (por. art. 487 § 2 k.c.), a także nie zastosował 

charakterystycznej dla niej terminologii, tj. nie zastrzegł, że świadczenia 

stron mają stanowić swój odpowiednik [Machnikowski 2014, 704]. Celem 

rozstrzygnięcia, czy wyzysk stosuje się wyłącznie do umowy wzajemnej warto 

odnieść się do pojęcia ekwiwalentności świadczeń, którą w literaturze 

przedmiotu postrzega się subiektywnie, obiektywnie bądź według kryterium 

funkcjonalnego. W tym miejscu wystarczy przyjąć, że zaakcentowana w art. 

388 k.c. powinność świadczenia w zamian za świadczenie drugiej strony 

sprowadza się do założenia, że strona dlatego zobowiązuje się do określo-

nych zachowań, ponieważ druga strona czyni to samo [Ohanowicz 1970, 82]. 

W pewnym sensie taka koncepcja wpisuje się w sytuację zawarcia spółki 

cywilnej.  

Umowa spółki cywilnej prowadzi do powstania stosunku o charakterze 

zobowiązaniowym, w którym świadczeniem jest zachowanie się wspólników 

zmierzające do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego [Jezioro 2008, 

1355]. Współdziałanie wspólników (stron) polega w szczególności na wnie-

sieniu wkładów (art. 860 k.c.), ale wydaje się, że także np. na ustaleniu  

w umowie stosunku udziału wspólnika w zyskach i stratach (art. 867 k.c.). 

Można zatem wnioskować, że wspólnik zobowiązując się wnieść określony 

wkład, uzyskuje zobowiązanie drugiej strony polegające np. na zastrzeżeniu 

w umowie jego wyłączenia od udziału w stratach. Z tej perspektywy, w mojej 

ocenie, możliwe jest zastosowanie wyzysku przy zawieraniu umowy spółki 

cywilnej. Na przykład w prostym układzie, gdy umowę spółki cywilnej zawie-
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rają osoby fizyczne, jedna z nich może wykorzystać szczególną sytuację,  

w jakiej znajduje się druga (np. niedoświadczenie), zastrzegając w umowie 

spółki korzystną dla siebie wysokość wkładów i równie korzystny stosunek 

udziału wspólników w zyskach i stratach.  

Wyzysk, a występowanie spółki cywilnej w obrocie gospodarczym  

Przepis art. 865 § 1 k.c. stanowi, że każdy wspólnik jest uprawniony  

i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. Do sposobu prowadzenia spraw 

przez wspólników przepisy dotyczące spółki cywilnej nie wprowadzają szcze-

gólnych reguł, dlatego zastosowanie znajdzie przepis art. 354 § 1 k.c. [por. 

Grzybowski 1976, 820]. Natomiast art. 866 k.c. w kwestiach reprezentacji 

odsyła do analogicznego stosowania przepisów o prowadzeniu spraw, wska-

zując jedynie, że reprezentacja jest wyłącznie uprawnieniem, nie zaś obo-

wiązkiem.  

Prowadzenie spraw spółki cywilnej 

W tzw. modelu ustawowym, gdy wspólnicy nie postanowią nic innego 

w umowie spółki w sprawach, które nie przekraczają zakresu zwykłych czyn-

ności spółki, prawo prowadzenia spraw spółki przysługuje każdemu wspólni-

kowi samodzielnie (zasady prowadzenia spraw, czyli zarządzania spółką lub 

inaczej podejmowania decyzji w spółce). Jeżeli jednak przed zakończeniem 

sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowa-

dzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników. Uchwały wspólników są podej-

mowane jednogłośnie (jednomyślnie) przez wszystkich wspólników tworzą-

cych spółkę [por. Grzybowski 1976, 819]. Bez uprzedniej uchwały wspólni-

ków każdy wspólnik może wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mo-

głoby narazić spółkę na niepowetowane straty [Nowacki 2013, 1766-1767]. 

Wskazuje się, że prowadzenie spraw to w przeważającej mierze czyn-

ności faktyczne, a zatem nie znajdą do nich zastosowania reguły wynikające z 

przepisów odnoszących się do wad oświadczenia woli. Dopiero gdy czynność 

przybierze postać czynności prawnej, można ją analizować pod kątem wad 

oświadczenia woli.  
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Uchwała 

Pod osąd regulacji art. 388 k.c. uzasadnione wydaje się poddanie 

przypadków, w których muszą być podejmowane uchwały (czynność prze-

kraczająca zwykły zarząd, zgłoszenie sprzeciwu przy czynności zwykłego za-

rządu). Uchwała nie jest w literaturze przedmiotu postrzegana w sposób 

jednolity. Należy uznać, że w sytuacji, gdy wywołuje skutki na zewnątrz sta-

nowi czynność prawną, na którą składają się oświadczenia woli osób ją do-

konujących.  

Wydaje się, że oddanie głosu (złożenie oświadczenia woli) w warun-

kach występowania jednego z omawianych stanów powoduje, że nie zacho-

dzi jednomyślność, a zatem uchwała może podlegać wzruszeniu. Warto 

nadmienić, że czynność prawna obarczona wyzyskiem nie jest bezwzględnie 

nieważna. Dla jej wzruszenia konieczna jest aktywność podmiotu wyzyskane-

go (strony umowy spółki cywilnej).  

Warto zauważyć, że skoro przyjmuje się dopuszczalność stosowania 

przepisów o wadach oświadczenia woli do uchylenia się wspólnika spółki 

kapitałowej od oświadczenia woli złożonego w akcie głosowania nad uchwałą 

[Antoszek 2009, 128 i nast.], to tym bardziej jest to dopuszczalne w spółce 

cywilnej. Skoro do spółek prawa handlowego regulacje art. 82-88 k.c. stosuje 

się przez odesłanie z art. 2 k.s.h., to tym bardziej będą one miały zastosowa-

nie na gruncie jednego aktu prawnego (kodeks cywilny). 

Reprezentacja w spółce cywilnej  

Jeżeli umowa spółki lub uchwały wspólników nie stanowią inaczej, 

każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich grani-

cach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw (art. 866 k.c.). Wy-

daje się, że należy rozumieć, iż w zwykłych sprawach spółki (np. umowa  

o bagatelnej wartości), jak również w sprawach nagłych, wspólnik może re-

prezentować spółkę samodzielnie, natomiast w sprawach przekraczających 

ten zakres, występować powinni wszyscy wspólnicy (oświadczenie woli, tj. 

podpisać umowę, powinni złożyć wszyscy wspólnicy) [por. Nazaruk 2013, 

1404; Siwik 2015, 95]. Tożsama zasada występuje w sprawach, co do których 

wspólnik zgłosił sprzeciw. W praktyce problem stanowi rozgraniczenie po-

między sprawami zwykłego zarządu a wykraczającymi poza ten zakres. Zasa-



Niedoświadczenie, niedołęstwo lub przymusowe położenie wspólnika spółki cywilnej. Rozważania na 

gruncie cywilnoprawnej regulacji wyzysku  

105 

dy reprezentacji spółki mogą zostać przez wspólników zmienione, w ten spo-

sób, że zamiast ustawowej jednomyślności wymagane będzie współdziałanie 

kilku wspólników (reprezentacja łączna) bądź działanie wyłącznie jednego 

wspólnika (reprezentacja jednoosobowa).  

Reprezentacja jednoosobowa 

Jeżeli umowa tak stanowi spółkę cywilną reprezentuje jeden wspólnik. 

Wskazuje się, że wspólnik spółki cywilnej dokonujący czynności prawnej re-

alizuje ją w imieniu (wszystkich) pozostałych wspólników [Herbert 2008, 

357]. Inna koncepcja wskazuje, że stroną dokonującą czynności jest sam 

wspólnik, nie spółka, ani też nie pozostali wspólnicy [Nowacki 2013, 1768]. 

Według tego poglądu stroną czynności prawnej jest wyłącznie wspólnik, nie 

jest on przedstawicielem ustawowym pozostałych wspólników, a jedynie  

z mocy ustawy skutki prawne rozciągają się na pozostałych wspólników [No-

wacki 2013, 1768]. Istotne jest, że dokonanie czynności przez wspólnika 

wpływa w sposób bezpośredni na sytuację prawną wszystkich pozostałych 

wspólników, ponieważ dotyczy składników majątkowych objętych wspólno-

ścią łączną (nabyte prawo wchodzi do majątku wspólnego, a zaciągnięte 

zobowiązanie rodzi odpowiedzialność solidarną) [Herbert 2008, 357].  

Opowiadając się za poglądem, zgodnie z którym wspólnik spółki cywil-

nej dokonujący czynności prawnej realizuje ją w imieniu (wszystkich) pozo-

stałych wspólników (jako przedstawiciel pozostałych wspólników), to można 

stwierdzić, że badaniu pod kątem występowania elementów wolicjonalnych  

i psychologicznych podlegać będzie położenie wspólnika [Pazdan 2008, 468; 

por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 września 1976 r., IV CR 368/76, LEX 

nr 2097]. W przypadku reprezentacji jednoosobowej działanie jednego spo-

śród wspólników traktować należy jako działanie spółki. Jeśli wspólnik jest 

niedoświadczony, niedołężny lub znajduje się w przymusowym położeniu,  

a przy tym spełnione są pozostałe przesłanki art. 388 k.c. to można powołać 

się na wyzysk. Stan wspólników nieuczestniczących w akcie reprezentacji 

będzie irrelewantny z analizowanego punktu widzenia.  

 

 



Paweł Lewandowski  ASO.A.2(12)/2018/96-108 

106 

Reprezentacja łączna 

Wydaje się, że również w przypadku reprezentacji łącznej, przy zaist-

nieniu stanu niedoświadczenia, niedołęstwa lub przymusowego położenia  

u jednego ze współdziałających wspólników, można powołać się na wyzysk 

[Herbert 2008, 359]. Możliwe in casu jest, że jednym spośród dokonujących 

czynności prawnej (reprezentujących spółkę) wspólników będzie taki, który 

znajduje się w przymusowym położeniu lub jest niedołężny albo niedoświad-

czony. Przy modelu ustawowym (wymagana jednomyślność) znajdowanie się 

przez któregoś spośród wspólników w położeniu uzasadniającym przypisanie 

wyzysku powoduje, że czynność prawna „spółki” – wszystkich wspólników – 

będzie obarczona sankcją wzruszalności. Postawioną tezę można oprzeć na 

założeniu, że „wyeliminowanie” jednego spośród kilku obligatoryjnych 

oświadczeń woli sprawia, że nie jest osiągnięta wymagana liczba oświadczeń, 

co pozostaje w sprzeczności z przepisem art. 866 k.c. Reprezentacja łączna 

sprawia, że musi być brana pod uwagę sytuacja wszystkich osób dokonują-

cych czynności prawnej. Podnosi się, że w przypadku dokonania czynności 

prawnej przy zachowaniu reprezentacji łącznej przyjąć należy, że spółka mo-

że powołać się na wady oświadczenia woli jednego tylko ze współdziałają-

cych, ponosząc jednocześnie negatywne konsekwencje złej wiary albo świa-

domości pewnych faktów [Herbert 2008, 651-652]. 

Reguły umowne reprezentacji 

Podobnie, jak w przypadku reprezentacji łącznej, należy opowiedzieć 

się za dopuszczalnością powołania się na wyzysk, gdy w umowie spółki cywil-

nej wprowadzono reguły umowne reprezentacji. Teoretycznie, w przypadku 

złożenia oświadczenia przez większą liczbę podmiotów niż jest wymagana na 

podstawie reguł umownych, można odwołać się do zasady skutecznej repre-

zentacji, zgodnie z którą czynność prawna będzie dokonana w sposób prawi-

dłowy, gdy zostanie zgodna z modelem liczby prawidłowo złożonych i sku-

tecznych oświadczeń woli. Wydaje się, że w praktyce taka sytuacja stanowi 

wyjątek, gdyż nie zdarza się, aby strony wykraczały poza umowną większość 

reprezentacyjną celem uniknięcia skutków późniejszego wzruszenia takiego 

oświadczenia woli.  
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Podsumowanie 

Przedstawione rozważania pozwalają na stwierdzenie, że art. 388 k.c. 

może znaleźć zastosowanie do umowy spółki cywilnej (do zawarcia umowy). 

Wykazano, że spółka cywilna, jako uczestnik obrotu cywilnego, może być 

postrzegana jako wyzyskany oraz jako wyzyskujący. Istotne jest, że stan nie-

doświadczenia, niedołęstwa lub znajdowanie się w przymusowym położeniu 

może dotyczyć wyłącznie osób fizycznych, dlatego dopuszczalność powołania 

się na wyzysk zachodzi tylko, gdy ten wyjątkowy stan dotyczy osoby fizycznej 

działającej w imieniu spółki (w związku z czynnością dokonaną w ramach 

spółki cywilnej). 
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Streszczenie: Praktyka obrotu gospodarczego 
dostarcza licznych przykładów, gdy prawidłowe 
działanie spółki zaburzone jest przez jednego 
lub kilku wspólników. Niejednokrotnie dochodzi 
do sytuacji, w których jeden wspólnik nie potra-
fi porozumieć się z pozostałymi, paraliżuje 
rozwój działalności spółki poprzez uporczywe 
zasypywanie zarządu spółki najróżniejszymi 
pismami i wnioskami oraz inicjowaniem szere-
gu bezzasadnych postępowań przy wykorzy-
staniu wszelkich możliwych organów władzy 
publicznej, urzędów, instytucji i organów wy-
miaru sprawiedliwości. W niniejszym opraco-
waniu podejmę próbę zdefiniowania pojęcia 
„ważne przyczyny” w oparciu o  stanowisko 
doktryny i judykatury.  Ponadto spróbuję okre-
ślić granice powyższego pojęcia. W publikacji 
rozważę również, z czyjego punktu widzenia 
należy oceniać ważność przyczyn stanowiących 
podstawę do wyłączenia wspólnika ze spółki. 
Innymi słowy, czy przyczyny te winny być waż-
ne dla spółki, wspólnika, który podlega ewentu-
alnemu wyłączeniu, czy może dla wspólników 
żądających wyłączenia?. 
 
Słowa kluczowe: wspólnik, wyłączenie, ważne 
powody, spółka 
 

Abstract. The practice of economic turnover 
provides a lot of examples when the compa-
ny's proper activity is disturbed by one or 
more partners. Sometimes, there are situa-
tions when one partner, cannot communicate 
with the rest board and paralyses the compa-
ny activity through various letters or submis-
sions and start unnecessary legal proceedings 
by using all available public institutions and 
organisations of the judicature. In my article, I 
will try to define the term "important reasons 
"based on the current position of doctrine and 
judicature. Furthermore, I will try to deter-
mine the boundaries of the above topic. In my 
publication, I will also consider from what 
point of view it should judge the validity of the 
reasons for expulsion the partner from the 
partnership. 
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Wstęp 

Praktyka obrotu gospodarczego dostarcza wielu przykładów, w któ-

rych prawidłowe funkcjonowanie spółki zostaje zakłócone przez niemożność 

porozumienia się jej wspólników. Dzieje się tak, ponieważ spółka z ograni-

czoną odpowiedzialnością niejednokrotnie zrzesza wiele podmiotów o od-

miennych, często sprzecznych interesach, co w efekcie oznacza, że może 

dochodzić do drobnych różnic w poglądach lub odczuwalnych rozbieżności w 

zakresie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem spółki. Różnice 

pomiędzy wspólnikami mogą mieć, a nawet często mają rozmiar poważnych 

konfliktów, które utrudniają i niejednokrotnie paraliżują lub wykluczają dal-

szą współpracę. 

Niewątpliwie istotą spółek osobowych jest współdziałanie wspólni-

ków oraz dbanie o interes spółki. Z uwagi na korporacyjny charakter spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością ustawodawca przewidział szczególne środki 

mające na celu zabezpieczenie jej działalności. Wskazać należy, że regulacja 

prawna ma chronić istniejący byt prawny, a więc można wykluczyć możli-

wość rozwiązania spółki. Z tezy  wyroku z dnia 12 maja 2015 r. sygn. akt. V CK 

562/04 wynika, iż „przymusowe umorzenie udziałów nie może być wykorzy-

stywane do usunięcia wspólnika ze spółki z przyczyn przewidzianych w art. 

266 § 1 k.s.h.”[ wyrok Sądu Najwyższego z dn. 12 maja 2015 r., sygn. V CK 

562/04]. Jak wskazuje Sąd Najwyższy, nie można wykorzystywać instytucji 

przymusowego umorzenia udziałów do usunięcia wspólnika ze spółki z ogra-

niczoną odpowiedzialnością z przyczyn wynikających z art. 266 k.s.h., bo-

wiem jest to sprzeczne z dyspozycją zawartą w tym przepisie oraz stanowi 

jego obejście. Stwierdzenie przyczyn dotyczących wspólnika, które ma na 

względzie art. 266 § 1 k.s.h., łączy się na ogół z dokonywaniem ocen postę-

powania wspólnika, a więc zakłada element uznania.  Ponadto uznaje się, że 

sposobem na poprawę relacji personalnych wewnątrz spółki nie powinno 

być jej rozwiązanie. Nie można zatem wykorzystywać rozwiązania spółki jako 

środka równoznacznego z mechanizmami zawartymi w art. 266 k.s.h. 

Zgodnie z regulacją z art. 266 k.s.h. z ważnych przyczyn dotyczących 

danego wspólnika sąd może orzec o jego wyłączeniu ze spółki na żądanie 

wszystkich pozostałych wspólników, w sytuacji gdy udziały wspólników, któ-
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rzy żądają wyłączenia, stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. 

Zdarzają się również sytuacje, w których umowa spółki może przyznać prawo 

wystąpienia z wyżej wymienionym powództwem również mniejszej liczbie 

wspólników, jeżeli ich udziały stanowią więcej niż połowę kapitału zakłado-

wego. Wówczas powinni być powołani wszyscy wspólnicy. Jak słusznie wska-

zuje Kidyba, „nie ma przeszkód, aby wspólnicy ustalili katalog przyczyn wyłą-

czenia. Może to mieć wpływ na rozstrzygnięcie sądu, który może wziąć pod 

uwagę ustalenia przez wspólników ważnego powodu”. [ A. Kidyba, 2017, s. 

1308]. Należy jednak pamiętać, że sąd nie jest związany ustaleniami wspólni-

ków. 

Na wstępie należy wyjaśnić, kogo można określić mianem „trudnego 

wspólnika”.  Kodeks spółek handlowych nie zawiera konkretnej definicji 

owego pojęcia. Podejmując na potrzeby niniejszej publikacji próbę określenia 

pojęcia „trudnego wspólnika”, wskazać należy, że to konkretna osoba, której 

zachowanie w istotny sposób narusza wynikający z umowy spółki obowiązek 

współdziałania dla osiągnięcia wspólnego celu [art. 3 k.s.h.] oraz godzi w 

interes spółki. „Trudny wspólnik” to ten, który długotrwale nie wykonuje 

postanowień umowy spółki czy  uchwały wspólników. Dodatkowo jego dzia-

łania są sprzeczne z interesem spółki oraz mogą powodować zagrożenie jej 

bytu. W szczególności wskazuje się, że uciążliwy wspólnik  nie wniósł wkładu, 

odmówi wykonania powtarzających się świadczeń na rzecz spółki [J. Tomasz-

kiewicz, J. Bloch, s. 232]. 

Ponadto trudny wspólnik wykazuje bierną postawę przy podejmo-

waniu decyzji przez spółkę. Zdarza się, że poprzez działania konkurencyjne 

lub bezpośredni udział w takich działaniach dopuszcza się naruszenia obo-

wiązku lojalności. Dodatkowo wykorzystuje własne uprawnienia w celu dez-

organizowania lub utrudniania funkcjonowania spółki czy jej organów. [A. 

Kidyba Komentarz, s. 550]. Za trudnego wspólnika będzie uważany również 

ten, który z przyczyn niezawinionych nie może dalej wypełniać swoich obo-

wiązków. Mogą to być powody związane z utratą zdolności do wykonywania 

dla spółki pracy, gdy owa osobista praca jest kluczowa dla prawidłowego 

działania spółki. [Rodzynkiewicz, Warszawa 2014, s. 517]. Jednym słowem 

trudnym wspólnikiem nazwiemy każdego, kto z przyczyn przez siebie zawi-
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nionych bądź też niezawinionych wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie 

spółki z o.o. 

W niniejszym opracowaniu podejmę próbę zdefiniowania pojęcia 

„ważnych przyczyn” oraz nakreślenia granicy i genezy regulacji prawnej za-

wartej w art. 266 k.s.h. 

Charakter prawny instytucji wyłączenia wspólnika ze spółki z ograniczoną od-

powiedzialnością 

Instytucja wyłączenia wspólnika została uregulowana w art. 266 

k.s.h. Ustawodawca wprowadził możliwość usunięcia ze spółki wspólnika w 

drodze powództwa sądowego. Powyższa regulacja ma wyjątkowy charakter, 

bowiem przysługuje wyłącznie wspólnikom w spółce z ograniczoną odpo-

wiedzialnością. Powodem są zazwyczaj sytuacje czy zachowania, które 

utrudniają współdziałanie w tworzeniu spółki z konkretną jednostką. 

Charakterystyczne dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest 

powództwo o wyłączenie wspólnika. Powyższy środek służy do usuwania 

konfliktów pomiędzy wspólnikami oraz innych trudnych okoliczności, będą-

cych skutkiem "ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika” w celu 

uzyskania realnych korzyści, w postaci prawidłowego funkcjonowaniu korpo-

racji. Wskazać należy, że przewidziane w art. 266 k.s.h wyłączenie wspólnika 

stanowi ultima ratio dla prawidłowego działania spółki. 

Jak wskazuje Kopaczyńska – Pieczniak, „wyłączenie wspólnika jest 

przejawem odpowiedzialności organizacyjnej spółki i stanowi najostrzejszą 

sankcję, jaką można zastosować wobec wspólnika” [Kopczyńska-Pieczniak, 

2013, s. 497]. Podobnie uznaje Szumański, twierdząc, iż wyłączenie wspólni-

ka ma na celu wyłącznie ochronę istnienia spółki. Autor wskazuje również, że 

wartością nadrzędna dla polskiego ustawodawcy była spółka. Krajowy usta-

wodawca dąży do ochrony spółki nawet kosztem rozpadu relacji pomiędzy 

wspólnikami. [Szumański, 2007, s.7-9]. Odmiennie stanowisko prezentuje 

Roszewski, uważając, iż wyłączenie „wspólnika stanowi przejaw odpowie-

dzialności, w stosunku do pozostałych wspólników z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania łączącego wspólników stosunku zobowiązanego 

wynikającego z umowy spółki, którego treścią jest zobowiązanie do wykona-
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nia przez wspólników obowiązków wobec spółki” [Roszewski, 1998, s. 17]. 

Przyjmuje się, że omawiana spółka ma charakter hybrydalny, a więc znaleźć 

w niej można zarówno elementy osobowe, jak i kapitałowe. W spółce z o.o. 

dominują elementy kapitałowe, jednak ustawodawca uznał, że przesłanką 

warunkującą istnienie powyższej spółki jest substrat osobowy. W związku z 

tym oba zaprezentowane stanowiska są zasadne, a różnica wynika z od-

mienności postrzegania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez 

przedstawicieli doktryny. 

Instytucja wyłączenia wspólnika została wprowadzona w celu 

ochrony korporacji, a nie wspólników. Spółka może działać prawidłowo w 

momencie wspólnego dążenia członków spółki do osiągania statutowych 

celów spółki oraz działań mających za zadanie przeciwdziałanie degradacji 

spółki. O prawidłowym i pożądanym przez ustawodawcę funkcjonowaniu 

spółki będzie mowa wyłącznie wtedy, gdy wszyscy wspólnicy będą współpra-

cować, tak aby zapewnić spółce prawidłowy byt. 

Wyłączenie wspólnika to przejaw odpowiedzialności organizacyjnej 

zarządu wobec spółki. Instytucja wyłączenia stanowi najbardziej dotkliwy z 

możliwych do zastosowania wobec wspólnika środek represyjny. Dodatkowo 

zauważyć należy, że jest to jedyna przewidziana w kodeksie spółek handlo-

wych sankcja umożliwiająca pozbawienia członkostwa w spółce. [Namitkie-

wicz, 2014, s. 51]. Wprowadzenie powyższego instrumentu prawnego miało 

na celu ochronę interesów spółki, przy uwzględnieniu praw wspólnika, który 

podlega wyłączeniu. Ponadto wpływa na kształtowanie stosunków osobo-

wych, w przypadkach, gdy prawidłowe funkcjonowanie spółki, jest zakłócone 

przez jednego ze wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Instytucja wyłączenia gwarantuje zachowanie ciągłości spółki i jej nieprze-

rwanego funkcjonowania. Oczywiście jest to środek ostateczny i nieodwra-

calny, zatem jest stosowany w sytuacjach, gdy inne środki okazały się niewy-

starczające lub nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. 

Ważne przyczyny wyłączenia 

Zasadnym jest przeanalizowanie, kiedy można powoływać się na 

ważną przyczynę stanowiącą przesłankę wyłączenia wspólnika ze spółki. Wo-
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bec powyższego należy odwołać się do orzecznictwa i doktryny, aby wskazać, 

jakie zachowania czy sytuacje spełniają zakres omawianego pojęcia. 

Rozważania w tym zakresie należy rozpocząć od tego, że termin 

„ważne przyczyny” jest niełatwy do zdefiniowania. Niejednokrotnie zdarza 

się, że ważne przyczyny są niesprawdzalne lub trudne do udowodnienia. 

Krajowy ustawodawca celowo w konstrukcji przepisu 266 k.s.h. posłużył się 

zwrotem niedookreślonym. Taki zabieg ma umożliwiać indywidualizację roz-

strzygnięć oraz gwarantuje sądom swoistą elastyczność, w związku z tym 

organy orzekające mogą brać pod uwagę indywidualne okoliczności danej 

sprawy [Wajda, Warszawa 2009, s. 46]. Ponadto zastosowanie wyrażenia 

„ważne przyczyny” ma przeciwdziałać dezaktualizacji prawa. Wskazać należy, 

że używanie pojęć niedookreślonych prowadzi do humanizacji prawa. Polega 

to przede wszystkim na wyeliminowaniu niesłusznych aksjologicznie roz-

strzygnięć. Ich istotną cechą jest „delegacyjny” charakter. Zawierają one 

bowiem swoistą „delegację” dla stosującego prawo, od którego uznania za-

leży, czy wskazane w danym przypadku przyczyny będą „ważne” [Wajda, 

2009, s. 46]. 

Analizując art. 266 § 1 k.s.h., ważne przyczyny, które uzasadniają 

wyłączenie wspólnika ze spółki, powinny odpowiadać łącznie dwóm warun-

kom. Priorytet stanowi ważność przyczyn. Nie może dojść do wyłączenia 

wspólnika z powodów błahych. W związku z powyższym wszystkie różnice 

poglądów czy konflikty, które nie mają wpływu na prawidłowe funkcjonowa-

nie spółki należy traktować jako nieistotne. O ważności przyczyn sąd orzeka 

w każdym przypadku in concreto, mając na uwadze całokształt stosunków w 

konkretnej spółce oraz okoliczności faktyczne sprawy. Zdarzyć się może, że 

to, co będzie skuteczne w jednym przypadku, niekoniecznie musi być wy-

starczającą podstawą w innej sytuacji. Za każdym razem organ sądzący ma 

również obowiązek zbadania, czy powództwo o wyłączenie wspólnika oraz 

przytoczone na jego poparcie okoliczności, nie są jedynie pretekstem do 

pozbycia się niewygodnej osoby ze spółki, poprzez przymusowe pozbawienie 

jej udziałów w drodze wyłączenia [wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 

dnia 24 marca 2013 r., sygn. I ACa 704/12]. Każdorazowo sąd, analizując 

zebrany materiał dowodowy, dokonuje oceny okoliczności sprawy. Ponadto 

wskazuje się, że ważne przyczyny wyłączenia muszą występować bezpośred-
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nio po stronie wspólnika, którego wyłączenie ma dotyczyć. „Użycie bowiem 

w przepisie 266  § 1 k.s.h.  liczby pojedynczej należy wkładać jedynie w ten 

sposób,  że ważne przyczyny wyłączenia muszą dotyczyć osoby konkretnego 

jednego wspólnika”. Oczywiście nie wyklucza to możliwości zgłoszenia żąda-

nia wyłączenia więcej niż jednego wspólnika, zwłaszcza gdy wspólnie doko-

nują działań mających negatywny wpływ na funkcjonowanie spółki lub za-

chowują bierną postawę. [Postanowienie Sądu Administracyjnego w Pozna-

niu z dnia 11 września 2008 r., sygn. I Acz 888/08]. Stwierdzić należy, że 

ogólną przyczyną, która będzie uzasadniała wyłączenie wspólnika ze spółki z 

o.o. jest  niemożność kontynuowania z nim współpracy. 

Wskazać należy, że przyczyny uzasadniające wyłączenie wspólnika 

ze spółki z o.o. dają możliwość szerokiej interpretacji. Do konkretyzacji po-

wyższego pojęcia dojdzie na etapie stosowania prawa. Poniżej dokonam 

analizy polskiego orzecznictwa z uwzględnieniem sytuacji stanowiących pod-

stawę wyłączenia wspólnika, oraz zaprezentuję stanowiska przedstawicieli 

polskiej doktryny. 

Zdaniem  Strzępka do zachowań spełniających przesłanki z art. 266 

k.s.h zaliczymy: „stałe wykonywanie nadzoru dla szykany, ciągłe zwoływanie 

zgromadzeń wspólników co naraża spółkę na koszty, wnoszenie bezpod-

stawnych doniesień do sądu rejestrowego, dopuszczanie do nieuczciwych 

czynów wobec spółki, zwłaszcza nadużywanie prawa kontroli w celach kon-

kurencyjnych, długotrwała choroba uniemożliwiająca mu wykonywanie 

obowiązków wobec spółki” [Strzępek, 2015, s. 646]. 

Jednym z najczęściej przytaczanych w praktyce obrotu gospo-

darczego powodów orzeczenia o wyłączeniu wspólnika jest działanie na 

szkodę spółki. Zachowanie to może przejawiać się w szkodzących publicz-

nych wystąpieniach pozwanego wspólnika. Sąd Najwyższy wskazał, iż za 

ważne powody wyłączenia wspólnika należy uznać po pierwsze na „niemoż-

ność bezkonfliktowego współdziałania ze członkiem zarządu, która jest na-

stępstwem relacji międzyludzkich z pozostałymi wspólnikami” [wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 19 marca 1997 r. sygn. II CKN 31/97, OSNC 1997, Nr 8, 

poz. 166]. W innym wyroku Sądu Najwyższego również znajdujemy stwier-

dzenie, że znaczący i długotrwały konflikt między wspólnikami przesądza o 

niemożności osiągnięcia celu spółki. [wyrok Sądu Najwyższego z dnia  13 
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marca 2013 r., sygn. IV CSK 228/12]. W ocenie judykatury w rozpatrywanej 

sprawie zaistniały okoliczności, które uniemożliwiały dalszą współpracę i 

niewątpliwie będzie miało niekorzystny wpływ na funkcjonowanie spółki. 

Wskazana przesłanka ma szczególne znaczenie, bowiem w spółce z ograni-

czoną odpowiedzialnością element osobowy ma znaczenie i nie może być 

pominięty. Również w wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 

kwietnia 2010 r. sąd stwierdził, że samodzielne podejmowanie decyzji w 

kwestiach związanych z funkcjonowaniem spółki, nieuprawnione zabieranie 

dokumentacji, oraz nie wypełnianie powierzonych zadań i zleconych obo-

wiązków, rozpowszechnianie informacji, które mogą wprowadzać  w błąd, a 

w efekcie skutkować zmniejszoną ilością klientów, mogą być interpretowane 

jako ważne powody wyłączenia wspólnika [wyrok Sądu Apelacyjnego w Po-

znaniu z dnia 21 kwietnia 2010 r. sygn. I ACa 282/10, LEX nr 628192]. Ponad-

to  w tym samym wyroku sąd wskazał, iż analizowany przepis „ma charakter 

„osobowy”, co wyraża się w tym, że jeżeli w spółce z o.o. przerwana zostanie 

więź pomiędzy jednym wspólnikiem a pozostałymi wspólnikami – co prze-

kreśla szanse na ich współdziałanie w dążeniu do realizacji celu spółki – 

wówczas prawo przewiduje możliwość wyłączenia takiego wspólnika ze spół-

ki, co jest równoznaczne z przywróceniem właściwego współdziałania wspól-

ników w spółce”. Stanowisko powyższe zostało potwierdzone również w 

wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2015 r. sygn. V ACa 

455/15, w którym określono, iż „niemożność bezkonfliktowego współdziała-

nia ze wspólnikiem, będąca następstwem relacji interpersonalnych wewnątrz 

spółki z o.o., może stanowić ważną przyczynę wyłączenia go ze spółki”. 

Wspólnicy powinni wspólnie dążyć do osiągania zamierzonych ce-

lów gospodarczych. W sytuacji gdy dochodzi do silnych konfliktów połączo-

nych z brakiem szacunku i zaufania, niemożliwa jest harmonijna współpraca. 

Należy uznać, że ważną przyczyną uzasadniającą wyłączenie będzie każdora-

zowo stan, w którym niemożliwa jest dalsza współpraca pomiędzy stronami 

[wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2015 r., sygn. V ACa 

455.12, LEX nr 2017752]. 

Oprócz opisywanych powyżej konfliktów pomiędzy wspólnikami za 

ważną przyczynę można określić świadome działanie jednego ze wspólników 

na niekorzyść spółki.  Doprecyzowując samo prowadzenie działalności go-
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spodarczej w analogicznej branży nie wypełni dyspozycji art. 266 k.s.h., do-

piero wykorzystywanie przez wspólnika kontaktów czy poufnych informacji 

handlowych, wypełni dyspozycję tego artykułu [wyrok Sądu Apelacyjnego w 

Poznaniu z dnia 29 listopada 2007 r., sygn. I ACa 925/07]. W tym samym 

orzeczeniu sąd podkreślił, że działalność konkurencyjna będzie zawsze sta-

nowić zagrożenie dla prowadzonych interesów, a w efekcie może doprowa-

dzić do strat finansowych. W powyższym wyroku określono, że samo prowa-

dzenie działalności konkurencyjnej należy zakwalifikować jako rażącą nielo-

jalność w stosunku do innych stron oraz do spółki. Powyższy wyrok ma 

szczególne znaczenie, ponieważ żaden ze wspólników nie powinien przed-

kładać interesu osobistego ponad interes spółki, a ponadto powinien być 

lojalny wobec swoich wspólników. Wspólnik może działać w innych podmio-

tach, jednak powinien brać pod uwagę fakt, że musi pozostawać lojalny wo-

bec wspólników, a także powinien wykazywać zainteresowanie sprawami 

spółki. Działanie wspólnika powinno być zgodne z interesem gospodarczym 

spółki. Za niepożądane uważa się również rozpowszechniane przy użyciu 

środków masowego przekazu informacji nieprawdziwych, które mogą istot-

nie wpłynąć na interes spółki [Roszewski, Warszawa 200, s. 133). 

Zasadnym jest wskazanie, że jako przesłankę wyłączenia wspólnika 

można również traktować sytuację, w której członkowie rodziny wspólnika 

rozpoczynają prowadzenie spółki, która będzie konkurencyjna do działalności 

gospodarczej prowadzonej przez wspólnika [Jara, 2015 r., s. 758 ]. 

Ważnymi przyczynami uzasadniającymi wyłączenie wspólnika ze 

spółki są w szczególności działania na szkodę spółki zarówno majątkową w 

postaci doprowadzenia do strat lub nieosiągnięcia korzyści, jak i niemajątko-

wą przez godzenie w jej dobre imię. Okoliczność bowiem, że ustawowy zakaz 

działalności konkurencyjnej dotyczy tylko członków zarządu spółki, nie ozna-

cza, że wspólnicy mogą bez ograniczeń taką działalność prowadzić [wyrok 

Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 21 listopada 1997 r., sygn. II CKN 

469/97 nr 338598]. 

Relacje zachodzące pomiędzy wspólnikami powinny opierać się na 

wzajemnym zaufaniu i życzliwości. W związku z tym utrata zaufania do 

wspólnika oraz wprowadzenie w błąd wspólnika przez innego wspólnika 

będą zaliczane do ważnych powód [wyrok Sądu Najwyższego z dn. 02 kwiet-
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nia 2004 r., sygn. III CK 465/02]. Zdaniem Jardy do utraty zaufania dochodzi 

w przypadku zatajenia karalności, bezprawnego posługiwania się tytułem 

prawnym, fałszowaniem danych dotyczących posiadanych kwalifikacji oraz 

utrata posiadanych dotychczas kwalifikacji [Jara, 2015, s. 789 ]. 

Również „nieusprawiedliwione i uporczywe niestawiennictwo po-

zwanego na zgromadzeniach wspólników stanowi ważną przyczynę, leżącą 

po stronie tego wspólnika i uzasadniającą możliwość skutecznego domagania 

się wyłączenia tego wspólnika ze spółki przez pozostałych wspólników.” [wy-

rok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2003 r., sygn. I ACa 

1874/01, OSA 2004, z 9, poz. 26]. Przedstawiciele doktryny doprecyzowują, 

wskazując, że do ważnych przyczyn zaliczyć należy również fakt niewykony-

wania przez wspólnika przyjętych obowiązków [Kidyba (red.) 2017, s. 1307]. 

Ponadto należy wskazać, że w doktrynie zostały przewidziane rów-

nież inne sytuacje, będące podstawą wyłączenia wspólnika zdaniem Brzeziń-

skiego odmowa wykonania uchwały zgromadzenia jest jedną z nich [Brzeziń-

ski 2015, s. 1157]. Malinowski ponadto wskazuje, że podstawą będzie brak 

współdziałania przy podejmowaniu uchwały dotyczącej wyłączenia innego 

wspólnika [Malinowski, 2012, s. 23]. 

Opisywany był również przypadek, w którym powodowie wystąpili 

z powództwem o wyłączenie wspólnika, wskazując, iż naruszył on prawa do 

zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników [wyrok Sądu Rejonowego w 

Bielsku-Białej, sygn. VI GC 1261/00]. Sąd rozpoznający powyższą sprawę 

orzekł, że nadmierne zaskarżanie uchwał przez wspólnika wyłączanego ze 

spółki można interpretować jako  ważną przyczynę w rozumieniu art. 266 § 1 

k.s.h. Podkreślenia wymaga to, że w literaturze taka sytuacja trafnie opisy-

wana jest jako przejaw swoistej próby obrony przez atak. Zadaniem organów 

orzekających jest przeanalizowanie i precyzyjne określenie, co było prawdzi-

wym interesem wspólnika- czy ochrona spółki, czy chęć obrony własnych 

praw. Wskazać należy, że jeśli wspólnikiem kierowała troska o funkcjonowa-

nie przedsiębiorstwa, wówczas sąd nie powinien uznawać go za ważną przy-

czynę wyłączenia. 

Oprócz wskazanych wyżej sytuacji katalog ważnych powodów sta-

nowiących postawę wyłączenia należy rozszerzyć o przedłużającą się choro-

bę wspólnika, która uniemożliwia stronie wykonywanie obowiązków w spół-
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ce [wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28.08.2013 r., sygn. I Acz 

1405/13]. Analogicznie przesłanki wyłączenia zostaną spełnione w sytuacji, 

gdy wspólnik będzie przez długi czas przebywał za granicą i kontakt z nim 

będzie utrudniony zwłaszcza w przypadku wspólnika, który zobowiązał się do 

świadczenia osobiście pracy w spółce. Generalnie chodzi o sytuacje, w któ-

rych kontakt ze wspólnikiem jest uniemożliwiony lub całkowicie bezskutecz-

ny, a w związku z tym pozostali wspólnicy nie mogą prowadzić działalności 

gospodarczej. Ponadto „niekorzystanie z prawa uczestniczenia w zgroma-

dzeniach wspólników spółki w sytuacji, gdy nieobecność danego wspólnika 

na zgromadzeniach skutkuje niemożnością podjęcia jakiejkolwiek uchwały i 

przez to paraliżuje działalność spółki, stanowić będzie również ważną przy-

czynę wyłączenia wspólnika ze spółki tak orzekł Sąd Apelacyjny [wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Warszawie  V Wydział Cywilny z dnia 17 lipca 2014 r. sygn. VI 

ACa 1604/13]. 

Po przeanalizowaniu orzecznictwa i doktryny stwierdzić należy, że 

pojęcie „ważne przyczyny” jest bardzo szerokie. Można zaliczyć do niego 

każdą sytuację, w której dochodzi do naruszenia przez wspólnika zasad pra-

widłowego funkcjonowania w spółce. Sytuacja ta może być zarówno zawi-

nioną bądź też niezawinioną przez wspólnika. 

Oczywiście na każdym etapie funkcjonowania działalności gospo-

darczej pojawić się mogą inne przyczyny. Związane jest to głownie z odmien-

ną aktywnością podejmowaną w początkowej fazie działalności od tej w 

trakcie istnienia spółki a także w okresie jej likwidacji. Wspólnik ma zagwa-

rantowaną sądową ochronę, bowiem w każdym przypadku sąd bada zaist-

nienie ważnych przyczyn. Ponadto interes wspólnika chroniony jest poprzez 

obowiązek orzekania w trybie sądowym. [ Roszewski, 2000, s. 17]. 

Wskazać należy, że każdorazowo „przyczyna wskazana jako podsta-

wa żądania wyłączenia wspólnika podlega ocenie przez pryzmat celu i skutku 

wyłączenia wspólnika, a także jej doniosłości dla istnienia prawidłowego 

funkcjonowania spółki” [Kopczyńska-Pieczniak, s. 768]. Powyższe wymaga 

wzięcia pod uwagę i przeanalizowania wszystkich okoliczności w konkretnym 

przypadku. 

 



Katarzyna Jarnutowska  ASO.A.2(12)/2018/109-122 

120 

Zakończenie 

Podsumowując, należy podkreślić, że wyłączenie wspólnika stanowi 

wyjątkową instytucję, bowiem to jedyna przewidziana przez ustawodawcę w 

kodeksie forma wykluczenia wspólnika ze spółki. Do wyłączenia dochodzi bez 

zgody zainteresowanego, a czasami nawet wbrew jego woli. Przyczyny uza-

sadniające powyższe działanie są po stronie wspólnika, którego wyłączenie 

dotyczy. 

Głównym celem wyłączenia wspólnika ze spółki z ograniczoną odpo-

wiedzialnością jest po pierwsze ochrona bytu prawnego spółki. Wyłączenie 

wspólnika pełni również funkcję ochroną w stosunku do pozostałych wspól-

ników i wierzycieli. Biorąc pod uwagę szerszy aspekt, wskazać należy rów-

nież, że pracownicy spółki mogą zyskać pewność, że brak porozumienia mię-

dzy wspólnikami nie wpłynie niekorzystnie na ich zatrudnienie. 

Powyższa ochrona spółki odbywa się  przy poszanowaniu praw osoby 

w postaci wyłączanego wspólnika, bowiem ustawodawca, określając prze-

słanki wyłączenia, brał pod uwagę nie tylko szeroko pojęty interes spółki czy 

pozostałych wspólników, ale kierował się też interesem wykluczanego 

wspólnika. Przesłanki określone w art. 266 k.s.h. zostały zapisane za pomocą 

zwrotu niedookreślonego. Takim zabiegiem ustawodawca zmierzał do ogra-

niczenia nadużywania tej instytucji. Z instytucji wyłączenia wspólnika skorzy-

stać można wyłącznie w sytuacji wyjątkowej, gdy konflikt pomiędzy wspólni-

kami znajduje się na etapie niemożliwym do rozwiązania oraz gdy wspólnicy 

żądający wyłączenia są w stanie wykazać i udowodnić, że niekorzystny wpływ 

działania lub zaniechania faktycznie oddziałuje na prawidłowe funkcjonowa-

nie spółki. Należy podkreślić, iż są to sytuacje nadzwyczajne, gdy inne meto-

dy rozwiązania sporu nie przyniosły efektów. 

Ustawodawca, kierując się potrzebą ochrony praw wspólnika podle-

gającego wyłączeniu ze spółki, zaakcentował, że powyższa instytucja nie 

znajdzie zastosowania w momentach drobnych nieporozumień, czy różnicy 

poglądów pomiędzy wspólnikami o ile nie wpływają one na byt spółki. Po-

nadto ocena, czy w danej sytuacji zaistniały ważne powody uzasadniające 

wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością każdora-

zowo należy do oceny sądu. Po stronie organów orzekania leży obowiązek 
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zbadanie powództwa skierowanego przez wspólników oraz powołanych 

ważnych przyczyn. Sąd dokonuje tego po przeanalizowaniu całego materiału 

dowodowego. Na aprobatę zasługuje fakt, że przyczyna wyłączenia musi 

dotyczyć jednego wspólnika. Ważne przyczyny o których mowa w art. 266 § 

1 k.s.h. należy uznać za dotyczące tylko jednego wspólnika, za błędne wska-

zuje się rozumowanie, iż dyspozycja powyższego przepisu może wskazywać 

na okolicznościach dotyczących wszystkich wspólników. 

Dodatkowo na pochwałę zasługuje zastosowanie w art. 266 k.s.h. po-

jęcia niedookreślonego – „ważne przyczyny”. Niewątpliwą zaletą omawiane-

go zabiegu jest to, że takie ujęcie przesłanek powoduje konieczność wnikli-

wej analizy każdej sytuacji. Ponadto regulacja ta zyskuje uniwersalny charak-

ter, a skonstruowany przepis nie traci na swojej aktualności. 

Reasumując, instytucja wyłączenia wspólnika ze spółki stanowi 

szczególny środek prawny, który umożliwia kształtowanie relacji personal-

nych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku gdy dysfunk-

cję w jej należytym funkcjonowaniu wynikają z przyczyn leżących po stronie 

jednego ze wspólników. 
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Streszczenie: Egzekucja z instrumentów zapisa-
nych na rachunku papierów wartościowych jest 
nową instytucją przewidzianą przez ustawo-
dawcę. Ten sposób egzekucji jest niedoskonały i 
posiada wiele wad. Ten sposób egzekucji jest 
również skomplikowany i często rozległy w 
czasie. Ze względu na ekonomikę postępowa-
nia egzekucyjnego, a także chęci wierzyciela na 
szybkie odzyskanie należności zasądzonych 
tytułem wykonawczym wierzyciele składają 
wnioski o przeprowadzenie egzekucji z innego 
majątku dłużników. Z praktycznego punktu 
widzenia często nie jest to skuteczny sposób 
egzekucji z racji braku znaczącej wartości wska-
zanych przedmiotów. Celem artykułu jest 
przedstawienie przebiegu egzekucji z instru-
mentów finansowych zapisanych na rachunku 
papierów wartościowych. 
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Abstract. Enforcement from instruments 
entered into a securities account is a new 
institution provided for by the legislator. This 
method of execution is imperfect and has 
many disadvantages. This method of execu-
tion is also complicated and often extensive in 
time. Due to the economics of the enforce-
ment proceedings, as well as the willingness 
of the creditor to quickly recover the claims 
awarded in the enforcement title, the credi-
tors submit applications for enforcement from 
another debtor's property. From a practical 
point of view, it is often not an effective way 
of execution due to the lack of significant 
value of the items indicated. The purpose of 
the article is to present the course of execu-
tion from financial instruments recorded on 
the securities account. 
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Wstęp 

Egzekucja z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papie-

rów wartościowych jest dość nową instytucją, która pojawiła się w kpc. Zo-

stała unormowana w odrębnym dziale na podstawie nowelizacji kpc z 2004 

roku.  

Ten rodzaj egzekucji zaczął się rozwijać po przemianach ustrojowych  

w 1989 roku. W tym czasie znacznie wzrósł obrót papierami wartościowymi 

o charakterze materialnym. W szczególności akcjami i  obligacjami, które 

wraz z udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością stały się 

atrakcyjnym przedmiotem zaspokojenia roszczeń wierzycieli w egzekucji 

sądowej. Jednocześnie z powstaniem rynku kapitałowego, a także Giełdy 

Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie pojawiła się potrzeba regulacji 

prawnej dla tego rodzaju egzekucji. Wszelkie rozwiązania prawne dotyczące 

egzekucji z papierów wartościowych były niedoskonałe. Dopiero nowelizacja 

kpc w 2004 roku [Ustawa z dnia 17 listopada 1964] spowodowała rozwój 

oraz rozwianie większości wątpliwości związanych z egzekucją z instrumen-

tów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych.  

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie funkcjonowania systemu egze-

kucji z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów warto-

ściowych. Jest to proces niezwykle skomplikowany i poddawany modyfika-

cjom ze względu na ciągle rozwijający się rynek papierów wartościowych.  

W artykule dokonano również wyjaśnienia pojęć związanych z instrumentami 

finansowymi, a także wskazano jakie instrumenty finansowe są zaliczane do 

papierów wartościowych. 

 Rozpoczynając rozważania na temat tego rodzaju egzekucji należy 

wyjaśnić, czym jest instrument finansowy. Definicję tego pojęcia można od-

naleźć w art. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1636 ze zm.). Przepis ten dzieli instrumenty finansowe na papiery war-

tościowe oraz instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi 

[Ustawa z dnia 29 lipca 2005]. Papierami wartościowymi są zatem zgodnie  

z art. 3 wspomnianej ustawy akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty 

subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwe-

stycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe w tym inkorporujące prawa 

majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia 
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długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego 

lub obcego. Są to również inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają 

w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów 

wartościowych wskazanych wyżej lub wykonywane poprzez dokonanie rozli-

czenia pieniężnego. 

 

Wyjaśnienie pojęć instrumentów finansowych będących i niebędących papie-

rami wartościowymi 

 Do instrumentów niebędących papierami wartościowymi zaliczane są 

tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, instrumenty 

rynku pieniężnego, opcje kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na 

stopę procentową, inne instrumenty pochodne których instrumentem ba-

zowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik ren-

towności lub inny instrument pochodny, indeks lub wskaźnik finansowy, 

bądź też których instrumentem bazowym jest towar, który jest rozliczany 

pieniężnie lub przez dostawę. Instrumentami finansowymi niebędącymi jed-

nocześnie papierami wartościowymi mogą być również niedopuszczone do 

obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu akcje, 

kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne 

instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które 

mogą być wykonane przez dostawę, ale nie są przeznaczone do celów han-

dlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finanso-

wych. Ponadto są to instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka 

kredytowego oraz kontrakty na różnicę.  

 Na podstawie powyższego można stwierdzić, że przedmiotem tego 

rodzaju egzekucji są instrumenty finansowe zapisane na rachunku papierów 

wartościowych tj. instrumenty zdematerializowane, które stanowią przed-

miot obrotu na rynku regulowanym. Na podstawie wskazanych przepisów 

przedmiotem egzekucji mogą być również instrumenty finansowe zapisane 

na innym rachunku. To znaczy takie, które nie podlegają dematerializacji 

systemowej, czy też autonomicznej (w odniesieniu do papierów wartościo-

wych) [Jankowski (red.), 2015]. 

 Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami przez ustawodawcę egzekucja nie 

jest kierowana do poszczególnych praw majątkowych czy wierzytelności 
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włączonych w instrumencie finansowym. Przedmiotem postępowania jest 

instrument finansowy traktowany jako ogół praw, które stanowią samodziel-

ny przedmiot obrotu [Szumański (red.), 2016]. 

 

Pojęcie instytucji poddłużnika i jego znaczenie w postępowaniu egzekucyjnym 

 W egzekucji z papierów wartościowych istotną rolę pełni instytucja 

poddłużnika. Dotychczas wskazano dwa stanowiska wskazujące jaki podmiot 

pełni rolę poddłużnika. Konstrukcja pierwszego ze stanowisk opiera się na 

tym, że emitent zdematerializowanego papieru wartościowego nie pełni 

takiej samej roli jak w egzekucji akcji materialnych. Oznacza to, że osoba, 

która jest emitentem i spełnia swoje świadczenie osobie uprawnionej jest 

zawiadamiana o zajęciu. Jednocześnie emitent jest wzywany aby poinfor-

mował o prowadzonej egzekucji oraz nie spełniał świadczenia do rąk dłużni-

ka, lecz złożył je komornikowi lub też na rachunek depozytowy Ministra Fi-

nansów (dawniej depozyt sądowy). W rezultacie należy uznać, że wezwanie 

komornika związane z zajęciem zdematerializowanych papierów wartościo-

wych kierowane jest wyłącznie do podmiotu prowadzącego rachunek papie-

rów wartościowych dłużnika [Rośniak-Rutkowska, 2004]. 

 Drugie z omawianych stanowisk w kwestii ujmowania poddłużnika 

także zauważa dość znaczną rolę podmiotu prowadzącego rachunek papie-

rów wartościowych w omawianym sposobie egzekucji. Zakłada się, że 

przedmiotem egzekucji są prawa majątkowe względne, inkorporowane w 

zdematerializowanym papierze wartościowym [Cieślak, 2003]. Ujęcie w ten 

sposób przedmiotu zajęcia egzekucyjnego prowadzi do uznania, że obowiąz-

kiem wobec dłużnika mogą być obciążone dwa podmioty tj. emitent a także 

prowadzący rachunek papierów wartościowych. Zaproponowano dwa spo-

soby ustalenia osoby poddłużnika. Pierwszy ze sposobów oznacza, że w sto-

sunku do spółki dochodzi do zajęcia akcji jako ogółu praw i obowiązków.  

W stosunku do prowadzącego rachunek zdematerializowanych papierów 

wartościowych możemy mówić o zajęciu określonych konkretnych praw czyli 

wierzytelności pieniężnej o wypłatę środków zgromadzonych na rachunku 

pieniężnym. Drugi zaś oznacza, że pod pojęciem poddłużnika występują dwa 

podmioty. Są to emitent oraz podmiot prowadzący rachunek dłużnika [Cie-

ślak, 2003]. 
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 Na podstawie powyższych rozważań można podjąć próbę zdefiniowa-

nia instytucji poddłużnika. Poddłużnikiem będzie osoba wezwana przez ko-

mornika i tym samym zobowiązana przez niego do dokonania określonych 

czynności w toku egzekucji. Są to obowiązki tego samego rodzaju, które na-

kładane są na trzeciodłużnika (czyli osoby zobowiązanej do przekazywania 

należności przysługującej dłużnikowi) w toku egzekucji z wierzytelności czy 

też praw majątkowych. W zaistniałym przypadku mamy do czynienia z sytu-

acją, gdzie obowiązki o swoistym charakterze procesowym, odnoszą się do 

prawa lub wierzytelności, które nie są przedmiotem zajęcia. Poddłużnik nie 

będzie zobowiązany wobec dłużnika egzekwowanego z mocy zajętego pra-

wa. Zobowiązanie poddłużnika wynika z odrębnego stosunku prawnego tj. 

umowy o prowadzenie rachunku papierów wartościowych lub innego ra-

chunku, umowy o prowadzenie rachunku pieniężnego czy też umowy o wy-

konanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Poddłużnik, 

jest zobowiązany do określonych czynności w postępowaniu egzekucyjnym  

z mocy zajęcia, czyli stosunku cywilnoprocesowego [Jankowskiego (red.), 

2015]. 

 Warto wskazać, że w egzekucji ze zdematerializowanych instrumen-

tów finansowych, emitenta tych instrumentów nie uznaje się za poddłużnika. 

Takie ujęcie emitenta spowodowane jest dwoma warunkami. Przede wszyst-

kim ustawodawca nie nakłada na emitenta obowiązków w postępowaniu 

egzekucyjnym. Wezwanie do spełnienia świadczenia, wskazane w art. 9115 

kpc nie będzie miało zastosowania w omawianym rodzaju egzekucji. Wyłą-

czałoby to obowiązujący, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumen-

tami finansowymi, mechanizm prawny realizacji pośredniej praw majątko-

wych inkorporowanych w zdematerializowanych instrumentach finanso-

wych. Wynika z tego, że wierzyciel nie może żądać od emitenta, aby ten 

spełnił świadczenie do jego rąk, bądź też komornikowi [Uliasz, Warszawa 

2008]. 

 Możliwe jest również występowanie po stronie poddłużnika więcej niż 

jednego podmiotu. Sytuacja taka będzie miała miejsce w momencie gdy  

w egzekucja zostanie skierowana do instrumentów finansowych zapisanych 

na rachunku papierów wartościowych prowadzonych przez bank powierni-

czy. Bank powierniczy nie będzie prowadził rachunku pieniężnego na rzecz 

dłużnika ani też nie będzie świadczył usług dotyczących wykonywania zleceń 
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nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.  Łatwo się domyślić zatem, że 

dłużnika łączą umowy z firmą inwestycyjną. W celu realizacji obowiązku nie-

zbędna jest więc kooperacja w roli poddłużnika banku powierniczego oraz 

firmy inwestycyjnej [Szczurek (red.), 2013]   

 

Tryb postępowania w egzekucji z instrumentów finansowych zapisanych na 

rachunku papierów wartościowych 

 Wszczęcie egzekucji z instrumentów finansowych zapisanych na ra-

chunku papierów wartościowych następuje poprzez złożenie wniosku przez 

wierzyciela. I tak w egzekucji z instrumentów finansowych ważną kwestią jest 

sposób oznaczenia we wniosku przez wierzyciela sposobu egzekucji. Spro-

wadza się to do wskazania przedmiotu egzekucji. Przedmiot winien we wnio-

sku być dokładnie oznaczony i zindywidualizowany. Wniosek taki musi wska-

zywać, że przedmiotem egzekucji będą objęte wszystkie instrumenty finan-

sowe zapisane na rachunku papierów wartościowych lub innych rachunków 

w chwili zajęcia. Kolejną istotną częścią wniosku będzie wskazanie numeru 

rachunku, na którym są zapisane instrumenty finansowe, a także dokładnie 

oznaczenie podmiotu, który ten rachunek prowadzi. Ze względu na to, że 

przedmiotem egzekucji są również środki pieniężne, to także one wymagają 

wskazania we wniosku. W doktrynie jednakże można spotkać stanowiska, 

które negują wskazywanie we wniosku instrumentów finansowych. Jednym  

z argumentów, zasługujących na uwagę jest to, że wierzyciel nie musi wcale 

znać w chwili zajęcia stanu rachunku, na którym zapisane są instrumenty 

finansowe dłużnika. Taką informację uzyska w dalszym etapie egzekucji od 

poddłużnika lub komornika [Piasecki, Marciniak (red.), Warszawa 2012]. 

 Przedmiotem zajęcia w niniejszym rodzaju egzekucji będzie wierzytel-

ność lub prawo majątkowe, których podstawą jest stosunek materialno-

prawny między dłużnikiem i wierzycielem w znaczeniu materialnym. Na 

przedmiot stosunku cywilnoprocesowego, który powstaje z mocy zajęcia 

składa się owa wierzytelność lub prawo. Podmiotami tego rodzaju stosunku 

są strony stosunku materialnoprawnego, natomiast ich obowiązki dotyczące 

stosunku zobowiązaniowego w znacznej mierze. Poza przedmiotem dwoja-

kiego rodzaju, nietypowe dla egzekucji z instrumentów finansowych jest to, 

że wszelkie czynności dłużnika egzekwowanego i poddłużnika składające się 
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na zajęcie są właściwe dla stosunku umownego pomiędzy wymienionymi 

podmiotami.  

 Opisując ten rodzaj egzekucji należy zwrócić uwagę na kwestie czysto 

techniczne. Zajęcie instrumentów finansowych składa się więc z czynności 

wobec dłużnika oraz poddłużnika. Komornik zawiadamia dłużnika, że nie 

wolno mu odbierać żadnego świadczenia, jak również rozporządzać zajętymi 

instrumentami finansowymi czy wartościami zebranymi na rachunku. Wyjąt-

kiem będą zlecenie sprzedaży instrumentów finansowych dłużnika na we-

zwanie podmiotu prowadzącego działalność maklerską, w którym dłużnik ma 

rachunek. Jednocześnie poddłużnik jest wzywany, aby nie dokonywał dyspo-

zycji dłużnika ani też nie wypłacał dłużnikowi pieniędzy ulokowanych na jego 

rachunku, lecz zajęte sumy pieniężne do wysokości egzekwowane należności 

wydał komornikowi czy też złożył na rachunek depozytowy Ministerstwa 

Finansów (dawniej rachunek depozytowy sądu rejonowego) [Rośniak-

Marczuk, 2011]. 

 Zakaz odbierania świadczeń przez dłużnika oraz zakaz rozporządzania 

zajętymi instrumentami finansowymi wiąże się z pewnymi niejasnościami. 

Zakazem odbierania świadczeń nie są objęte te, które pochodzą od poddłuż-

nika. Jego zobowiązania wobec dłużnika nie mają charakteru majątkowego. 

Przedmiotem będzie więc świadczenie przypadające z tytułu realizacji praw 

majątkowych włączonych w zajmowanych instrumentach finansowych. Zakaz 

rozporządzania zajętymi instrumentami finansowymi oznacza, że dłużnikowi 

nie wolno wystawiać zleceń sprzedaży zajętych instrumentów ani dokonywać 

ich sprzedaży na podstawie indywidualnej umowy z nabywcą poza rynkiem. 

Czynność przeksięgowania nie ma charakteru rozporządzającego, dlatego też 

skutek tej czynności jest tożsamy ze zbyciem. Przeksięgowane dokumenty 

zostają zapisane na innym rachunku niż oznaczony we wniosku egzekucyj-

nym. Dokonanie przeksięgowania powoduje negatywny skutek dla postępo-

wania egzekucyjnego w postaci usunięcia przedmiotu zajęcia. Ze względu na 

to, że egzekucja jest skierowana do instrumentów zapisanych na konkretnym 

rachunku wskazanym we wniosku egzekucyjnym, przeprowadzenie egzekucji 

z instrumentów finansowych zapisanych na innym rachunku wymaga doko-

nania nowego zajęcia [Rośniak, 2007]. 

 W sprawach czysto technicznych warto zwrócić uwagę na obowiązki 

jakie są nakładane na poddłużnika. Nie może on wykonywać dyspozycji zło-
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żonych przez dłużnika. Jednakże, zakaz ten nie dotyczy wszystkich dyspozycji, 

do składania których dłużnik jest uprawniony na podstawie umów łączących 

go z poddłużnikiem. Wniosek o całkowitym zakazie wykonywania dyspozycji 

przez poddłużnika byłby zasadny w momencie zajęcia wierzytelności wynika-

jących z umów wiążących dłużnika i poddłużnika. Zakazem są zatem objęte 

takie dyspozycje, których wykonanie przez poddłużnika mogłoby uniemożli-

wić zaspokojenie wierzyciela egzekwującego. Takimi dyspozycjami są: 

1. Dyspozycje dotyczące rozporządzanie środkami pieniężnymi zgro-

madzonymi na rachunku pieniężnym dłużnika. 

2. Dyspozycje zbycia zajętych instrumentów finansowych w drodze zle-

cenia lub w drodze indywidualne umowy sprzedaży poza rynkiem 

regulowanym. 

3. Dyspozycje przeksięgowania zajętych instrumentów finansowych na 

inny rachunek papierów wartościowych należący do dłużnika. 

Należy również wskazać, że poddłużnik ma obowiązek do złożenia oświad-

czenia komornikowi. Oświadczenie musi zawierać informację, o roszczenia 

innych osób do zajętego prawa. Ma to na celu ochronę praw innych osób. 

Ponadto oświadczenie, o ile takie występuje, powinno zawierać informacje  

o przeszkodach, o ile takie zachodzą. W szczególności trzeba poinformować 

o braku środków pieniężnych w egzekwowanej wysokości, czy zajęcie doko-

nane jest już na rzecz innego wierzyciela oraz czy zachodzi zbieg egzekucji 

administracyjnej lub sądowej bądź sądowo administracyjnej [Rośniak, 2007]. 

 Poddłużnik w egzekucji z instrumentów finansowych zapisanych na 

rachunku papierów wartościowych winien być zobowiązany do ustanowienia 

blokady zajętych instrumentów finansowych. Jest to jeden z koniecznych 

elementów zajęcia, a także warunkuje skuteczność prowadzonej egzekucji. 

Blokada taka uniemożliwia dokonanie dyspozycji dłużnika celem rozporzą-

dzenia zajętymi instrumentami finansowymi [Romańska, 2009]. 

 Kolejnym etapem egzekucji jest sprzedaż zajętych instrumentów fi-

nansowych. Ustawodawca przewidział tylko jeden sposób sprzedaży egzeku-

cyjnej. Chodzi tutaj o sprzedaż na zlecenie wystawione firmie inwestycyjnej. 

Dłużnik, wierzyciel oraz kurator mogą sprzedać instrumenty finansowe jedy-

nie w drodze zlecenia. Należy zwrócić uwagę, że zostały pominięte inne spo-

soby sprzedaży egzekucyjnej instrumentów finansowych zapisanych na ra-
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chunku papierów wartościowych, które są dopuszczalne na podstawie prze-

pisów prawa materialnego. Niemożliwe jest zatem, sprzedaż instrumentów 

finansowych bez zlecenia, czyli na podstawie indywidualnej umowy sprzeda-

ży zawieranej poza rynkiem zlecenia, która nie pozostaje w związku z realiza-

cją umowy o wykonanie zleceń. Instrumentów finansowych nie można rów-

nież sprzedać na podstawie publicznej licytacji. Niemożliwe jest również 

przejęcie instrumentów finansowych przez wierzyciela w miejsce zapłaty jak 

to zostało przewidziane w egzekucji z ruchomości [Uliasz, 2008]. 

 

Podsumowanie 

 Egzekucja z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papie-

rów wartościowych jest procesem skomplikowanym. Ten rodzaj egzekucji  

w kancelariach komorniczych prowadzony jest dość rzadko. Wierzyciele, 

składając wniosek egzekucyjny do komornika, wolą zawnioskować o egzeku-

cję z innego majątku. Odzyskiwanie należności poprzez egzekucję z instru-

mentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych czę-

sto jest nieskuteczny. W związku z tym wierzyciele, będą wnosić o egzekucję 

z majątku, którego sprzedaż w pełnej wysokości lub w większej części zaspo-

koi roszczenie objęte tytułem wykonawczym. Wskazany rodzaj egzekucji 

ulega ciągłym modyfikacjom, ze względu na rozwój legislacji dotyczącej pa-

pierów wartościowych. 
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Streszczenie: W pracy dokonano analizy pozor-
ności w przypadku, gdy jedyny wspólnik (osoba 
fizyczna) jednoosobowej spółki z o.o. wykonuje 
wszystkie uprawnienia przysługujące zgroma-
dzeniu wspólników oraz jednocześnie jest 
jedynym członkiem zarządu. Podjęte w kontek-
ście art. 83 k.c. rozważania wymagały zajęcia 
stanowiska co do wadliwości uchwały, a także 
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wspólnikiem, a reprezentowaną przez niego 
spółką. Ponadto zwrócono uwagę, że pozoro-
wanie czynności prawnych dokonywanych 
między jedynym wspólnikiem a reprezentowa-
ną przez niego spółką jednoosobową z o.o. 
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wierzycieli, którzy w tej sytuacji będą raczej 
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Abstract. The article involved the analysis of 
the simulation in the case when the single 
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all rights of the general meeting and at the 
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Wstęp 

W literaturze przedmiotu dostępne są opracowania zarówno na temat jed-

noosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako spółka  

z o.o.), jak i na temat pozorności uregulowanej w art. 83 Kodeksu cywilnego 

(dalej jako k.c.) [Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz. U. 2017, poz. 459]. 

Dotychczas obie problematyki nie zostały jednak zestawione. Chociaż 

orzecznictwo nie dostarcza rozstrzygnięć stanów faktycznych, w których 

pozorność miałaby dotyczyć oświadczeń woli wspólnika, jedynego członka 

zarządu jednoosobowej spółki z o.o., to nie przesądza o tym, że w praktyce 

takie sytuacje nie mają miejsca.  

Podjęte rozważania celowo ograniczono do osoby fizycznej, bowiem 

tak ujęte zagadnienie stanowi interesujący materiał badawczy. Zastanawiają-

ce jest przede wszystkim, czy w ogóle można mówić o pozorności w rozu-

mieniu art. 83 k.c. w odniesieniu do czynności prawnej dokonanej między 

jedynym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką jednoosobową  

z o.o. Autorzy przeanalizują, jak wpisuje się pozorność w zasady związane  

z dokonywaniem czynności prawnych przez jedynego wspólnika, będącego 

równocześnie jedynym członkiem zarządu spółki. Należy zauważyć, że omó-

wienie pozorności oświadczenia woli w przypadku występowania w jedno-

osobowej spółce z o.o. organu wieloosobowego może stanowić przedmiot 

odrębnego opracowania. 

Pozorność w k. c. 

W świetle art. 83 k.c. pozornym jest oświadczenie woli złożone drugiej 

stronie za jej zgodą. Istotą pozorności jest wywołanie wśród otoczenia praw-

nego przeświadczenia, że jakaś czynność prawna została dokonana, podczas 

gdy w rzeczywistości strony albo w ogóle nie mają zamiaru wywołania skut-
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ków prawnych (pozorność bezwzględna) albo mają zamiar wywołać skutki 

prawne inne niż ujawnione (pozorność względna). Ważnym elementem po-

zorności jest złożenie oświadczenia drugiej stronie oraz wyrażenie przez nią 

zgody (porozumienie) na ową pozorność [Gajda, Gawlik
 
1999, 122]. Implikuje 

to, że art. 83 k.c. znajduje zastosowanie do czynności prawnych dwu- lub 

wielostronnych, ale także, jak zgodnie przyjmuje doktryna, do czynności 

prawnych jednostronnych kierowanych do innej osoby i wymagających 

uprzystępnienia, tzn. zakomunikowania drugiej stronie, np. oferta kierowana 

do konkretnego adresata [Lewaszkiewicz-Petrykowska
 
1973, 58, Strzebińczyk 

2008, 226], gwarancja fabryczna [Żuławska 1975, 42]. A contrario, przesłanki 

„złożenia oświadczenia drugiej stronie” nie spełniają jednostronne czynności 

prawne, niekierowane do oznaczonego adresata. 

Dokonanie pozorności pociąga za sobą najsurowszą sankcję cywilno-

prawną, a mianowicie nieważność czynności prawnej. Zanim jednak (jeśli  

w ogóle) pozorność zostanie ujawniona, czynność prawna jest w pełni sku-

teczna (tak należy ją traktować do czasu prawomocnego zakończenia postę-

powania). Jako taka stanowi podstawę, np. dokonania wpisu w księdze wie-

czystej, dokonania kolejnych czynności prawnych, ustalenia wymiaru podat-

ku (skutki prawnopodatkowe). Regulacja art. 83 k.c. odgrywa (a przynajmniej 

powinna) ważną rolę w obrocie gospodarczym. 

Szczególny układ podmiotowy w jednoosobowej spółce z o.o. 

Kodeks spółek handlowych (dalej jako k.s.h.) [Ustawa z dnia 15 wrze-

śnia 2000 r., Dz. U. 2017, poz. 1577] w art. 151 stanowi, że spółka z ograni-

czoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób 

(z wyjątkiem zawiązywania spółki z o.o. wyłącznie przez inną jednoosobową 

spółkę z o.o.) w każdym prawnie dopuszczalnym celu (chyba że właściwe 

przepisy stanowią inaczej). Wobec tego spółka z o.o. może być zawiązana  

w drodze jednostronnego oświadczenia woli jedynego wspólnika (założyciela 

spółki) [Szajkowski, Tarska 2014, 10, 24]. Jednoosobowa spółka z o.o. to sen-

su stricto - spółka, w której wszystkie udziały należą do jedynego wspólnika, 

zaś sensu largo - spółka, w której wszystkie udziały należą do jedynego 

wspólnika oraz (częściowo) do samej spółki z o.o. [Szajkowski, Tarska 2014, 

66].  
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Jak wynika z przywołanej regulacji jedynym wspólnikiem w jednooso-

bowej spółce z o.o. może być każdy - poza jednoosobową spółką z o.o. - 

podmiot prawa cywilnego. Podjęte rozważania ograniczono do sytuacji, gdy 

owym wspólnikiem jest osoba fizyczna. Kreuje to wyjątkowy układ, w którym 

jedna osoba fizyczna wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgro-

madzeniu wspólników (art. 156 k.s.h.). Między innymi działa jako podejmują-

cy uchwały organ spółki, a nie jako odrębny od niej podmiot prawa [Szajkow-

ski, Tarska 2014, 69; Jara 2014, 533]. Warto poddać pod rozwagę, czy w ta-

kim układzie, przy wykonywaniu kompetencji zgromadzenia wspólników, 

może znaleźć zastosowanie art. 83 k.c. 

Z zastrzeżeniem art. 162 k.s.h. (w spółce jednoosobowej w organizacji 

jedyny wspólnik nie ma - poza zgłoszeniem spółki do sądu rejestrowego - 

prawa reprezentowania spółki; może to czynić albo zarząd spółki składający 

się z osób trzecich, albo pełnomocnik powołany przez jedynego wspólnika), 

nie ma przeszkód, aby osoba fizyczna, jedyny wspólnik spółki z o.o., jedno-

cześnie była jedynym członkiem zarządu. Zachodzi wówczas szczególny układ 

podmiotowy, który ustawodawca w k.s.h. uwzględnia w przepisach regulują-

cych wzajemne relacje pomiędzy wspólnikiem, członkiem zarządu i spółką  

z o.o. (m.in. art. 210 § 2 k.s.h., art. 173 k.s.h.). Przepisy dotyczące funkcjo-

nowania zgromadzenia wspólników w wieloosobowej spółce z o.o. stosuje 

się odpowiednio w stosunku do spółki jednoosobowej. Zwrot „odpowiednio” 

determinuje, że trzeba uwzględnić specyfikę sytuacji. Wspólnik jako jedyny 

członek zarządu reprezentuje spółkę, tj. może dokonywać czynności praw-

nych z innymi podmiotami, a także z samym sobą. Dokonanie analizy wystę-

powania pozorności wydaje się zasadne w obu przypadkach oddzielnie.  

Pozorność oświadczenia woli wspólnika 

Zgromadzenie wspólników 

Jak wskazano, zgodnie z art. 156 k.s.h., jedyny wspólnik wykonuje 

wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników. Do zgroma-

dzenia wspólników należy decyzja co do kształtu ustrojowego spółki, zasad 

jej funkcjonowania, podwyższenia/obniżenia kapitału zakładowego, umorze-

nia udziałów, wprowadzenia zmian do umowy spółki, rozwiązania lub likwi-

dacji spółki, a także składanie określonych oświadczeń, np. o zatwierdzeniu 
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sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy (art. 228 pkt 1 

k.s.h., por. też art. 15 k.s.h.) [Szajkowski, Tarska 2014, 70, 71]. W ten sposób 

ustawodawca przesądził, że decyzje wspólnika są uchwałami zgromadzenia 

[Potrzeszcz 2011, 34; Jara 2014, 623]. Dosłownie oznacza to, że wspólnik 

samodzielnie składa swoje oświadczenia jako uchwały zgromadzenia.  

W literaturze przedmiotu omawia się zagadnienie występowania wad 

oświadczenia woli wspólnika/wspólników (przepisy o wadach oświadczenia 

woli odnoszą się wyłącznie do zachowania człowieka) przy podejmowaniu 

uchwał [Koch 2011, 27; Płonka 1990, 99, 100]. Jest to problematyka sporna, 

tym bardziej jeśli chodzi o pozorność oświadczenia woli.  

Przy analizie występowania pozorności przy podejmowaniu uchwał nie 

ma w zasadzie różnicy, czy uchwałę jako zgromadzenie wspólników podej-

muje jedyny wspólnik, czy organ wieloosobowy. Gdyby przyjąć odosobnione 

stanowisko E. Płonki wystąpienie wady pozorności przy podejmowaniu 

uchwały jest możliwe, bowiem wspólnik składa oświadczenie woli, którego 

adresatem jest osoba prawna [Płonka 1990, 99, 100]. Autor argumentuje, że 

w myśl teorii organów osoby prawnej może ona wyrazić zgodę na pozorne 

oświadczenie woli [Płonka 1990, 99, 100]. Twierdzenie to jest podawane  

w wątpliwość. Dominujący jest pogląd, zgodnie z którym oświadczenia woli 

stanowiące składnik uchwał organu osoby prawnej nie są kierowane do oso-

by prawnej jako adresata, lecz stanowią element czynności prawnej, której 

dokonuje osoba prawna (głos wspólnika nie mieści się w zakresie czynności 

prawnych indywidualnie adresowanych) [por. Antoszek 2009, 368 i nast.].  

Stwierdzenie, że w przypadku podejmowania uchwały nie ma drugiej 

strony czynności prawnej, prowadzi do wniosku, że przesłanka pozorności 

nie jest spełniona. Wobec tego oświadczenia woli jedynego wspólnika po-

dejmującego uchwałę jako zgromadzenie wspólników nie można rozpatry-

wać na podstawie art. 83 k.c. [por. Ziemianin 2014, 48]. Nawet jeśli uchwała 

jest fikcyjna, to oceny prawnej takiej sytuacji należy dokonywać na gruncie 

innych przepisów.  

Wspólnik jako jedyny członek zarządu 

Jednoosobowa spółka z o.o. występuje w obrocie prawnym jako jed-

nostka organizacyjna mająca osobowość prawną. Zgodnie z teorią organów, 
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w obrocie gospodarczym działa przez organy, w skład których wchodzą oso-

by fizyczne (art. 38 w zw. art. 331 k.c.). Organy osoby prawnej mogą być jed-

no- lub wieloosobowe. Działania, podejmowane przez te osoby w charakte-

rze organu osoby prawnej i w granicach jego kompetencji, są działaniem 

osoby prawnej [Pazdan 1997, 190]. Wyróżnia się organy uchwałodawcze, 

kontrolne i zarządcze. Co do zasady, podmiotem uprawnionym do dokony-

wania czynności prawnych jest zarząd. Wyjątkowo reprezentować osobę 

prawną mogą inne organy, np. art. 210 § 1 k.s.h. 

 Zakładając, że jedyny wspólnik jest jednocześnie jedynym członkiem 

zarządu to on jako organ jednoosobowej spółki z o.o. dokonuje czynności 

prawnych. W związku z tym badając, czy oświadczenie woli może być pozor-

ne, trzeba odróżnić dokonywanie czynności prawnych między spółką, którą 

reprezentuje wspólnik (osoba fizyczna) jako jej organ a 1) innym podmiotem 

prawa cywilnego, 2) wspólnikiem jako osobą trzecią. 

Pierwsza ze wskazanych sytuacji nie budzi wątpliwości. W przypadku 

organu jednoosobowego wola osoby prawnej pokrywa się z wolą piastuna 

organu (osoby fizycznej) [Wolter, Ignatowicz, Stefaniuk 1996, 196, 197, Rad-

wański 2008, 382]. Jeśli spełnione są przesłanki art. 83 k.c. (złożenie drugiej 

stronie oświadczenia woli dla pozoru, za jej zgodą), to takie oświadczenie 

woli jednoosobowego organu osoby prawnej będzie, jako wadliwe, bezpo-

średnio oddziaływać na ocenę czynności prawnej dokonanej przez osobę 

prawną.  

Z kolei nie wydaje się już takie oczywiste, czy w ogóle można mówić  

o pozorności w rozumieniu art. 83 k.c. w odniesieniu do czynności prawnej 

między jedynym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego jednoosobową 

spółką z o.o. Przede wszystkim, zastanawiające jest, czy może być spełniony 

element pozorności polegający na złożeniu oświadczenia drugiej stronie oraz 

wyrażeniu przez nią zgody (porozumienie) na ową pozorność. Skoro jedyny 

wspólnik występuje jako kontrahent spółki oraz jako jej reprezentant [Jara 

2014, 838], to jak miałoby wyglądać porozumienie co do pozorności? Prze-

cież zawiera on czynność prawną sam ze sobą (po obu stronach dokonywa-

nej czynności prawnej występuje ten sam podmiot).  

W kontekście art. 210 § 2 k.s.h., który nakłada obowiązek zachowania 

formy aktu notarialnego przy dokonywaniu czynności prawnej między jedy-
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nym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką, należy uznać, że  

z prawnego punktu widzenia taka czynność prawna jest co najmniej dwu-

stronna. W literaturze przedmiotu nie budzi zastrzeżeń, że zakres przedmio-

towy wskazanego przepisu obejmuje wszelkie umowy, np. umowę o pracę, 

czy umowę zlecenia dotycząca zarządzania spółką, jak też akty zawierane  

z osobą fizyczną (wspólnikiem) jako podmiotem trzecim np. umowę pożyczki, 

umowę sprzedaży. Wskazane umowy są zawsze umowami co najmniej dwu-

stronnymi, a fakt ich zawarcia przez jedynego wspólnika i reprezentowaną 

przez niego jednoosobową spółką z o.o. nie wpływa na klasyfikację umowy. 

Spółka, nawet jednoosobowa, jest instytucją, która istnieje niezależnie od 

osób założycieli [Szajkowski, Tarska 2014, 11]. Jej podmiotowość prawna jest 

równorzędna, lecz nie tożsama z podmiotowością jedynego wspólnika (nie 

zachodzi formalna identyczność podmiotów) [Szajkowski, Tarska 2014, 10, 

24]. Jedną stroną czynności prawnej jest zatem jednoosobowa spółką z o.o., 

drugą zaś osoba fizyczna, w tym przypadku wspólnik. Ustawodawca w art. 83 

k.c. stanowi, że nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej 

zgodą dla pozoru. Nie stawia przy tym wymogu, aby dwie strony np. usiadły 

na krzesłach naprzeciwko siebie i porozumiały się co do pozorności. Wystar-

czy, że strony przejawiają zgodny zamiar złożenia oświadczenia woli dla po-

zoru. Wspólnik i jednoosobowa spółka z o.o. są odrębnymi podmiotami pra-

wa, a że łączy je osoba wspólnika, tym bardziej działają „w porozumieniu". 

Choć może wydawać się sztuczne dokonanie pozorności między jedynym 

wspólnikiem a reprezentowaną przez niego jednoosobową spółką z o.o., to 

należy stwierdzić, że taka sytuacja wpisuje się w art. 83 k.c.  

Swoistemu zaburzeniu rzeczywistości w postaci pozorności czynności 

prawnej nie stoi na przeszkodzie w analizowanym przypadku zastrzeżenie dla 

czynności prawnej formy aktu notarialnego (art. 210 § 2 k.s.h.). Na podsta-

wie art. 73 § 2 k.c. w związku z art. 2 k.s.h. jest to zastrzeżenie pod rygorem 

nieważności, co oznacza, że niedochowanie formy skutkuje nieważnością 

czynności prawnej. Dokonanie czynności prawnej w formie aktu notarialnego 

nie wyłącza jednak jej wadliwości, tzn. mimo jej dokonania w szczególnej 

formie, może ona mimo wszystko być pozorna. Wymóg formy nie jest przy 

tym bez znaczenia z punktu widzenia art. 83 k.c. 



Ewa Lewandowska, Paweł Lewandowski ASO.A.2(12)/2018/133-144 

 140 

Z reguły strony dokonujące pozorności celem wywołania w otoczeniu 

prawnym przeświadczenia o rzeczywistym dokonaniu czynności prawnej, 

ujawniają i utrwalają ją, np. na papierze. Jednak, gdy wymóg formy szczegól-

nej, np. aktu notarialnego, dotyczy czynności prawnej ukrywanej przez stro-

ny (pozorność względna), to faktycznie jego dochowanie nie ma miejsca. Jest 

bowiem logiczne, że ukrywając fakt dokonania czynności prawnej, strony nie 

dokonują jej w formie aktu notarialnego. W związku z tym istotne znaczenie 

ma rozstrzygniecie wpływu zachowania formy szczególnej przy czynności 

prawnej pozornej, wymaganej jednocześnie dla czynności prawnej ukrytej.  

Zasygnalizowane zagadnienie jest szeroko dyskutowane w literaturze, 

stanowi bowiem częsty problem praktyczny (o czym świadczy bogate 

orzecznictwo). Na potrzeby niniejszego opracowania wystarczy wskazać, że 

do 2001 r. w doktrynie i judykaturze polskiego prawa cywilnego dominowała 

koncepcja, zgodnie z którą zachowanie odpowiedniej formy dla czynności 

pozornej sanowało brak formy czynności ukrytej, np. gdy ustawa zastrzegała 

formę aktu notarialnego dla czynności prawnej ukrytej, wystarczyło aby 

czynność prawna pozorna została zawarta w formie aktu notarialnego [Le-

waszkiewicz-Petrykowska 1973, 69,70; Kępiński 1985, 116-121; wyrok SN z 

dnia 26 maja 1983 r., II CR 32/83, Lex nr 8539]. W najnowszym orzecznictwie 

SN przyjęto poglądy E. Drozda, które opierają się na mających charakter 

bezwzględnie obowiązujący przepisach art. 73, 155, 158 k.c. [Drozd, Przenie-

sienie… 1974, 157]. Zdaniem tego Autora w formie szczególnej powinny zo-

stać wyrażone nie jakiekolwiek oświadczenia, lecz właśnie te, które mają 

wywołać skutek prawny [Drozd, Pozorność… 1974, 71]. Zgodnie z obowiązu-

jącą koncepcją SN przepis art. 83 k.c. nie stanowi podstawy prawnej dla 

"użyczenia" formy czynności prawnej. Tytułem przykładu można przywołać 

wyrok z dnia 12 października 2001 r. w którym SN wskazał, że ukryta pod 

pozorną darowizną umowa sprzedaży nieruchomości nie czyni zadość wy-

maganiu formy aktu notarialnego (art. 158 zd. 1 k.c.) dla umowy sprzedaży 

także wtedy, gdy w formie tej nastąpiła pozorna darowizna. Umowa taka jest 

zawsze nieważna (art. 73 § 2 zd. 1 k.c.) [por. wyrok SN z dnia 12 października 

2001 r., V CKN 631/00, OSNC 7–8 (2002), s. 91]. Trzeba podkreślić, że przyję-

te w judykaturze stanowisko nie jest bezkrytycznie przyjmowane w doktrynie 

[Lewaszkiewicz-Petrykowska 2014; Bieranowski 2001, 198]. 
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Na marginesie wypada odnieść się do art. 173 k.s.h. który stanowi, że 

wszelkie oświadczenia woli składane spółce przez jej jedynego wspólnika 

wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ze wzglę-

du na to, że regulacja ta dotyczy jednostronnych oświadczeń woli składanych 

spółce przez wspólnika, nie wymaga w tym miejscu analizy. Aczkolwiek trze-

ba pamiętać, że przepis art. 173 k.s.h. ma zastosowanie także wtedy gdy 

wspólnik zawiera umowy z pełnomocnikiem lub radą w celu nawiązania sto-

sunku pracy lub w celu sprawowania funkcji członka zarządu [Siemiątkowski, 

Potrzeszcz 2011, 90].  

Cel i skutki pozornego oświadczenia woli 

Omawiając pozorność oświadczenia woli jedynego wspólnika jedno-

osobowej spółki z o.o., warto postawić pytanie, jaki miałby być cel takiego 

zachowania. Najczęstszym motywem pozorowania jest wyzbycie się majątku 

służące udaremnieniu egzekucji. Czynności prawne dokonywane między 

jedynym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką jednoosobową  

z o.o. są poza kontrolą, co przy wykorzystaniu konstrukcji pozorności pozwa-

la w łatwy sposób wprowadzić otoczenie prawne w błędne przeświadczenie 

co do rzeczywiście dokonywanych czynności prawnych i ich skutków.  

Pozorne czynności prawne mogą naruszać interesy wierzycieli. Co cha-

rakterystyczne, w takiej sytuacji wierzyciele będą raczej skłonni dochodzić 

roszczeń na podstawie skargi pauliańskiej (art. 527 i nast. k.c.). Jej przesłanki 

podmiotowe są łagodniejsze i znacznie łatwiejsze do wykazania (np. standard 

dowodowy [Pyziak-Szafnicka 1996, 16; Pyziak-Szafnicka 2009, 1291-1292; 

odmiennie por. Jasińska 2006, 61], niż wymagania stawiane w tym względzie 

aktowi pozornemu. Poza tym uzyskane na podstawie skargi pauliańskiej 

orzeczenie bezskuteczności bezwzględnej daje wierzycielowi pierwszeństwo 

przed innymi wierzycielami do zaspokojenia z przedmiotów należących do 

osoby trzeciej. Z tego względu wada oświadczenia woli w postaci pozorności 

pozostaje w cieniu, poza zainteresowaniem wierzycieli. Swoistego ratunku  

w regulacji art. 83 k.c. poszukują oni dopiero, gdy upłynie termin do żądania 

uznania czynności prawnej za bezskuteczną na podstawie skargi pauliańskiej 

(por. art. 534 k.c.). Tymczasem trzeba zauważyć, że skargą pauliańską można 

skarżyć wyłącznie czynności prawne ważne [Jasińska 2006, 53-54; Rzetecka-

Gil, lex 2011]. Oświadczenie woli złożone drugiej stronie dla pozoru jest nie-
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ważne, co implikuje, że żądanie uznania za bezskuteczną takiej czynności 

prawnej na podstawie art. 527 i nast. k.c. powinno być niedopuszczalne [sze-

rzej Lewandowska 2018]. To ujęcie teoretyczne jest niestety w praktyce 

trudne do zweryfikowania.  

Wnioski 

Przeprowadzone rozważania dowodzą, że przy wykonywaniu przez je-

dynego wspólnika kompetencji zgromadzenia wspólników nie znajduje za-

stosowania art. 83 k.c. Specyfika uchwały zgromadzenia wspólników powo-

duje, że przesłanki pozorności nie są spełnione przy jej podejmowaniu. Na-

tomiast, gdy jedyny wspólnik jako organ spółki dokonuje czynności prawnych 

z innym podmiotem bądź ze sobą jako osobą trzecią (osobą fizyczną), czyn-

ność prawna może być pozorna. Pomimo że ten sam podmiot występuje jako 

wspólnik i jako jednoosobowa spółka z o.o., to są to dwa odrębne podmioty 

prawa cywilnego. Jako takie mogą porozumieć się co do pozorności. Ich 

oświadczenia mogą zostać zgodnie złożone dla pozoru. 
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Wstęp 

Tematyka członkostwa w radzie nadzorczej spółki prawa handlowego 

z udziałem jednostki samorządu terytorialnego jest materią wielopłaszczy-

znową i aktualną z powodu niedawnych zmian prawnych w omawianej te-

matyce. Wielość ustaw i rozporządzeń dotyczących ogólnie prawa spółek 

komunalnych i spółek z udziałem Skarbu Państwa powoduje, że właściwe 

wydaje się dokonanie głębszej analizy zmian i obecnego stanu prawnego. 

Powołanie rady nadzorczej w gminnej spółce prawa handlowego 

Artykuł 10a ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunal-

nej [Ustawa z 20 grudnia 1996] reguluje sytuację prawną organów spółek 

kapitałowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Ustęp pierw-

szy tego przepisu przesądza, że w takich spółkach obligatoryjne jest powoła-

nie rady nadzorczej. Jest to przepis szczególny, odnoszący się w zasadzie 

tylko do spółek komandytowo-akcyjnych oraz z ograniczoną odpowiedzial-

nością, ponieważ w stosunku do spółek akcyjnych wiąże art. 381 Kodeksu 

spółek handlowych [Ustawa z 15 września 2000] stanowiący, że rada nad-

zorcza jest w nich zawsze organem obligatoryjnym. 

Z związku z tym, że omawiany przepis jest lex specialis w stosunku do 

regulacji zawartych w Kodeksie spółek handlowych, jego interpretacja musi 

następować w sposób ścisły. Dlatego też w spółkach z ograniczoną odpo-

wiedzialnością z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, obok rad 

nadzorczych, dopuszczalne jest tworzenie obok rad nadzorczych również 

komisji rewizyjnych. Taka możliwość wynika bezpośrednio z art. 213 Kodek-

su spółek handlowych, stanowiącego, że umowa spółki z o.o. może ustano-

wić radę nadzorczą, komisję rewizyjną albo oba te organy [Zięty 2012]. 

Obligatoryjność powołania rady nadzorczej i skuteczne jej funkcjono-

wanie jest podstawowym elementem tzw. nadzoru korporacyjnego. Ma ona 

za zadanie służyć usprawnianiu procesu podejmowania decyzji i efektywnej 

alokacji władzy sprawowanej przez kadrę zarządzającą i członków rad, a jej 

głównym zadaniem jest zapewnienie sprawności i efektywności działań 

[OECD 1999, oecd.org]. 
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Istotne jest, że rada nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością 

spółki w sposób stały. Oznacza to nie tylko, że nadzór ma objąć cały okres 

działalności spółki, lecz także że ma on być sprawowany na bieżąco. Znajduje 

to dodatkowe potwierdzenie w tym, że rada nadzorcza jest organem istnie-

jącym przez cały rok obrotowy, a tym samym pełniącym swoje funkcje,  

w tym funkcję stałego nadzoru, wobec braku odmiennego zastrzeżenia  

w przepisach, również przez cały rok obrotowy. Nadzór rady nadzorczej nad 

spółką dotyczy również wszystkich dziedzin jej działalności, także ubocznych. 

Nie ma bowiem powodu, aby nadzór nad jakąś dziedziną działalności spółki 

był słabszy tylko dlatego, że sprawy spółki w zakresie tej dziedziny działalno-

ści spółki nie są np. prowadzone przez zarząd, ale przez pełnomocnika po-

wołanego uchwałą zgromadzenia wspólników [Nowacki 2018]. 

Przytaczany przepis nakłada obowiązek powołania rady nadzorczej 

niezależnie od ilości udziałów jednostki samorządu terytorialnego w danej 

spółce, ich składu osobowego, liczby wspólników czy wielkości kapitału za-

kładowego. Przyjęte rozwiązanie ma zapewnić fachowość przy dysponowa-

niu mieniem publicznym w jak najszerszym zakresie [Zięty 2012]. Ogranicze-

nie stosowania przepisów ustawy o gospodarce komunalnej jedynie do 

określonej grupy spółek mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której spółki  

z większym udziałem majątku miałyby zapewniony fachowy nadzór, nato-

miast w przypadku pozostałych byłoby to uzależnione od ewentualnego 

wyboru przez jednostki samorządu terytorialnego członków rady nadzorczej 

[Druk sejmowy Nr 1776, sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1054]. 

Na marginesie warto dodać, że w doktrynie pojawiają się również gło-

sy przeciwne każdorazowej obligatoryjności powołania rady nadzorczej  

w spółce z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Ustawodawca 

zastosował bowiem pewne odstępstwo w podobnym uregulowaniu, w przy-

padku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałych w wyniku ko-

mercjalizacji. W przypadku tych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa na 

podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji  

i niektórych uprawnieniach pracowników [Ustawa z 30 sierpnia 1996] moż-

na wówczas nie powoływać rady nadzorczej. Prawo kontroli w imieniu Skar-

bu Państwa realizuje wspólnik lub uprawiony pełnomocnik. Niektórzy przed-

stawiciele doktryny uważają więc, że takie rozwiązanie mogłoby być sku-
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tecznie przeniesione do jednoosobowych spółek z o.o. tworzonych przez 

jednostki samorządu terytorialnego. Mogłoby to spowodować ograniczenie 

wydatków spółek przy zachowaniu kontroli ich działalności. Uprawnienie do 

decydowania o tym, czy w spółce będzie funkcjonować rada nadzorcza, mo-

głoby być przyznane wówczas organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego, który i tak wyraża zgodę na jej utworzenie [Bandarzewski 

2003]. 

W aktualnym stanie prawnym, jeżeli dana spółka zostaje utworzona 

przez jednostkę samorządu terytorialnego, obligatoryjność powołania rady 

nadzorczej powstaje już na etapie tworzenia pierwotnej umowy spółki,  

a niedopełnienie tego obowiązku jest przesłanką odmowy wpisu spółki do 

rejestru przez sąd rejestrowy. Natomiast w przypadku przystąpienia przez 

jednostkę samorządu terytorialnego do wcześniej prywatnej spółki, w razie 

gdyby w tej spółce nie działał jeszcze taki organ, powinna nastąpić stosowna 

zmiana umowy spółki i ustanowienie w niej rady nadzorczej [Szydło 2008]. 

Członkowie rady nadzorczej są powoływani odpowiednio w spółce 

komandytowo-akcyjnej przez walne zgromadzenie, w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością – przez wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej,  

a w spółce akcyjnej – przez walne zgromadzenie, chyba że statut stanowi 

inaczej. Odnosząc do tego art. 12 ust. 4 ustawy o gospodarce komunalnej 

możemy skonkretyzować, że w jednoosobowych spółkach jednostek samo-

rządu terytorialnego, które w praktyce spotykamy najczęściej, funkcje zgro-

madzenia wspólników i walnego zgromadzenia pełnią organy wykonawcze 

tych jednostek. 

Członków rady nadzorczej w komunalnej spółce, zarówno z ograni-

czoną odpowiedzialnością, akcyjnej, jak i komandytowo-akcyjnej, musi być 

co najmniej trzech [Gonet 2010], a w umowie takiej spółki można zawrzeć 

postanowienie, że jednostka samorządu terytorialnego, niezależnie od ilości 

posiadanych przez siebie akcji, będzie powoływała określoną liczbę, a nawet 

wszystkich członków rady nadzorczej.  

W przypadku spółki przekształconej z przedsiębiorstwa komunalnego, 

na podstawie art. 18 ustawy o gospodarce komunalnej, pracownicy spółki 

zachowują prawo wyboru odpowiednio dwóch, trzech lub czterech człon-
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ków rady nadzorczej, w zależności od jej liczebności. Warto jednak dodać, że 

nigdy nie będą oni stanowić większości w radzie. 

Wybór przedstawicieli pracowników do rad nadzorczych odbywa się 

przy zachowaniu zasady powszechności. Żaden pracownik spółki nie może 

być wykluczony z kręgu uprawnionych do głosowania. Ponadto, głosowanie 

w tej sprawie jest tajne i ma charakter jednostopniowy, czyli odbywa się  

w sposób bezpośredni. Spółka ma obowiązek zapewnić głosującym odpo-

wiednie warunki lokalowo-techniczne, nienaruszające zasad głosowania. Co 

ciekawe, ustawa nie zawiera natomiast postanowienia, że w wyborach 

przedstawicieli pracowników do rady nadzorczej. Jest więc teoretycznie 

możliwe, aby statut lub akt założycielski spółki oraz jej regulamin wyborczy 

regulował, że niektóre grupy pracowników będą posiadały w trakcie wybo-

rów więcej niż jeden głos [Szydło 2009]. 

Kadencja w radzie nadzorczej gminnej spółki prawa handlowego 

Artykuł 10a ust. 3 stanowi, że kadencja członków rad nadzorczych 

trwa 3 lata. Jednak, co ważne, zaznaczono również, że przepis ten dotyczy 

wyłącznie spółek z większościowym udziałem jednostek samorządu teryto-

rialnego, Należy przypomnieć, że w pozostałych spółkach z ograniczoną od-

powiedzialnością, członków rad nadzorczych powołuje się na rok, a w spół-

kach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych – na nie dłużej niż 5 lat. Takie 

ramy będą więc obowiązywały a contrario do przywołanego przepisu  

w spółkach z mniejszościowym udziałem jednostek samorządu terytorialne-

go. 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na rozróżnienie pojęcia kadencji 

i mandatu. Kadencja oznacza okres, na jaki została powołana osoba, okre-

ślany w pełnych latach. Natomiast mandat w orzecznictwie definiuje się jako 

upoważnienie do pełnienia obowiązków i wykonywania praw członka rady 

nadzorczej [Wyrok SN z 10 listopada 2006]. 

Rozróżnienie kadencji i mandatu ma istotne znaczenie, ponieważ 

wpływa na okres sprawowania funkcji przez członków rady nadzorczej. 

Zgodnie z art. 218 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli umowa spółki nie sta-

nowi inaczej, mandaty członków rady w spółce z ograniczoną odpowiedzial-

nością wygasają z dniem odbycia zgromadzenie wspólników zatwierdzające-



Przemysław Brzozowski ASO.A.2(12)/2018/145-156 

 150 

go sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funk-

cji członka.Natomiast art. 369 § 4 w zw. z art. 386 §  2 tej ustawy stanowi, że 

mandat członka rady nadzorczej w spółce akcyjnej (odpowiednio także  

w spółce komandytowo-akcyjnej) wygasa najpóźniej z dniem odbycia walne-

go zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny 

rok obrotowy pełnienia jego funkcji. 

Warunkiem wygaśnięcia mandatu jest więc odbycie się wspomniane-

go zgromadzenia. Mandat nie wygasa, gdy zwyczajne walne zgromadzenie 

przed przyjęciem sprawozdania finansowego zarządzi przerwę w obradach 

lub przełoży zatwierdzenie sprawozdania na wyznaczone później nadzwy-

czajne walne zgromadzenie [Zięty 2012]. Tym samym mandat może trwać 

zarówno krócej niż kadencja, jak i dłużej, jednak maksymalnie do odbycia 

zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe [Domański, Jagiel-

ska 2011]. 

Pojawiają się również głosy, że właściwszym rozwiązaniem byłoby 

skoordynowanie kadencji rad nadzorczych w spółkach z większościowym 

udziałem jednostek samorządu terytorialnego z kadencją organów tych jed-

nostek, ale nie ma to większego znaczenia, ponieważ zgodnie z przepisami 

Kodeksu spółek handlowych członkowie rad nadzorczych mogą być w każdej 

chwili odwoływani [Burski 2015]. 

Ważną kompetencją rady nadzorczej, ustanowioną w art. 10a ust. 6 

ustawy o gospodarce komunalnej, jest możliwość powoływania i odwoływa-

nia zarządu spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Jest to 

odstępstwo od zasad ogólnych przyjętych w Kodeksie spółek handlowych, 

ponieważ zgodnie z nimi w klasycznej spółce z ograniczoną odpowiedzialno-

ścią członków zarządu powołują i odwołują wspólnicy, chyba że umowa sta-

nowi inaczej (art. 201§ 4), a w spółce akcyjnej rada nadzorcza, chyba że sta-

tut stanowi inaczej (art. 368 § 4). 

Warto zauważyć, że przepis skonstruowano w ten sposób, że wielkość 

udziału jednostki samorządu terytorialnego w spółce nie jest istotny, przez 

co do powstania niniejszej kompetencji wystarczy jeden udział lub akcja. 

Dodatkowo, jest to przepis bezwzględnie obowiązujący, a więc umowa lub 

statut spółki nie mogą wprowadzać innego modelu powoływania zarządu.  

W przypadku przystąpienia jednostki samorządu terytorialnego do istnieją-
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cej spółki, zarząd powinien dokończyć swoją kadencję, o ile nie zostanie 

wcześniej odwołany przez radę nadzorczą, ponieważ to właśnie rada nad-

zorcza od momentu przystąpienia jednostki samorządu terytorialnego do 

spółki staje się jedynym organem uprawnionym do odwoływania członków 

zarządu. Postanowienia umowy lub statutu spółki przewidujące wcześniej 

inne rozwiązania stają się tym samym bezskuteczne [Zięty 2012]. 

Warto pamiętać, że art. 10b ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o go-

spodarce komunalnej stanowi, że wszystkie postanowienia zawarte w art. 

10a niniejszej ustawy, o których mowa była wyżej, należy stosować również 

do spółek zależnych od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorial-

nego. Definicje spółki dominującej i zależnej przedstawia Kodeks spółek 

handlowych w art. 4 § 4 pkt 4. O spółce dominującej nad spółką zależną 

możemy mówić w kilku przypadkach, gdy: 

 dysponuje ona bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na 

zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także ja-

ko zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapita-

łowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi 

osobami 

 jest ona uprawniona do powoływania lub odwoływania większości 

członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo 

spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień  

z innymi osobami 

 jest ona uprawniona do powoływania lub odwoływania większości 

członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) 

albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozu-

mień z innymi osobami 

 członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarzą-

du innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spół-

dzielni zależnej) 

 dysponuje ona bezpośrednio lub pośrednio większością głosów  

w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spół-

dzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami 
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 wywiera ona decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej za-

leżnej albo spółdzielni zależnej, w szczególności na podstawie umów 

określonych w art. 7 Kodeksu spółek handlowych. 

Jest to przepis bezwzględnie obowiązujący, w związku z czym wspól-

nicy spółki zależnej od spółki komunalnej nie mogą odrębnie uregulować tej 

materii w umowie spółki lub jej statucie, pod rygorem nieważności. Celem 

tego uregulowania było zapobieżenie obchodzeniu przepisów przez władze 

jednostek samorządu terytorialnego poprzez masowe zakładanie spółek 

zależnych. Treść art. 10b powoduje, że w doktrynie rodzi się wątpliwość, czy 

do spółek zależnych należy stosować inne przepisy tej ustawy [Zięty 2012]. 

Wymogi dotyczące członków rad nadzorczych w gminnych spółkach prawa 

handlowego 

Art. 18 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że członkiem rady nad-

zorczej każdej spółki prawa handlowego może być wyłącznie osoba posiada-

jąca pełną zdolność do czynności prawnych. Przesłanką negatywną jest na-

tomiast skazanie prawomocnym wyrokiem za wymienione przestępstwa 

określone w Kodeksie karnym. Zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy o gospodarce 

komunalnej jako kandydata na członka organu nadzorczego w omawianych 

spółkach z ramienia jednostki samorządu terytorialnego wskazuje się osobę, 

która ma wyższe wykształcenie, odpowiedni 5-letni staż pracy oraz spełnia 

jeden z dodatkowych wymogów, np. posiadania stopnia naukowego doktora 

nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, posiadania tytułu adwo-

kata lub radcy prawnego albo zdania specjalnego centralnego egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje. 

W przypadku spółek mniejszych jednostek samorządu terytorialnego 

niejednokrotnie pojawiają się problemy ze skompletowaniem składów rad 

nadzorczych właśnie z powodu wymogów, które muszą posiadać kandydaci 

na takie stanowiska. Wydaje się to jednak uzasadnione, ponieważ wysoko 

postawione warunki ograniczają możliwość objęcia członkostwa w radzie 

nadzorczej przez osoby niewykształcone i bez kwalifikacji. 

Co ważne, kandydat na członka rady nadzorczej z ramienia jednostki 

samorządu terytorialnego nie może pozostawać w stosunku pracy ze spółką 

ani świadczyć na jej rzecz pracy lub usług na podstawie innego stosunku 
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prawnego oraz wykonywać innych świadczeń pozostających w sprzeczności 

z interesem spółki.  

Dodatkowo ustawy samorządowe nakładają zakaz powoływania m.in. 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz radnych na członków rad 

nadzorczych spółek jednostek samorządu terytorialnego, w których pełnią 

funkcje. Takie powołania są z mocy prawa nieważne. Jest to oczywiście uza-

sadnione, ponieważ możliwość wykorzystania funkcji publicznej dla intere-

sów prywatnych, a także ewentualne obsadzanie stanowisk w spółce dla 

zdobycia poparcia politycznego stanowiłyby dużą pokusę [Wierzbica 2010]. 

Sąd Najwyższy, wyrokiem z dnia 10 stycznia 2003 r. orzekł natomiast, że nie 

ma przeszkód, aby radny był członkiem władz zarządzających spółki utwo-

rzonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego [Wyrok SN z 10 stycz-

nia 2003]. 

W przypadku, gdy wybór na stanowisko członka rady nadzorczej na-

stąpił przez uzyskaniem mandatu w wyborach samorządowych, radny zo-

bowiązany jest do zrzeczenia się funkcji w radzie nadzorczej w terminie 

trzech miesięcy od złożenia ślubowania. Co ciekawe, do dnia 27 lipca 2004 r. 

tożsamym obowiązkiem zrzeczenia się funkcji objęci byli również małżon-

kowie funkcjonariuszy publicznych, nawet jeżeli zostali wybrani lub powołani 

do pełnienia funkcji przed wyborem lub powołaniem na stanowisko funk-

cjonariusza samorządowego ich współmałżonka [Burski 2015]. Przepis ten 

został jednak wyrokiem z dnia 13 lipca 2004 r. uznany przez Trybunał Kon-

stytucyjny za niezgodny z art. 2 oraz art. 22 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji 

RP [Wyrok TK z 13 lipca 2004]. 

1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy wprowadzające ustawę  

o zasadach zarządzania mieniem państwowym [Ustawa z 16 grudnia 2016]. 

Oprócz nowych wymagań dla kandydatów na członków rad nadzorczych 

spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, wprowadzono nowe 

sankcje w tzw. ustawie kominowej, czyli ustawie o zasadach kształtowania 

wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami [Ustawa z 9 czerwca 

2016]. Dodano do niej m.in. artykuł 12a, który stanowi, że ten kto uporczy-

wie uchyla się od wykonania ciążącego na nim obowiązku podejmowania 

działań mających na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad wyna-
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gradzania członków organu zarządzającego i organu nadzorczego, podlega 

grzywnie. 

Przekładając ten przepis na praktykę, osoby reprezentujące omawia-

ną spółkę nie dokonując przewidzianych prawem działań w zakresie wyna-

gradzania członków m.in. rad nadzorczych, będą narażone na odpowiedzial-

ność karną. Sytuacja taka może więc mieć zastosowanie do wójtów, burmi-

strzów i prezydentów miast, co w konsekwencji doprowadzić może do wy-

gaśnięcia ich mandatów, na skutek skazania za przestępstwo umyślne, ści-

gane z oskarżenia publicznego. 

Niniejsza odpowiedzialność może powstać m. in. na skutek naruszenia 

art. 10 omawianej ustawy, który wprowadza nowy algorytm obliczania wy-

nagradzania członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem jednostek 

samorządu terytorialnego. Do obowiązującej wcześniej tzw. podstawy wy-

miaru, czyli wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sekto-

rze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa 

GUS dodano obowiązkowy mnożnik uzależniony od wielkości spółki, który 

wynosi od 0,5 jednostki do 2,75 jednostki. Jednocześnie wynagrodzenie to 

może być zwiększone o 10% w stosunku do osób pełniących funkcje w orga-

nie nadzorczym spółki. 

Reforma przyniosła też kontrowersje dotyczące zasady "jedna osoba 

na jedną radę", regulowanej art. 4 tzw. ustawy kominowej. Jak sama nazwa 

wskazuje, jedna osoba może być członkiem tylko jednej rady nadzorczej 

spółki kontrolowanej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu teryto-

rialnego. Przepis ten jest jak najbardziej uzasadniony, jednak najwyraźniej 

zapomniano, że zmieniony został art. 1 ustawy wskazujący, których podmio-

tów ten akt prawny dotyczy. I tak jak do niedawna dotyczył jeszcze spółek 

Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, tak po nowelizacji już 

ich swoją mocą nie obejmuje. Dodając to tego jeszcze art. 6 tzw. ustawy 

antykorupcyjnej [Ustawa z 21 sierpnia 1997], stanowiący, że urzędnicy pań-

stwowi oraz wójtowie, starostowie i marszałkowie województw nie mogą 

być zgłaszani do więcej niż dwóch rad nadzorczych spółek, w których udziały 

mają Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego, widzimy potężną 

niekonsekwencję ustawodawcy. 



 Członkostwo w radzie nadzorczej gminnej spółki prawa handlowego  

155 

Co więcej, w powyższym przepisie pojawia się pojęcie zgłoszenia, ale 

nie przewidziano jego formy ani terminu. Ustawa antykorupcyjna nie prze-

sądza też o tym, na jaki czas następuje zgłoszenie do spółki. Sąd Najwyższy  

w wyroku z dnia 20 czerwca 2007 r. stwierdził, że z art. 6 ust. 1 niniejszej 

ustawy nie wynika żadne czasowe lub kadencyjne ograniczenie skuteczności 

wyznaczania reprezentanta [Wyrok SN z 20 czerwca 2007]. Zdaniem doktry-

ny taka konstrukcja stanowi podstawę do przyjęcia, że dopuszczalna jest 

każda forma zgłoszenia, w tym niekoniecznie pisemna [Wierzbica 2008]. 

Podsumowanie 

Przechodząc do podsumowania, rada nadzorcza w każdej spółce sta-

nowi ważny element nadzoru korporacyjnego, co w spółkach z udziałem 

jednostek samorządu terytorialnego pełni szczególną rolę społeczną. Aby 

mógł on być sprawowany efektywnie, potrzebne są jasne i względnie trwałe 

przepisy. Ostatnie zmiany prawne, mimo że istniejące problemy zauważono, 

niestety nie zniosły chaosu w tym obszarze polskiego prawa, a w niektórych 

aspektach wręcz przeciwnie - zwiększyły wątpliwości w zakresie jego stoso-

wania. Ilość obowiązujących ustaw i rozporządzeń, które należy stosować do 

komunalnych rad nadzorczych, ale i generalnie do spółek z udziałem Skarbu 

Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie sprzyja ich produk-

tywnemu i przejrzystemu działaniu. 
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ZASADY FAIR PLAY W BIZNESIE – ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE 

DO PROBLEMATYKI UMÓW PROFESJONALNYCH1 

RULES OF FAIR PLAY IN BUSINESS - INTRODUCTORY ISSUES  

TO THE ISSUE OF PROFESSIONAL CONTRACTS 

 

Streszczenie: Tezą niniejszego artykułu jest to, 
że umowy w obrocie profesjonalnym powinny 
przede wszystkim zapewnić wykonanie przed-
miotu zobowiązania. Interes stron powinien być 
drugorzędną kwestią z tego względu, że układa-
jąc stosunek zobowiązaniowy, miały świado-
mość, do czego się zobowiązują i na jakich 
warunkach. Zasady fair play powinny stanowić 
dyrektywę interpretacyjną wyznaczającą praw-
ny sens ustalonego stosunku prawnego. Jed-
nakże zasady fair play nie funkcjonują po-
wszechnie w obrocie prawnym ani gospodar-
czym. Obecnie, układając profesjonalne relacje, 
dba się o odpowiednie zabezpieczenie interesu 
jednej ze stron, niż o zabezpieczenie samego 
zobowiązania. Większość zasad stosowanych w 
szeroko definiowanym prawie ma swoje źródło 
w prawie rzymskim. Przy opracowaniu stawia-
nego problemu wykorzystano dogmatyczną 
metodę badawczą, analityczną metodę badaw-
czą, analizę orzecznictwa oraz w sposób frag-
mentaryczny metodę prawnoporównawczą.. 
 
Słowa kluczowe: zasady fair play, umowa han-
dlowa, zasada swobody umów, biznes 
 

Abstract. The thesis of this article is that pro-
fessional contracts should primarily ensure 
the performance of the object of the com-
mitment. The interests of the parties should 
be a secondary issue because they were 
aware of what they undertook and under 
what conditions when they were setting up a 
contractual relationship. The rules of fair play 
should constitute an interpretative directive 
defining the legal meaning of the established 
legal relationship. However, fair play rules are 
not widely used in the legal or economic 
market. At present, arranging professional 
relations, one takes care of the interest of one 
of the parties rather than securing the com-
mitment itself. Most of the principles used in 
widely defined law have their source in Ro-
man law. The dogmatic research method, the 
analytical research method, case law analysis 
and, in a fragmented way, the comparative 
legal method were used to develop the prob-
lem.. 
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Wprowadzenie 

 Zasady fair play w biznesie nie funkcjonują powszechnie w obrocie 

prawnym ani gospodarczym2. Obecnie, układając profesjonalne relacje, dba 

się o odpowiednie zabezpieczenie interesu jednej ze stron, niż o zabezpie-

czenie samego zobowiązania. Większość zasad stosowanych w szeroko defi-

niowanym prawie ma swoje źródło w prawie rzymskim. Prawo rzymskie sta-

nowi pierwszy katalog zasad prawa, które cieszyły się uznaniem i stanowiły 

granice praw podmiotowych. Wykształcone zostały poprzez zwyczaj. Do 

czasu kodyfikacji Justyniana I Wielkiego prawo rzymskie miało charakter 

prawa zwyczajowego. Zwyczaj kształtował się poprzez niezmienność jego 

stosowania i ciągłość określonego postępowania. Stawał się quasi normą 

prawną, gdy został uznany dobrowolnie przez większość społeczeństwa za 

niezbędny dla zapewnienia porządku (opinio necessitatis) i był stosowany 

przez tę grupę społeczeństwa przez długi czas w sposób niezmienny (frequ-

ens usus). Zwyczaj miał znaczny wpływ na kształtowanie się prawodawstwa 

pisanego, tj. Ustawa XII tablic, leges i plebiscita, edyktów pretorskich, ustaw 

okresu przedklasycznego i klasycznego, uchwał senatu, czy też konstytucji 

cesarskich, kodeksów i noweli3. 

 Wspominając prawo rzymskie, podkreśla się jego znaczenie w kształ-

towaniu powszechnych systemów prawa cywilnego, ale też karnego. Prawo 

rzymskie stanowi bowiem podstawy większości europejskich regulacji praw-

nych. Wiele instytucji prawa rzymskiego znajdowało bezpośrednie odzwier-

ciedlenie w systemach krajowych porządków prawnych Europy, np. Niemiec 

do 1920 r. czy Grecji do 1940 r. Można zaobserwować, że prawo rzymskie 

„przeżyło krąg życia” – od zwyczaju stał się prawem, które funkcjonowało 

prawie 1000 lat dłużej, niż kraj pochodzenia, po czym wróciło do formy pra-

wa zwyczajowego. Bez wątpienia jednak można zaobserwować, że zasady 

                                                           
2
 Por. M. Stramski, Status prawny zasady fair play w sporcie, „Prawo i Więź” 2016, nr 3, s. 95-

106;  V. Dombrovskis, P. Moscovici, Zasady fair play w podatkowej grze, „Rzeczpospolita” 
2015, nr 139;  M. Rymuszko, Kłopoty z retroakcją. Działanie prawa wstecz narusza reguły 
społecznej fair-play, „Prawo i Życie” 1990, nr 31. 
3
 Szerzej: C. Kunderewicz, Rzymskie prawo prywatne, Łódź 1995, M Kuryłowicz, Prawo rzym-

skie. Historia, Tradycja, współczesność, Lublin 2003, M. Kuryłowicz, A. Wiliński, Rzymskie 
prawo prywatne. Zarys wykładu, Kraków 2002, W. Litewski, Rzymskie prawo prywatne, War-
szawa 1994, W. Rozwadowski, Prawo rzymskie. Zarys wykładu z wyborem źródeł, Poznań 
1992, W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2008. 
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wykształcone w prawie rzymskim są obecnie stosowane wprost, zarówno  

w granicach norm prawnych obowiązującego prawa, jak i metod interpreta-

cyjnych, jak również dyrektywa układania stosunków zobowiązaniowych. 

 Rozważając przyczyny fenomenu prawnego prawa rzymskiego, nale-

ży zwrócić uwagę na to, że główną wartością, na której opierał się ten system 

prawny, był honor. Historia pokazała - odwrotnie proporcjonalnie – im mniej 

honoru, tym więcej nadużyć w stosowaniu prawa.  

  Tezą niniejszego artykułu jest to, że umowy w obrocie profesjonal-

nym powinny przede wszystkim zapewnić wykonanie przedmiotu zobowią-

zania. Interes stron powinien być drugorzędną kwestią z tego względu, że 

układając stosunek zobowiązaniowy miały świadomość do czego się zobo-

wiązują i na jakich warunkach. Zasady fair play powinny stanowić dyrektywę 

interpretacyjną wyznaczającą prawny sens ustalonego stosunku prawnego. 

Stawia się następujące pytania badawcze: Jakie jest znaczenie pojęcia zasad 

fair play? Jaki wpływ na układanie stosunku zobowiązaniowego mają zasady 

fair play? W jaki sposób tworzy się węzeł obligacyjny we współczesnych zo-

bowiązaniach w obrocie profesjonalnym? Jakie są podstawy behawioralne 

powstawania umów?  Co dziś zapewnia zawarcie umowy w formie pisemnej 

– realizację przedmiotu umowy czy realizację prawa jednej strony kosztem 

drugiej? 

Przy opracowaniu stawianego problemu wykorzystano dogmatyczną 

metodę badawczą, analityczną metodę badawczą, analizę orzecznictwa oraz 

w sposób fragmentaryczny metodę prawnoporównawczą. Metoda dogma-

tyczna została użyta w taki sposób, że przeanalizowano przepisy kodeksu 

cywilnego w zakresie dotyczącym stosunku zobowiązaniowego. Metoda 

analityczna polegała na przeglądzie naukowych opracowań i analizie poglą-

dów przedstawicieli doktryny w zakresie poruszanego zagadnienia. Przegląd 

orzecznictwa został przeprowadzony w oparciu o wybrane rozstrzygnięcia 

sporów sądowych z zakresu prawa cywilnego. Fragmentaryczne wykorzysta-

nie metody prawnoporównawczej opiera się na skorzystaniu z literatury 

autorstwa przedstawicieli doktryny angielskiego i amerykańskiego prawa 

cywilnego z zakresu prawa umów. Taki wybór zakresu analitycznego został 

wybrany ze względu na system prawa common law, którego główną zasadą 

tworzenia relacji gospodarczych jest zasada swobody umów, ale przy tym 

także zasady fair play. 
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Źródło uprawnień stron stosunku zobowiązaniowego 

 Wspomniane na wstępie prawo rzymskie uznawane jest za prekurso-

ra zobowiązań w znaczeniu cywilistycznym4. W prawie rzymskim można było 

jednak zawiązać węzeł obligacyjny wówczas, gdy nie sprzeciwiał się obowią-

zującym zwyczajom i nie naruszał norm powszechnie obowiązujących. Istot-

ne dla zobowiązania było także to, kto jest stroną zobowiązania. Początkowo 

jedynie obywatele rzymscy mogli tworzyć stosunki zobowiązaniowe z zna-

czeniu prawnym. W późniejszym okresie wraz z rozwojem innych instytucji 

prawa cywilnego krąg osób mogących skutecznie stworzyć stosunek zobo-

wiązaniowy rozszerzył się. Obecnie korzystamy w pełnym zakresie z możli-

wości kreacji węzłów obligacyjnych bez względu na jakiekolwiek parytety. 

Zgodnie z treścią art. 3531 kodeksu cywilnego strony zawierające umowę 

mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub 

cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom 

współżycia społecznego. W dyspozycji wskazanego przepisu nie ma podmio-

towego ograniczenia. Wskazane są jedynie granice swobody stron w odnie-

sieniu do kreacji węzła obligacyjnego. Oznacza to, że każdy człowiek posiada-

jący minimum świadomości i logicznego rozumowania jest w stanie zawrzeć 

umowę. O jej skuteczności decydują już następcze przesłanki uznania umowy 

za skuteczną. Zakup bułki w sklepie przez dziecko posiadające mniej niż 13 

lat bez wątpienia jest umową cywilnoprawą. Jednakże dziecko nie mogłoby 

skutecznie zakupić samochodu. Czynność taka wykracza bowiem ponad 

zdolność do czynności prawnych, której takie dziecko nie posiada. Wobec 

tego teza, że każdy człowiek może zawrzeć umowę jest słuszna, jednakże  

o skuteczności takiej umowy decydują warunki prawne zarówno podmioto-

we, jak i przedmiotowe.  

 Jeżeli o skuteczności umowy decydują warunki prawne zarówno 

podmiotowe, tj. zakres zdolności do czynności prawnych, jak i przedmioto-

we, tj. treść zobowiązania, to czy daleko faktycznie odeszliśmy od prawa 

                                                           
4
 Szerzej: M. Sitek, Prawo jako instrument poznawania i kreowania natury w świetle prawa 

rzymskiego i prawa Unii Europejskiej, w: E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański (red.), Pacta 
sunt servanda - nierealny projekt czy gwarancja ładu społecznego i prawnego?, Kraków 2015, 
s. 259-271; E. Borkowska-Bagieńska, Prawo rzymskie we współczesnej kulturze prawnej Euro-
py, w: E. Gajda, A. Sokala (red.), Honeste vivere ... Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wła-
dysława Bojarskiego, Toruń 2001, s. 21 – 27. 
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rzymskiego? Twierdzę, że podmioty zawierające umowy zapominają o naj-

ważniejszym celu umowy – realizacji zobowiązania.  

 Od czasów prawa rzymskiego natura stosunku zobowiązaniowego  

w ujęciu ogólnym odnosi się do czterech czynności: dania (dare), wykonania 

(facere), czynienia (praestare) i zaniechania (non facere). Na podstawie zasa-

dy swobody umów strony mogą ułożyć stosunek zobowiązaniowy wedle 

swoich ustalonych celów, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się jego 

naturze i zasadom współżycia społecznego. Ważne jest tutaj także prawo 

podmiotowe każdej ze stron biorących udział w kształtowaniu węzła obliga-

cyjnego. Węzeł taki nie powinien w sposób nieuprawniony naruszać posia-

danych przez nie praw. Inną sytuacją jest okoliczność, gdzie strony same 

decydują się na naruszenie granicy praw podmiotowych.  

 Z natury stosunku zobowiązaniowego wynikają uprawnienia stron 

kształtujących taki stosunek. Szczegółowa treść przedmiotu zobowiązania  

w gruncie rzeczy stanowi określenie warunków spełnienia świadczenia, czyli 

wskazuje np. jak czynić, co dać, w jaki sposób wykonać, czego zaniechać. 

Jednakże do wystąpienia ze skutecznym roszczeniem wystarczy jedynie 

wskazanie podstawowego rodzaju zobowiązania, czyli określenie pnia zobo-

wiązania. Nie można jednak nie zauważyć, że dzisiejszy obrót gospodarczy 

próbuje wpłynąć na systematykę zobowiązań. Przez interpretację przepisów 

prawa, właściwą lub nie, nieraz dochodzi do zatarcia granicy pomiędzy po-

szczególnymi rodzajami, np. wykonania i czynienia. Klasycznym przykładem 

jest tutaj umowa o dzieło i umowa zlecenia5. Przykład ten stanowi zmorę 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznym, a z drugiej strony powoduje bezsenność 

zleceniodawców, którzy podejmują ryzyko stosowania umowy o dzieło  

w miejsce umowy zlecenia. Przyczyny należy doszukiwać się w zyskach, 

oczywiście jednej ze stron stosunku zobowiązaniowego. Warto zwrócić uwa-

gę na treść postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2018 r., 

sygn. akt II UK 281/17 [Legalis numer 1773109], gdzie sąd podnosi, że „skoro 

wola stron nie może zmieniać ustawy, to strony nie mogą nazwać umową  

o dzieło zobowiązania, którego przedmiotem nie jest dzieło w rozumieniu 

                                                           
5
 Zob. E. Żak, Ściśle osobisty charakter kontraktu zlecenia w prawie rzymskim i we współcze-

snym prawie polskim, w: W. Witkowski (red.), W kręgu historii i współczesności polskiego 
prawa. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Arturowi Korobowiczowi, Lublin 2008,  
s. 698 – 715. 
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art. 627 kc. Okoliczność, że strony umowy określiły łączący je stosunek 

prawny jako umowę o dzieło, eksponując w ten sposób jej charakter, nie jest 

zatem elementem decydującym samodzielnie o rodzaju zobowiązania, które 

ostatecznie - z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy - określa sąd. 

Dla oceny, że zawarto umowę o dzieło, nazywaną również umową o „rezul-

tat usługi” - co odróżnia ją od umowy o świadczenie usług, której przedmio-

tem jest sama usługa polegająca na wykonywaniu określonych czynności 

(szeregu powtarzających się czynności), bez względu na to, jaki rezultat 

czynność ta przyniesie - konieczne jest, aby działania przyjmującego zamó-

wienie doprowadziły w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczo-

nego rezultatu. Jeżeli zatem umowa przynosi konkretny rezultat w niej ozna-

czony, to tylko ten rezultat, a nie czynności do niego prowadzące, stanowi 

przedmiot umowy stron”. 

 Pomimo podejmowania przez uczestników obrotu gospodarczego, 

świadomych lub nieświadomych, prób zacierania granic pomiędzy rodzajami 

zobowiązań, natura zobowiązania pozostaje niezmienna, w dalszym ciągu 

jest to bowiem danie, wykonanie, czynienie i zaniechanie [Tomczyk 2014, 79 

– 93]. W tym jednak aspekcie pojawia się kolejne zagadnienie związane  

z uprawnieniami stron, mianowicie sposób wykonania zobowiązania. Zgodni 

z treścią art. 354 kodeksu cywilnego dłużnik powinien wykonać zobowiązanie 

zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-

gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym 

zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. 

W taki sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania 

wierzyciel. Zwraca się również uwagę na treść art. 355 kodeksu cywilnego, 

gdzie ustawodawca stwierdza, że dłużnik obowiązany jest do staranności 

ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność). 

Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalno-

ści gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej 

działalności. 

 Obecnie problemem prawnym jest takie zabezpieczenie zrealizowa-

nia zobowiązania, aby strony nie dążyły do rozwiązania stosunku zobowiąza-

niowego. Analizując problematykę znajdującą się w orzecznictwie z ostatnich 

10 lat, można zaobserwować, że znaczna część orzeczeń dotyczy sytuacji, 

gdzie strony odstąpiły od umowy lub rozwiązały umowę, gdyż czyniły wszyst-
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ko, aby wykonanie umowy nie było możliwe lub godziły się na sytuację po-

niesienia negatywnych konsekwencji niewykonania umowy, np. zapłacenie 

kar umownych. Tendencją zauważalną w praktyce tworzenia umów jest to, 

że strony zabezpieczają w ich treści przede wszystkim swój interes prawny 

na wypadek niewykonania umowy przez drugą stronę6. Umowy w obrocie 

profesjonalnym w tym zakresie wyróżniają się tylko tym, że często przygoto-

wywane są przez prawników, którzy precyzyjnie układają węzeł obligacyjny 

tak, aby w możliwie pełnym stopniu zapewnić ochronę prawną mocodaw-

com. Umowa handlowa zmierza pośrednio do realizacji celu prowadzonej 

działalności gospodarczej. Jest ściśle powiązana z przedmiotem działań sa-

mego przedsiębiorcy. Z tego też względu wydaje się, że priorytetowe powin-

no być jej wykonanie, nie zaś zabezpieczenie przede wszystkim alternatywy 

prawnej na wypadek niewykonania. Warto zwrócić uwagę jedynie na wybra-

ne orzeczenia dotyczące skutków niewykonania zobowiązań. W wyroku Sądu 

Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 listopada 2017 r., sygn. akt VI ACa 

922/16 [Legalis numer 1728611] sąd stwierdza, że „roszczenie o zwrot do-

płat ma charakter jednorazowego świadczenia wynikającego ex contractu,  

a taki status prawny tego roszczenia determinuje także kwestię jego wyma-

galności. Roszczenia wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania łączącego kontrahentów stają się wymagalne już w chwili wy-

stąpienia tych zdarzeń”. Prezentowane orzeczenie wskazuje zakres sądowej 

ochrony stron stosunku zobowiązaniowego. 

 W wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 marca 2017 r., 

sygn. akt V ACa 395/16 [Legalis numer 1658088] sąd podnosi, że „artykuł 

354 kc nakłada na strony umowy obowiązek współdziałania przy jej wykony-

waniu. Sprzeniewierzenie się tym obowiązkom przez którąkolwiek ze stron 

oznacza, że wykonuje ona swoje zobowiązanie w sposób wadliwy, co może 

rodzić negatywne konsekwencje”. Podobnie w wyroku Sądu Apelacyjnego  

w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 r., sygn. akt I ACa 346/16 [Legalis numer 

1487519], Sąd wskazuje, że „obowiązek współdziałania przy wykonywaniu 

zobowiązania obciąża zarówno dłużnika, jak i wierzyciela, każdy z nich zatem 

powinien baczyć na uzasadniony interes kontrahenta i nie czynić nic takiego, 
                                                           
6
 Por. A. Brodecka, Etyka w biznesie, w: J. Kruczalak – Jankowska (red.), Problemy prawa pry-

watnego i publicznego w pierwszych dekadach XXI wieku. Księga jubileuszowa dedykowana 
Profesorowi Jerzemu Ciszewskiemu, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2016, nr 36, s. 79-92. 
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co by wykonanie zobowiązania komplikowało, hamowało lub udaremniało. 

Ten negatywny obowiązek spoczywa na wierzycielu zawsze, pozytywnego 

natomiast działania należy wymagać od wierzyciela jedynie wtedy, gdy wyni-

ka to z właściwości świadczenia lub umowy. Do oceny powinności wierzyciel-

skiej odpowiednie są te same wskazówki jak dla dłużnika, zamieszczone  

w art. 354 § 1 kc”. W orzeczeniach tych można zaobserwować nacisk judyka-

tury na faktyczne współdziałanie przy realizacji roszczeń. Oznacza to, że nie 

wystarczające jest ujęcie w treści umowy zasad współdziałania zmierzające-

go do realizacji zobowiązania, ale konieczne jest rzeczywiste dążenie stron, 

współpraca między nimi zmierzająca do wykonania zobowiązania. 

 W wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2017 

r., sygn. akt VI ACa 1157/16 [Legalis numer 1728615] sąd podnosi, że „nie 

ma żadnych przeszkód, by ponownie powołać do życia umowę, która wcze-

śniej wygasła lub została rozwiązana. Tego typu porozumienie mieści się  

w ramach swobody umów, przewidzianej w art. 3531 kc”. Orzeczenie to jest 

bardzo istotne ze względu na możliwość zapewnienia realizacji zobowiązań, 

które w wyniku wygaśnięcia umowy nie stają się zobowiązaniem naturalnym, 

a mogą w dalszym ciągu podlegać egzekucji wykonania na podstawie umo-

wy. Twierdzę, że to może być zarówno nowacja, jak i świadczenie w miejsce 

wypełnienia (datio in solutum). Wydaje się jednak, że z treści wskazanego 

orzeczenia wynika możliwość odnowienia wygasłego węzła obligacyjnego  

w celu zrealizowania zobowiązania na warunkach zmienionych jedynie w tym 

zakresie, który umożliwia wykonanie zobowiązania, np. zmiana terminu wy-

konania.  

Zasady fair play – pojęcie, zastosowanie, znaczenie prawne 

 W literaturze doktryny common law już od lat 60. XX wieku rozwija 

się „doktryna zasad uczciwego kontraktowania”7. Wskazuje się, że węzeł 

obligacyjny nie jest jedynie przedmiotem umowy, który strony mają prawo 

egzekwować lub uzyskiwać ekwiwalent z tytułu niewykonania. Zobowiązanie 

jest przyrzeczeniem opartym na honorze i poczuciu godności, a jego wyko-

                                                           
7
 Szerzej: M.K.Sinha, Business and Human Rights, London 2013, s. 93 – 130; J. Cory, Business 

ethics. The Ethical Revolution of Minority Shareholders, New York 2005, s. 185 – 226; B. Ball, 
F.W. Rose, Principles of Business Law, London 1979, s. 62 - 139 K. Smith, D. Keenan, Company 
Law, Pitman Press 1970, s. 18 – 45; J. Montgomerie, B.A., Stevens’ elements of mercantile 
law, London 1960, s. 13 – 74. 
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nanie płynie z wnętrza intelektu człowieka. Wobec czego, w sytuacji gdy 

dochodzi do zawarcia umowy, stronom przede wszystkim zależ na tym, aby 

ułożyć stosunek zobowiązaniowy w taki sposób, aby zapewnić wykonanie 

przedmiotu umowy z satysfakcją uczestników tego zobowiązania. Nie do-

chodzi do rozerwania dwóch pojęć, tj. przedmiotu umowy i podmiotu umo-

wy. Podnosi się to, że przekonanie o słuszności wykonania zobowiązania 

wynika z systemu wartości człowieka. Człowiek z natury nie jest zły i zależy 

mu na czynieniu dobra. W kontekście zobowiązania cywilnego ogranicza się 

to do wykonania tego, do czego człowiek się zobowiązuje. Można przywołać 

rzymską zasadę pacta sunt servanda, stanowiącą pierwsze cywilistyczne za-

bezpieczenie wykonania zobowiązania8. Jednakże w prawie rzymskim wielo-

krotnie stawką życia czy zdrowia było należyte wykonania zobowiązania. 

Toteż strony czyniły zadość postanowieniom łączącej ich umowy, aby nie 

utracić  szacunku społecznego lub nie narazić swojej rodziny na niebezpie-

czeństwo. Zdarzały się nawet przypadki gwarantowania wykonania umowy 

stawiając jako zabezpieczenie życie lub wolność członka rodziny. Klasycznym 

przykładem są konsekwencje niespłaconych długów.  

 W literaturze doktryny common law podejmuje się dyskusje, jak 

należy kształtować postanowienia umowy, aby strony nie obawiały się kon-

sekwencji prawnych jej niewykonania, a pomimo to dążyły do wykonania. 

Wskazuje się bowiem na to, że natura stosunku zobowiązaniowego to do-

browolna chęć spełnienia świadczenia, sformalizowana jedynie w celu do-

precyzowania warunków jego wykonania. Oznacza to, że umowa sama  

w sobie stanowi źródło woli stron w zakresie świadczenia, które ma być do-

browolnie spełnione. Nie chodzi tu o stosowanie przymusu, bowiem to są już 

elementy stosunku administracyjno-prawnego, jak i karno-prawnego, wobec 

czego mają zastosowania do stosunku cywilno-prawnego. Przymus nie jest 

narzędziem prawa cywilnego i jako taki nie powinien być dyrektywą w za-

pewnieniu spełnienia świadczeń umownych.  

                                                           
8
 Szerzej: R. Świrgoń-Skok, Pretorskie pacta conventa servabo jako rzymskie korzenie zasady 

pacta sunt servanda, w: E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański (red.), Pacta sunt servanda - 
nierealny projekt czy gwarancja ładu społecznego i prawnego?, Kraków 2015, s. 11-20; M.S. 
Grochalski, Pacta sunt servanda jako podstawowa zasada w systemie norm prawa międzyna-
rodowego versus pogwałcenie, w: w: E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański (red.), Pacta sunt 
servanda - nierealny projekt czy gwarancja ładu społecznego i prawnego?, Kraków 2015,  
s. 273-283.  
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 W polskim obrocie gospodarczym zauważa się wiele umów, czy to  

w obrocie profesjonalnym, czy to o charakterze mieszanym, czy konsumenc-

kim, gdzie postanowienia umowy w sposób dosadny faworyzują jedną ze 

stron, umniejszając prawa drugiej strony. Pod szczególnym nadzorem orga-

nów państwowych znajdują się umowy zawierane z konsumentami, jednakże 

kontrola ta także nie ma charakteru bezwzględnego. Niestety, pomimo że 

katalog klauzul abuzywnych jest stale aktualizowany, przedsiębiorcy poszu-

kują różnych form możliwości ograniczenia uprawnień słabszej strony umo-

wy w celu wyegzekwowania swoich korzyści9. Zjawisko takie szczególnie 

widoczne jest w umowach finansowych zawieranych z konsumentami, np. 

wysokość prowizji, pośrednictwo, ubezpieczenie kredytowa, agresywne 

przewalutowanie. W zakresie umów w obrocie profesjonalnym, zjawisko 

nadużyć praw podmiotowych szczególnie widoczne jest w branży budowla-

nej. Przykładowo należy tu wskazać na stosunki z podwykonawcami, rozli-

czenia wykonania robót, egzekwowanie gwarancji płatności czy porzucenie 

prac. Wyjątkowo wdzięcznym zagadnieniem branży budowlanej jest poja-

wienie się pojęcia „usterki”. Przez to, że pojęcia takiego nie ma w obowiązu-

jących przepisach prawa, wykonawca wielokrotnie nie ma możliwości udo-

wodnienia, że przedmiot umowy wykonał zgodnie z projektem technicznym. 

Usterka bowiem nie jest wadą, ale stanowi nienależyte wykonanie zobowią-

zania. Przykładowo nieusunięcie usterki w wyznaczonym terminie daje 

uprawnienia inwestorowi do zastosowania wykonania zastępczego i obcią-

żenia kosztami wykonawcę. Z drugiej strony usuwanie usterki wydłuża czas 

wykonania zobowiązania, co również rodzi zwłokę po stronie wykonawcy  

i daje uprawnienie inwestorowi do naliczenia kar umownych. Problemy 

prawne związane z pojęciem „usterki” wynikają wprost ze specyfiki umów  

o roboty budowlane. Proces budowlany jest skonkretyzowany w oparciu  

o parametry techniczne i etapy realizacji poszczególnych zakresów robót.  

W konsekwencji tego, że kodeks cywilny, jak i inne ustawy posługują się je-

                                                           
9
 Szerzej: K.A. Dadańska, W sprawie modelu regulacji umów konsumenckich w polskim i euro-

pejskim prawie cywilnym - uwagi de lege lata i de lege ferenda, w: K.A. Dadańska, A. Tomczyk 
(red.), 50 lat Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Szczecin 2014,  
s. 21-38; E. Tylińska, Ochrona zbiorowego interesu konsumentów przed niedozwolonymi 
postanowieniami wzorców umownych, w: K.A. Dadańska, A. Tomczyk (red.), 50 lat Kodeksu 
cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Szczecin 2014, s. 51-59. 
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dynie pojęciem „wady”, które posiada swoją ustawową definicję, w sposób 

naturalny obrót gospodarczy wykreował jej „młodszą siostrę” – usterkę. 

Problemem jest jednak, że „usterka” każdorazowo jest interpretowana ina-

czej, chyba że sama treść umowy wskazuje jej znaczenie. Wydaje się, że sta-

nowi przejaw nienależytego wykonania zobowiązania, jednak znacznie 

mniejszego niż sama wada, gdyż przedmiot zobowiązania zachowuje swoją 

właściwość, ale pod względem jakości nie jest zgodny z oczekiwaniami zleca-

jącego. Pojęcie „usterki” pojawia się w orzecznictwie, a tam znowu znalazło 

się wprost z interpretacji treści umów o roboty budowlane. Jest to przykład 

tego, że nawet w prawie potrzeba stanowi przyczynek powstania nowych 

pojęć.  

Podsumowanie 

Wobec wskazanych okoliczności powstaje pytanie, czy cywilny sys-

tem prawny dojrzał do tego, aby stworzyć katalog zasad fair play w kształto-

waniu postanowień umownych i spełnianiu świadczeń z nich wynikających. 

Zagadnienie pojawia się w odpowiedzi na brak zachowania stron umowy 

zasługującego na określenie „fair”, bo „play” jest bez wątpienia. Obecny 

obrót gospodarczy ukazuje, jak daleko odeszliśmy od fundamentu cywilistyki 

– prawa rzymskiego. Jakie jest znaczenie pojęcia zasad fair play? Zasady fair 

play to zespół reguł gwarantujący ochronę praw stron, bez względu na ich 

ekonomiczną sytuację, oraz ochronę podstawowego węzła obligacyjnego  

w taki sposób, aby zobowiązanie zostało wykonane, a strony zostały w pełni 

usatysfakcjonowane. Jaki wpływ na układanie stosunku zobowiązaniowego 

mają zasady fair play? Zasady fair play stanowią dyrektywę do takiego ułoże-

nia stosunku zobowiązaniowego, aby nie pojawiały się nadużycia praw pod-

miotowych i stosowanie przymusu ekonomicznego w realizacji zamówienia. 

W jaki sposób tworzy się węzeł obligacyjny we współczesnych zobowiąza-

niach w obrocie profesjonalnym? Sposoby tworzenia węzła obligacyjnego 

wskazane są przez przepisy kodeksu cywilnego, jednakże optymalnym roz-

wiązaniem byłoby, gdyby umowy zawierane były w drodze negocjacji tak, 

aby strony wspólnie mogły ustalić treść stosunku zobowiązaniowego.  

W obecnej rzeczywistości prawnej częściej stosujemy wzorce umów, niż 

faktycznie negocjujemy ich treść. Wzorce umów przenikają do umów kon-

sumenckich, mieszanych, ale i profesjonalnych. Obrót prawny robi się coraz 
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bardziej szablonowy. Powstaje pytanie, czy za pomocą szablonu jesteśmy  

w stanie wykreować w sposób prawidłowy i skuteczny treść zobowiązania. 

Jakie są podstawy behawioralne powstawania umowy? Kiedyś bez wątpienia 

były to honor i godność, obecnie niestety najczęściej jest to zysk. Każda ze 

stron uczestnicząca w obrocie gospodarczym w zasadniczej większości za-

wiera umowę w celu osiągnięcia korzyści. Dlatego nieraz bardziej opłacalne 

staje się niewykonanie umowy i zapłacenie kary umownej z tego tytułu, ale 

zaangażowanie się w zobowiązanie, gdzie zysk jest wyższy, niż wykonanie 

pierwszego zobowiązania. Świadczy to o zmianie systemu wartości człowie-

ka, ale przede wszystkim o komercjalizacji świata. Od najmłodszych lat uczeni 

jesteśmy korzystania z życia. Później takie nastawienie przenosi się na grunt 

prawa, gdzie może to już mieć różne skutki. Osobowość człowieka pozostaje 

w ścisłym związku ze sposobem kształtowania postanowień umowy.  Co dziś 

zapewnia zawarcie umowy w formie pisemnej – realizację przedmiotu umo-

wy czy realizację prawa jednej strony kosztem strony drugiej? Trudno jest 

jednoznacznie stwierdzić, co dziś zapewnia zawarcie umowy, bowiem każdy 

węzeł obligacyjny łatwo jest przeciąć, pod warunkiem, że posiada się odpo-

wiednie argumenty bądź środki finansowe. Skutek tego jest jednak jeden – 

niewykonane zobowiązanie. Pytanie, które towarzyszy analizie tego zagad-

nienia to, czy jest sens kreowania takich przepisów prawa, które zapewniały-

by bezwzględne realizowanie postanowień umowy. Nie wydaje się, aby takie 

rozwiązanie było uzasadnione interesem społecznym. Zasada swobody 

umów daje uprawnienie do swobodnego kształtowania stosunku zobowiąza-

niowego, wobec czego także jego rozwiązania. Jednakże z drugiej strony 

funkcjonowanie klauzul abuzywnych ogranicza naruszenie praw konsumenc-

kich w obrocie gospodarczym. Może uzasadnione byłoby stworzenie podob-

nego katalogu zasad, jakie powinny towarzyszyć zawieraniu umów? Katalog 

taki mógłby być aktualizowany na podstawie bieżącego orzecznictwa i być 

może ograniczyłby nadużycia praw podmiotowych, także w obrocie profe-

sjonalnym. Warto podkreślić, że spółka prawa handlowego też może się oka-

zać słabszym ogniwem obrotu gospodarczego i może być narażona na rażące 

naruszenia swoich praw i ekonomicznego interesu. 12 –letnie dziecko może 

kupić bułkę, ale nie może kupić samochodu. Bułka jednak też może być ze-

psuta. Stosunek zobowiązaniowy nie jest tylko swobodnie ułożoną treścią – 

są to też czyjeś nadzieje i nieraz pieniądze.  
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O ZASADACH DOBREGO ZARZĄDZANIA W SPORCIE 

ABOUT THE PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE IN SPORT 

 

Streszczenie: Sport odgrywa coraz większą rolę 
społeczną i gospodarczą. Co za tym idzie, w celu 
dalszego rozwoju tej dziedziny, jak również 
wyeliminowania negatywnych zjawisk w niej 
występujących, należy określić oraz wprowadzić 
zasady dobrego zarządzania w sporcie. Celem 
niniejszego artykułu jest przedstawienie in-
strumentów prawnych wykorzystywanych do 
zapewnienia dobrego zarządzania w sporcie. 
Zostały przedstawione przepisy prawa po-
wszechnie obowiązującego dotyczące tej tema-
tyki, jak również dokumenty wydane przez 
organy europejskie oraz organy administracji 
rządowej odpowiadające za sprawy sportu, 
mające na celu zachowanie zasad transparent-
ności i przejrzystości. Dodatkowo, wskazano na 
regulacje prawa wewnętrznego ustanawianego 
przez organizacje i związki sportowe mające na 
celu przyczynienie się do upowszechniania 
sprawnego zarządzania w danym sporcie. 
 
Słowa kluczowe: zarządzanie, sport, fair play, 
związek sportowy, klub sportowy 
 

Abstract. Sport plays an increasingly important 
social and economic role. Consequently, in 
order to further develop this field, as well as 
eliminate the negative phenomena occurring 
in it, it is necessary to define and introduce 
the principles of good governance in sport. 
The purpose of this article is to present the 
legal instruments used to ensure good gov-
ernance in sport. General law provisions 
regarding this subject were presented, as well 
as documents issued by European bodies and 
government administration bodies responsi-
ble for sport matters, aimed at maintaining 
the principle of transparency. In addition, the 
regulations of internal law established by 
sports organizations and associations aimed at 
contributing to the dissemination of efficient 
management in a given sport were pointed 
out. 
 
Key words: governance, sport, fair play, sport 
association, sport club. 
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Wprowadzenie 

Sport stał się jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin gospodarki 

[Zob. szerzej: Sznajder 2017; Rischka-Słowik2014, s. 38-48]. Nie wolno jed-

nak zapominać o człowieku, który jest najważniejszym podmiotem widowi-

ska sportowego. W sporcie najważniejsze są emocje związane z rywalizacją 

sportową oraz osiąganie jak najwyższych wyników sportowych. Jednak nie 

jest to obecnie możliwe bez sprawnego i zawodowego zarządzania podmio-

tami działającymi w sporcie. Nowoczesny sport, podobnie jak inne działające 

komercyjnie na rynku podmioty, potrzebuje doświadczonych menedżerów. 

Stworzenie zawodnikom odpowiednich warunków do trenowania i rozwoju, 

zapewnienie środków na poszukiwanie talentów, utrzymanie pracowników, 

modernizacja i utrzymanie obiektów sportowych czy organizacja międzyna-

rodowych wydarzeń sportowych wymaga odpowiednich umiejętności.  

Dodatkowo dobre zarządzanie w sporcie jest niezwykle ważne z uwagi 

na wciąż występujące negatywne zjawiska w sporcie. W szczególności doty-

czy to zjawisk takich, jak korupcja, wykorzystywanie przez kluby nierównej 

pozycji stron umowy o profesjonalne uprawianie sportu czy też nieracjonal-

ne gospodarowanie środkami finansowymi, w tym środkami publicznymi, 

przeznaczanymi na sport. Może to prowadzić do powstania ogromnego za-

dłużenia klubów sportowych, spadku w lidze rozgrywkowej, a nawet upadło-

ści klubów z długoletnią historią sportową. Niestety, olbrzymie pieniądze, 

które weszły do świata sportu, niosą za sobą ryzyko nadużyć i chęci wzboga-

cenia się przez osoby zarządzające podmiotami działającymi w sporcie. Or-

ganizacje, kluby sportowe stały się prężnie funkcjonującymi przedsiębior-

stwami. Dlatego też nie mogą się one obyć bez sprawnie funkcjonującej ka-

dry zarządzającej.  

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych instrumentów praw-

nych wykorzystywanych do zapewnienia dobrego zarządzania w sporcie. 

Autorka przyjęła za hipotezę badawczą założenie, że konieczne jest wprowa-

dzenie odpowiednich regulacji prawnych oraz regulacji związkowych mają-

cych zagwarantować przestrzeganie zasad dobrego zarządzania.  

Za pojęcie dobrego zarządzania w sporcie autorka przyjęła definicję 

opracowaną przez Zespół Ekspertów Komisji Europejskiej, którzy w 2013 r. 

opracowali raport pt. „Zasady dobrego zarządzania w sporcie”. Zgodnie  
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z przyjętą tam definicją, zasady dobrego zarządzania w sporcie to „ramy  

i kultura, w oparciu o które dany organ sportowy tworzy politykę, określa 

swoje cele strategiczne, współpracuje z zainteresowanymi stronami, monito-

ruje wyniki, ocenia ryzyka i zarządza nimi, składa swoim członkom sprawoz-

dania na temat prowadzonych działań i osiągniętych postępów, między in-

nymi w zakresie tworzenia skutecznej, trwałej i proporcjonalnej polityki oraz 

przepisów sportowych” [Raport pt. „Zasady dobrego zarządzania w sporcie” 

2013]. W ocenie autorki ta definicja może być analogicznie stosowana wo-

bec wszystkich podmiotów działających w sporcie, w tym przez kluby spor-

towe. Powinny one działać w sposób zorganizowany, w oparciu o ustalone 

cele strategiczne w perspektywie długofalowej, a także w sposób przejrzysty 

pod względem finansowym, z uwzględnieniem ryzyka związanego z prowa-

dzoną działalnością, za pomocą wykwalifikowanych menadżerów [Zob. sze-

rzej: Wartecki 2008; Klincewicz 2016; Jedel 2013, s. 215-227]. Szersze omó-

wienie pojęcia i teorii dotyczących zasad dobrego zarządzania wykracza jed-

nak poza ramy niniejszego artykułu.  

W artykule autorka omawia regulacje prawne wprowadzone przez 

polskiego ustawodawcę, regulacje wprowadzone przez organy Unii Europej-

skie, jak również regulacje wprowadzane przez związki sportowe, które mają 

zapewnić odpowiednie zarządzanie w sporcie.  

W celu weryfikacji przedstawionej powyżej hipotezy wykorzystano 

metodę dogmatyczno – prawną, polegającą na analizie przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego regulujących zarządzanie w sporcie. Ponadto 

poddano analizie rezolucję przygotowaną przez organy Unii Europejskiej  

w tym zakresie, jak również przepisy wprowadzone przez związki sportowe  

i międzynarodowe federacje sportowe, które mają zapewnić dobre zarzą-

dzanie przez podmioty działające w danej dyscyplinie sportowej.  

Ponadto przeanalizowano praktykę w zakresie stosowania zasad za-

rządzania w sporcie, co posłużyło sformułowaniu wniosków.  

Ustawa o sporcie 

Polski ustawodawca w art. 9 ustawy o sporcie [ustawa z dnia 25 

czerwca 2010 r., dalej jako u. sport.] określił zasady udziału we władzach 

polskiego związku sportowego. Przede wszystkim została określona długość 



Katarzyna Siemion ASO.A.2(12)/2018/171-187 

 174 

kadencji władz związku sportowego, która nie może być dłuższa niż cztery 

lata (art. 9 ust. 1 u. sport.). Dodatkowo wskazano, że funkcji prezesa polskie-

go związku sportowego nie można pełnić dłużej niż przez dwie następujące 

po sobie kadencje. Powyższe oznacza, że ustawodawca nie wykluczył możli-

wości pełnienia funkcji prezesa polskiego związku sportowego przez więcej 

niż dwie kadencje, a jedynie wprowadził ograniczenie, że nie mogą one wy-

stępować bezpośrednio po sobie. Wprowadzona regulacja miała na celu 

zapewnienie dostępu nowych kadr do organów zarządzających polskim 

związkiem sportowym oraz zmienną reprezentację przedstawicieli środowi-

ska sportowego w organach zarządzających w polskim sporcie sprawujących 

najwyższą władzę [Cajsel 2011, 85].   

Ponadto wprowadzono zakaz łączenia funkcji we władzach związku  

z innymi funkcjami w podmiotach i organizacjach, które mogą powodować 

potencjalny lub rzeczywisty konflikt interesów. W szczególności wprowadzo-

no zakaz łączenia funkcji członka zarządu polskiego związku sportowego  

z funkcją w innych władzach tego związku. Wyjątkiem w tym zakresie jest 

pełnienie funkcji delegata na walne zebranie członków lub delegatów pol-

skiego związku sportowego zwołanego dla wyboru władz tego związku. 

Wprowadzono również zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związa-

nej z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych, czy też zakaz po-

siadania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego prowadzących 

działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań 

statutowych (art. 9 ust. 3 pkt 1-2b u.sport.).  

Dodatkowo zakazane jest łączenie funkcji członka polskiego związku 

sportowego z pracą na rzecz ministerstwa zapewniającego obsługę ministra 

właściwego do spraw kultury fizycznej w ramach stosunku pracy albo na 

podstawie umowy cywilnoprawnej oraz z funkcją trenera kadry narodowej 

lub funkcją pełnioną w sztabie szkoleniowym kadry narodowej w tym samym 

sporcie (art. 9 ust. 3 pkt 4-6 u. sport.). Powyższe miało na celu wyeliminowa-

nie konfliktu interesów w sytuacji, w której osoba pracująca w ministerstwie 

zleca zadania publiczne, a następnie sprawuje nadzór nad realizacją tych 

zadań. Nie może być ona jednocześnie zleceniodawcą, wykonawcą i podmio-

tem rozliczającym wykonanie zadania publicznego w tym zakresie. W przy-

padku łączenia funkcji członka polskiego związku sportowego z funkcją tre-
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nera kadry narodowej lub funkcją pełnioną w sztabie szkoleniowym w tym 

samym sporcie doszłoby do sytuacji, w której osoby te dokonywałyby oceny 

samych siebie, co stwarza wątpliwości w zakresie bezstronności i rzetelności 

tej oceny [Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.].   

Ponadto wprowadzono wobec członków polskiego związku sportowe-

go zakaz bycia członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem podmio-

tu świadczącego na rzecz tego związku usług, dostaw lub robót budowla-

nych, w tym usług sponsoringu sportowego lub osobą najbliższą dla osoby 

prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu którejkol-

wiek z powyższych czynności. Powyższe ma również zastosowanie w przy-

padku, gdy członek władz polskiego związku sportowego jest osobą najbliż-

szą dla osoby, która posiada w spółkach prawa handlowego akcje lub udziały, 

będącej wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego lub członkiem or-

ganu, prokurentem lub pełnomocnikiem w innym podmiocie prowadzącym 

działalność gospodarczą, jeżeli działalność gospodarcza prowadzona przez 

ww. podmioty polega na świadczeniu na rzecz polskiego związku sportowego 

usług, dostaw lub robót budowlanych (art. 9 ust. 3 pkt 6-8 u. sport). 

Powyższe wprowadza dość znaczne ograniczenia w zakresie swobody 

zawierania umów przez polski związek sportowy. Wprowadzenie ograniczeń 

w zakresie powiązań kapitałowych, personalnych i organizacyjnych z człon-

kami zarządu polskiego związku sportowego miało jednak na celu wyelimi-

nowanie negatywnych zjawisk występujących w sporcie, w szczególności 

korupcji [Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.]. Powiąza-

nia te, w ocenie ustawodawcy, mogły bowiem powodować konflikt intere-

sów oraz stwarzać możliwość wywierania nacisków oraz wpływów zewnętrz-

nych na działalność polskich związków sportowych.  

Należy również wskazać, że członek zarządu polskiego związku spor-

towego nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestęp-

stwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia pu-

blicznego (art. 9 ust. 3 pkt 3 u. sport), jak również karaną dyscyplinarnie za 

doping w sporcie w wymiarze jednostkowym większym niż 24 miesiące dys-

kwalifikacji (art. 9 ust. 3 pkt 10 u. sport.). Wprowadzona regulacja miała na 

celu zapewnienie udziału we władzach polskiego związku sportowego przez 

osoby o wysokich standardach moralnych i etycznych [Uzasadnienie do pro-
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jektu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.]. Wskazanie jednak na wymiar jednost-

kowy oznacza, że członkiem władz polskiego związku sportowego może być 

osoba karana dyscyplinarnie za doping wielokrotnie, w wymiarze łącznie 

przekraczającym 24 miesiące. Jednorazowa kara nie może bowiem przekra-

czać 24 miesięcy. Powyższe budzi wątpliwości w zakresie zasadności wpro-

wadzenia tej regulacji. Jeżeli ustawodawca zdecydował się na jej wprowa-

dzenie, w ocenie autorki, taki zakaz powinien dotyczyć łącznej poniesionej 

kary za doping, a nie kary jednostkowej.  

Niezależnie od powyższego, wprowadzono ogólną zasadę, zgodnie  

z którą członek zarządu lub organu kontroli wewnętrznej polskiego związku 

sportowego jest obowiązany powstrzymać się od wszelkiej działalności 

sprzecznej z interesami polskiego związku sportowego. Powyższa regulacja 

została zaczerpnięta z przepisów Kodeksu spółek handlowych [Ustawa z dnia 

15 września 2000 r., dalej jako k.s.h.]. Pojęcie działalności sprzecznej z inte-

resami polskiego związku sportowego jest klauzulą generalną, wymagającą 

dookreślenia. Wydaje się, że w tym przypadku należy korzystać z dorobku 

doktryny i orzecznictwa osiągniętego na gruncie interpretacji przepisów do-

tyczących zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej wprowadzonego 

w k.s.h., jednak z uwzględnieniem szczególnej pozycji prawnej polskiego 

związku sportowego. 

 Należy zatem wskazać, że wprowadzony w u. sport. zakaz wynika  

z ogólnego nakazu lojalnego współdziałania członków organów polskiego 

związku sportowego w interesie tego związku. Regulacja ta ma służyć intere-

som samego polskiego związku sportowego, bowiem cała działalność jej 

członków powinna być skierowana na jego rozwój, dbania o jego interesy,  

a nie być nakierowana na wspieranie innych podmiotów lub prywatnych 

interesów poszczególnych członków związku sportowego [I ACa 752/13]. 

Uregulowany w k.s.h. zakaz konkurencji „polega na zabronieniu dokonywa-

nia wszelkich czynności, które można uznać za godzące w interesy spółki, ale 

tylko takich, które wiążą się z konkurencyjnym współuczestniczeniem na 

rynku” [I ACa 550/08]. Pozycja polskiego związku sportowego jest szczegól-

na, bowiem jest monopolistyczna. W Polsce funkcjonuje bowiem zasada 

„jeden sport – jedna organizacja”. Zgodnie z tą zasadą polski związek spor-

towy ma wyłączne prawo do organizowania i prowadzenia współzawodnic-
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twa sportowego na najwyższych szczeblach rozgrywkowych w kraju. Ponadto 

polski związek sportowy ustanawia i realizuje reguły sportowe, organizacyjne 

i dyscyplinarne we współzawodnictwie sportowym przez niego organizowa-

nym. Dodatkowo powołuje kadrę narodową oraz reprezentuje dany sport  

w międzynarodowych organizacjach sportowych (art. 13 u. sport.). 

Co za tym idzie, możliwość prowadzenia działalności konkurencyjnej 

wobec polskiego związku sportowego jest ograniczona. Zatem interpretacja 

zakazu prowadzenia działalności sprzecznej z interesami polskiego związku 

sportowego powinna być dokonywana z uwzględnieniem specyfiki sportu.  

W ocenie autorki należy pod tym pojęciem rozumieć wszelką działalność 

nakierowaną na wspieranie interesów innych podmiotów wchodzących  

w relacje (np. zawierającym umowy) z polskim związkiem sportowym lub 

interesów poszczególnych członków polskiego związku sportowego.  

Niezależnie od powyższego, w u. sport. wprowadzono obowiązek ba-

dania rocznego sprawozdania finansowego polskiego związku sportowego 

przez biegłego rewidenta. Następnie, zatwierdzone przez biegłego rewidenta 

roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności polskiego 

związku sportowego powinno zostać rozpatrzone i zatwierdzone przez walne 

zgromadzenie członków albo delegatów polskiego związku sportowego. Po 

zatwierdzeniu powyższych dokumentów przez ww. organ polski związek 

sportowy ma obowiązek przesłania ich do ministra właściwego do spraw 

kultury fizycznej w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia, celem publikacji 

ich w Biuletynie Informacji Publicznej. Właściwy minister pełni bowiem rolę 

nadzorczą nad działalnością polskich związków sportowych.  

Kolejnym instrumentem prawnym, który, w ocenie autorki, kształtuje 

dobre zasady zarządzania w sporcie, jest wprowadzony w art. 10 u. sport. 

zakaz koncentracji kapitału. Osoba fizyczna lub osoba prawna będąca człon-

kiem lub posiadająca udziały albo akcje w klubie sportowym będącym człon-

kiem polskiego związku sportowego nie może być członkiem lub posiadać 

udziałów albo akcji lub być członkiem organów lub władz innego klubu spor-

towego uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym w tym samym 

sporcie. Wprowadzenie powyższej regulacji miało na celu wyeliminowanie 

potencjalnego konfliktu interesów oraz zachowanie zasad uczciwego współ-

zawodnictwa sportowego [Badura 2011, 143]. W ocenie autorki omawiana 
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regulacja jest nieskuteczna z uwagi na brak sankcji za nieprzestrzeganie tego 

zakazu. Ustawodawca postanowił bowiem pozostawić kwestię regulacji tej 

sankcji poszczególnym polskim związkom sportowym. Powyższe prowadzi do 

dyferencjacji pozycji prawnej ww. osób w zależności od decyzji polskiego 

związku sportowego, którego te osoby są członkiem. Poszczególne polskie 

związki sportowe mogły bowiem przewidzieć określone sankcje za nieprze-

strzeganie zakazu wynikającego z art. 10 u. sport., natomiast inne mogły tej 

kwestii nie uregulować.  

Rezolucja organów Unii Europejskiej 

Z uwagi na coraz większą nie tylko społeczną, ale również ekono-

miczną rolę sportu, organy Unii Europejskiej zainteresowały się tą sferą. 

Pierwszym dokumentem w całości poświęconym sprawom sportu była Biała 

Księga na temat sportu z 2007 r., w której organy Unii Europejskiej zwróciły 

uwagę na coraz większą rolę sportu w aspekcie społecznym, gospodarczym 

oraz organizacyjnym, a co za tym idzie, potrzebę zwiększonej aktywności 

unijnego ustawodawcy w kształtowaniu prawidłowego rozwoju tej dziedziny 

[Biała Księga na temat sportu z 11 lipca 2007 r.]. Ponadto z czasem organy 

Unii Europejskiej dostrzegły konieczność zapewnienia zasad dobrego zarzą-

dzania w sporcie. Wyrazem tego było wydanie w 2016 r. przez Parlament 

Europejski rezolucji w sprawie zintegrowanego podejścia do polityki w dzie-

dzinie sportu: dobre zarządzanie, dostępność i uczciwość [Rezolucja Parla-

mentu Europejskiego z 12 grudnia 2016 r., dalej jako Rezolucja].  

W Rezolucji podkreślono rolę sportu w życiu milionów obywateli Unii 

Europejskiej oraz jego wkład społeczny, edukacyjny, gospodarczy i kulturalny 

do społeczeństwa oraz przyczyniania się do jego jednoczenia, a także do 

realizacji strategicznych celów UE oraz jej wartości społecznych. Wskazano, 

że głośne afery korupcyjne w sporcie oraz w organizacjach sportowych na 

szczeblu europejskim i międzynarodowym nadszarpnęły reputację sportu.  

W związku z tym zwrócono uwagę na potrzebę wprowadzenia reform struk-

turalnych organów i organizacji zarządzających w sporcie. Podkreślono, że 

dobre zarządzanie w sporcie oznacza właściwe regulowanie go za pomocą 

zasad skutecznego, przejrzystego, etycznego zarządzania o charakterze de-

mokratycznym i partycypacyjnym. W Rezolucji zwrócono się o zobowiązanie 

się organizacji i związków sportowych do stosowania zasad dobrego zarzą-
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dzania z zachowaniem przejrzystości oraz zrównoważonego finansowania, 

czego przejawem powinno być publiczne udostępnianie dokumentacji finan-

sowej i sprawozdań z działalności związków sportowych oraz ujawnianie 

wynagrodzeń najwyższej kadry zarządzającej, a także czasu trwania jej ka-

dencji.  

Przejawem zasady przejrzystości powinno być określenie klarownego 

podziału zadań i uprawnień organów zarządzających sportem. Dodatkowo 

ważne jest skuteczne oddzielenie działań komercyjnych od charytatywnych 

oraz sprawniejsza wewnętrzna procedura samoregulacyjna służąca zapobie-

ganiu  przestępstwom i nielegalnej działalności w sporcie, a także jej wykry-

waniu. Wskazano również na zasadność nakładania odpowiednich sankcji  

w tym zakresie w obrębie organizacji i związków sportowych. W Rezolucji 

podkreślono również, że państwa członkowskie powinny uzależnić publiczne 

finansowanie sportu od stosowania przez ich beneficjentów określonych 

zasad w zakresie zarządzania, nadzoru oraz sprawozdawczości.  

Zwrócono uwagę, że stosowanie zasad dobrego zarządzania w sporcie 

wraz z odpowiednimi działaniami monitorującymi, nadzorującymi oraz 

wprowadzeniem adekwatnych instrumentów prawnych pozwoli na zlikwi-

dowanie negatywnych zjawisk występujących w sporcie,  w szczególności 

korupcji oraz innych nieuczciwych praktyk. Jednocześnie Parlament Europej-

ski poddał pod rozwagę zasadność stworzenia kodeksów postępowania  

w dziedzinie dobrego zarządzania i uczciwości w sporcie. 

W ocenie autorki należy pozytywnie ocenić inicjatywę Parlamentu Eu-

ropejskiego, który zauważył potrzebę określenia zasad dobrego zarządzania 

w sporcie, których stosowanie wspierałoby rozwój sportu oraz wyeliminowa-

łoby negatywne zjawiska występujące w sporcie. Jeżeli chcemy, aby sport 

prawidłowo się rozwijał, należy wprowadzić zasady profesjonalnego funkcjo-

nowania i odpowiedniego zarządzania w organizacjach i związkach sporto-

wych.  

Kodeks dobrych praktych dla PZS przygotowany przez Ministerstwo Sportu  

i Turystyki 

Na początku 2018 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało Ko-

deks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych [Kodeks Do-
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brego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych z 2017 r., dalej jako 

Kodeks]. Wydaje się, że jest to niejako odpowiedź na postanowienia Rezolu-

cji.  

Dokument ten powstał na skutek przeprowadzonej wcześniej analizy 

dotyczącej działalności polskich związków sportowych w sportach olimpij-

skich [Analiza działalności polskich związków sportowych w sportach olimpij-

skich 2016]. Wyniki tej analizy wskazały, że polskie związki sportowe, gene-

ralnie rzecz ujmując, są  słabo przygotowane do pełnienia swoich zadań od 

strony zarządczej. Polskie związki sportowe w dużej mierze zależne są bo-

wiem od otrzymania oraz wysokości dotacji pochodzących z ministerstwa, 

które to środki oceniają jednocześnie jako niewystarczające do realizacji 

planów szkoleniowych i rozwoju danego sportu. Wskazano, że polskie związ-

ki sportowe mają problemy z pozyskiwaniem innych, alternatywnych środ-

ków. Nie korzystają bowiem w ogóle ze środków europejskich, a  udział środ-

ków pozyskanych od sponsorów w budżecie większości polskich związków 

sportowych jest bardzo niski, bowiem wynosi do ok. 5% ich przychodów.  

W raporcie wskazano również, że polskie związki sportowe nie wykorzystują 

możliwości, jakie daje im status organizacji pożytku publicznego [Analiza 

działalności polskich związków sportowych w sportach olimpijskich 2016]. 

Ministerstwo Sportu i Turystyki uznało, że poprawę skuteczności osią-

gania celów przez polskie związki sportowe można osiągnąć poprzez wpro-

wadzenie na szerszą skalę do tych związków zasad dobrego zarządzania,  

w tym zarządzania strategicznego, a następnie konsekwentne dążenie do ich 

realizacji. 

 Podkreślono, że podmioty działające w sporcie powinny być wiary-

godne dla swoich partnerów biznesowych. Podobnie, jak w przypadku pozo-

stałych podmiotów działających na rynku, polski związek sportowy powinien 

w sposób jasny definiować swoją misję oraz wizję działania, a następnie na 

tej podstawie budować cele krótko- i długoterminowe, np. w formie strate-

gii. Kolejną ważną kwestią jest zagadnienie finansowania działalności pol-

skich związków sportowych. Wskazano, że w przypadku organizacji pozarzą-

dowych dobre zarządzanie polega na dywersyfikacji źródeł finansowania, 

skutecznym pozyskiwaniu środków publicznych, a także przyciąganiu uwagi 
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sponsorów i darczyńców, organizowaniu zbiórek oraz komercyjnym wykorzy-

stywaniu własnych zasobów.  

Zwrócono uwagę na problem znacznego uzależnienia polskich związ-

ków sportowych od otrzymywanego ze środków publicznych dofinansowa-

nia. Wiele z organizacji sportowych w Polsce nadal funkcjonuje według wzor-

ca postawy pasywnej, nie pozyskując dodatkowych źródeł finansowania, bez 

precyzyjnie określonej strategii działania, w sposób nieprzejrzysty dla inwe-

storów, opierając proces decyzyjny o nieobiektywne przesłanki.  

Kodeks wprowadza podział na reguły bezwzględnie i względnie wią-

żące oraz zalecenia i dobre praktyki. Reguły bezwzględnie wiążące powinny 

zostać zastosowane przez polskie związki sportowe pod rygorem uzależnie-

nia uzyskania dofinansowania na realizację zadań przez poszczególne polskie 

związki sportowe lub wysokości tego dofinansowania od stopnia przestrze-

gania wytycznych określonych w Kodeksie. Ministerstwo zaleca stosowanie 

przez związki sportowe również reguł względnie wiążących oraz zaleceń, 

których zastosowanie zapewne wpłynie na wysokość dofinansowania dla 

tych związków.  

Wątpliwym rozwiązaniem jest wskazanie, że przy określaniu wysokości 

dofinansowania z ministerstwa na realizację zlecanych polskiemu związkowi 

sportowemu zadań publicznych brana będzie pod uwagę postawa antydo-

pingowa zawodników kadry narodowej w sporcie, w którym ten związek 

działa, a także personelu pomocniczego pracującego z zawodnikami, w tym 

przede wszystkim trenerów i lekarzy. W przypadku naruszania przez te osoby 

przepisów antydopingowych, wartość dofinansowania może zostać zmniej-

szona. Ocena wagi popełnionych naruszeń oraz fakt ewentualnego udziału 

lub wpływu polskiego związku sportowego w popełnieniu przez wskazane 

powyżej osoby naruszeń przepisów antydopingowych, będzie wpływać na 

wielkość obniżonego dofinansowania. Dotyczy to zarówno zadań realizowa-

nych przez polski związek sportowy w danym roku, jak i w latach przyszłych. 

Powyższe wydaje się zbyt daleko idącym rozwiązaniem, bowiem 

wprowadza odpowiedzialność zbiorową za stosowanie dopingu przez po-

szczególne osoby zaangażowane w dany sport. Należy bowiem pamiętać, że 

realizacja zadań polskiego związku sportowego polega na przyczynianiu się 

do rozwoju danego sportu oraz ma zapewniać odpowiednie warunki przygo-
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towania do zawodów wszystkim sportowcom w danej dyscyplinie sportu 

oraz ich udziału w zawodach o randze międzynarodowej. Obarczanie odpo-

wiedzialnością polskiego związku sportowego, a co za tym idzie, wszystkich 

sportowców danej dyscypliny, za stosowanie dopingu przez poszczególnych 

zawodników wydaje się nadużyciem i nie znajduje uzasadnienia w przepisach 

prawa. Należy pozytywnie ocenić działania zmierzające do zapewnienia do-

brych zasad zarządzania w polskich związkach sportowych, jednak nie może 

to prowadzić do narażenia zawodników i trenerów na ponoszenie przez nich 

negatywnych konsekwencji za działania polskiego związku sportowego czy 

też poszczególnych zawodników. 

Należy również pamiętać o nadal występujących nadużyciach w pol-

skich związkach sportowych. Obejmowanie funkcji w tych związkach przez 

osoby niekompetentne, które nie będą stosować zasad wynikających z Ko-

deksu, może prowadzić do daleko idących skutków w postaci braku lub 

zmniejszonego dofinansowania z ministerstwa. Powyższe może prowadzić do 

negatywnych konsekwencji dla zawodników reprezentujących daną dyscy-

plinę sportową, którzy nie będą mieli zapewnionych odpowiednich środków 

na prawidłowy rozwój, przygotowania oraz udział w zawodach sportowych. 

Dlatego też tak ważne jest, aby w polskich związkach sportowych zasiadały 

odpowiednie osoby, które będą przyczyniać się do rozwoju danego sportu, 

starać się o pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania oraz przestrzegać 

zasad dobrego zarządzania w sporcie.   

Licencjonowanie klubów sportowych 

Jednym z podstawowych instrumentów prawnych mających zapewnić 

zasady odpowiedniego zarządzania w sporcie przez kluby sportowe jest ich 

licencjonowanie do udziału w rozgrywkach na określonym szczeblu. Licencja 

sportowa definiowana jest jako „zezwolenie na uprawianie określonego 

sportu, udział w określonym współzawodnictwie sportowym, oznaczające 

dopuszczenie klubu sportowego, zawodnika, trenera lub arbitra sportowego 

do rywalizacji sportowej organizowanej i prowadzonej przez udzielającą li-

cencji organizację sportową” [Wach 1996, s. 79; zob. szerzej: Leciak 2017,  

s. 77-80]. Kompetencję do udzielania licencji sportowych, zgodnie z przepi-

sami u. sport., ma polski związek sportowy działający w danym sporcie. 

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 lit. a ) i b) u. sport. polski związek sportowy ma 
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wyłączne prawo do organizowania i prowadzenia współzawodnictwa spor-

towego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym sporcie oraz 

ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych 

we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek, z wyjąt-

kiem reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie.  

Instytucja licencji zostanie omówiona na przykładzie systemu licencyj-

nego wprowadzonego przez organizacje sportowe działające w piłce nożnej. 

Podstawowym dokumentem określającym zasady i tryb udzielania licencji  

w piłce nożnej jest Podręcznik licencyjny dla klubów poszczególnych lig za-

wodowych wydawany przez Polski Związek Piłki Nożnej [Podręcznik licencyj-

ny dla Klubów Ekstraklasy sezon 2017/2018 i następne, dalej jako Podręcznik 

licencyjny].  

System licencyjny dla klubów sportowych ma przede wszystkim na ce-

lu propagowanie oraz stałą poprawę standardów we wszelkich aspektach 

funkcjonowania piłki nożnej oraz ciągłe uznawanie priorytetów w postaci 

szkolenia i opieki nad młodymi zawodnikami w każdym klubie sportowym. 

Ponadto, służy zapewnieniu i poprawie infrastruktury sportowej klubów 

sportowych w celu dostarczenia zawodnikom, a także widzom prawidłowo 

wyposażonych i bezpiecznych obiektów sportowych. Dodatkowo system 

licencyjny ma zapewnić odpowiedni poziom zarządzania i organizacji przez 

kluby sportowe oraz ma służyć poprawie ekonomicznych i finansowych moż-

liwości klubów sportowych celem zwiększenia przejrzystości działania oraz 

ich wiarygodności jako partnera na rynku.  

Jednym z podstawowych celów systemu licencyjnego jest również za-

pewnienie ochrony wierzycielom klubów sportowych poprzez zapewnienie 

bieżącego regulowania ciążących na klubie sportowym zobowiązań wobec 

zawodników, trenerów, pracowników, organów publicznych oraz innych 

klubów sportowych i federacji międzynarodowych. Poprzez wprowadzenie 

systemu licencji ma zostać zabezpieczona ciągłość polskich, jak również eu-

ropejskich rozgrywek klubowych w trakcie trwania sezonu licencyjnego. Do-

datkowo poprzez wprowadzenie systemu licencyjnego Polski Związek Piłki 

Nożnej może prowadzić ocenę porównawczą klubów sportowych według 

kryteriów sportowych, infrastrukturalnych, dotyczących personelu i admini-

stracji, prawnych oraz finansowych celem rozwoju piłki nożnej w Polsce 
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[Podręcznik licencyjny dla Klubów Ekstraklasy sezon 2017/2018 i następne, 

dalej jako Podręcznik licencyjny, s. 4]. 

System licencyjny wprowadzony przez Polski Związek Piłki Nożnej zo-

stał opracowany zgodnie z przepisami dotyczącymi systemu licencyjnego 

wprowadzonego przez UEFA (Europejska Federacja Piłki Nożnej). Jednym  

z najważniejszych dokumentów składających się na zbiór przepisów dotyczą-

cych systemu licencyjnego jest Financial Fair Play. UEFA wskazała reguły do-

tyczące finansów klubów sportowych mające zapewnić odpowiednie dyspo-

nowanie środkami finansowymi przez kluby sportowe działające w europej-

skiej piłce nożnej [UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations]. 

Zasady te mają na celu poprawę gospodarczej i finansowej zdolności klubów 

sportowych w europejskiej piłce nożnej oraz zwiększenie przejrzystości  

i wiarygodności ich działania. Dodatkowo wskazano na konieczność ochrony 

wierzycieli oraz wywiązywania się przez kluby sportowe z zobowiązań wobec 

piłkarzy, organów publicznych i innych klubów sportowych w terminie. Kluby 

sportowe powinny dążyć do prowadzenia działalności w oparciu o uzyskiwa-

ne przez siebie przychody, z zachowaniem zasady racjonalności wydatkowa-

nia uzyskanych środków. Powyższe ma służyć ochronie długotrwałej stabil-

ności, wypłacalności oraz „samowystarczalności” europejskiej piłki nożnej. 

Zasady Financial Fair Play sprowadzają się do założenia, że klub sportowy 

„nie może wydawać więcej, niż zarabia”. Obecne realia w sporcie, w szcze-

gólności inwestowanie przez potentatów finansowych uzyskiwanych przez 

nich nadwyżek finansowych w piłkę nożną, prowadzą do obalenia lub obej-

ścia zasad wprowadzonych przez UEFA. Okazało się, że nie są to reguły wy-

starczające oraz przystające do rzeczywistości biznesowej w piłce nożnej 

[Dotyczy to przede wszystkim przeprowadzanych transferów przez takie 

kluby sportowe, jak Manchester City czy Paris Saint – Germain (casus Ney-

mara, Mbappe)]. UEFA wskazała, że przygotowuje Financial Fair Play 2.0, 

który to dokument ma być odpowiedzią, remedium na występujące obecnie 

wypaczenia związane z transferowaniem zawodników przy wykorzystaniu 

środków finansowych pochodzących od przedstawicieli najbogatszych krajów 

świata, z obejściem dotychczas obowiązujących zasad dotyczących finanso-

wania klubów sportowych. Treść projektu tego dokumentu na razie nie jest 

znana.  
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W ocenie autorki wprowadzenie systemu licencyjnego przyczynia się 

do rozwoju i poprawy funkcjonowania klubów sportowych oraz urzeczywist-

niania zasad dobrego zarządzania przez te kluby. Niespełnienie wymogów 

licencyjnych prowadzi do nieuzyskania licencji na udział w rozgrywkach na 

danym szczeblu. Jest to bardzo poważna w swych skutkach konsekwencja dla 

klubu sportowego, który pomimo uzyskania wyniku sportowego pozwalają-

cego mu na udział w tych rozgrywkach, nie zostaje uprawniony do gry. Jed-

nak należy zauważyć, że w obecnych realiach kluby sportowe, które chcą 

występować na najwyższym poziomie rozgrywkowym, w tym w rozgrywkach 

europejskich, muszą spełniać określone kryteria organizacyjne oraz finanso-

we, aby została zachowana stabilność rozgrywek w trakcie trwania sezonu 

rozgrywkowego. Upadłość klubu sportowego i wycofanie się z rozgrywek w 

trakcie trwania sezonu zaprzeczałoby samej istocie rywalizacji sportowej 

[Krześniak 2016, s. 455].  

Podsumowanie 

Zarówno ustawodawca europejski, krajowy, jak również organizacje i 

związki sportowe dostrzegają konieczność zapewnienia zasad dobrego za-

rządzania w sporcie, wprowadzając określone instrumenty w tym zakresie.  

Określenie podstawowych zasad dobrego zarządzania w sporcie przy-

czynić się może do rozwoju podmiotów działających w sporcie oraz utrzyma-

nia ich stabilności finansowej. Jednak przede wszystkim powinno sprzyjać to 

podniesieniu poziomu rywalizacji sportowej z zachowaniem podstawowych 

zasad obowiązujących w sporcie, takich jak fair play, zasada uczciwej rywali-

zacji sportowej z poszanowaniem norm etycznych oraz podstawowych idei, 

które niesie za sobą sport. 

Dzisiejsze realia sportu, gdzie sport stał się samodzielną gałęzią go-

spodarki, wymuszają stosowanie przez podmioty działające w sporcie naj-

wyższych standardów zarządzania i zasad typowych dla wielkich przedsię-

biorstw działających na rynku. Z jednej strony kibice zapewne chcieliby, aby  

jedynym kryterium uczestnictwa w rozgrywkach na danym szczeblu były 

osiągane przez klub sportowy wyniki sportowe, jednak z drugiej strony rów-

nie ważne jest zachowanie stabilności rozgrywek sportowych oraz ich odpo-

wiedni rozwój. Rozwój ten nie jest jednak możliwy bez zapewnienia odpo-
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wiednich środków finansowych oraz odpowiedniego zaplecza organizacyjne-

go i administracyjnego.  

Podstawowa dla sportu zasada fair play powinna być rozumiana rów-

nież jako sposób myślenia, a nie tylko sposób zachowania. Obejmuje ona 

walkę z dopingiem, korupcją, a także wyzyskiem ekonomicznym w sporcie, 

przemocą, nierównością szans i nadmierną komercjalizacją tego obszaru.  

Należy jednak zauważyć, że żadne akty prawne, regulacje związkowe 

nie pomogą, jeżeli nie zmieni się postrzeganie osób zarządzających organiza-

cjami i klubami sportowymi, które nie będą chciały podnosić swoich kwalifi-

kacji, działać na rzecz tych podmiotów, a nie zaspokajać jedynie własne pry-

watne interesy. Jednak należy mieć nadzieję, że osoby działające w sporcie 

będą kierować się maksymą „kto gra fair – ten zawsze wygrywa”.  
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kwestię stron umowy deweloperskiej. Postara 
się przedstawić podstawę prawną dotyczącą 
przedmiotu wykładu. Omówi także prawa i 
obowiązki strony umowy deweloperskiej, 
wynikające zarówno z tzw. ustawy deweloper-
skiej, a także z innych aktów prawnych. Twórca 
przedstawi uprzywilejowaną pozycję nabywcy 
w stosunku do dewelopera w kontekście 
ochrony praw strony kontraktu, a także poruszy 
problematyczną kwestię w przypadku, gdy 
zarówno deweloperem, jak i nabywcą jest 
przedsiębiorca. W artykule za punkt wyjścia 
przyjęto przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z 
dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw 
nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jedno-
rodzinnego (Dz. U. 2011 nr 232 poz. 1377 ze 
zm.), ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 
331) oraz innych ustaw.. 
 
Słowa kluczowe: umowa deweloperska, dewe-
loper, nabywca, konsument 
 

Abstract. The author in his article will discuss 
an issue of parties to the contract property. 
He will try to introduce himself the legal 
grounds concerning the subject of the lecture. 
He will discuss also rights and obligations of 
the property party to the contract, resulting 
both from the so-called property act, as well 
as from other legal documents. The author 
will describe the privileged position for the 
buyer towards the developer in the context of 
the protection of rights of the side of the 
contract, as well as will address a debatable 
issue in the event that an entrepreneur is 
both a developer, and a buyer. In article 
author will use Polish Civil Code, Development 
Contract Law, Competition and Consumer 
Protection Law.. 
 
 
 
 
Key words: property development agreement, 
developer, buyer, consumer. 
 

Received: 07.2018 Accepted: 09.2018 

 
                                                           
*
 Uniwersytet w Białymstoku 



Deweloper i nabywca lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego jako strony umowy deweloper-

skiej 

189 

Wstęp 

Regulacja ustawowa jasno określa katalog podmiotów umowy dewe-

loperskiej. Zauważalnym jest fakt, że jest to umowa podmiotowo kwalifiko-

wana. Jedną ze stron jest deweloper, który zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy  

z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub 

domu jednorodzinnego prowadzi działalność gospodarczą, na podstawie 

umowy deweloperskiej zobowiązuje się do ustanowienia prawa odrębnej 

własności lokalu mieszkalnego albo prawa własności nieruchomości zabu-

dowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomo-

ści gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego 

stanowiącego odrębną nieruchomość i przeniesienia tego prawa na nabyw-

cę. Drugim podmiotem będącym stroną kontraktu deweloperskiego jest, 

zgodnie z art. 3 pkt 4 [Ustawa z dnia 16 września 2011 ], osoba fizyczna, któ-

ra na podstawie tej umowy uprawniona jest do przeniesienia na nią własno-

ści lokalu albo domu jednorodzinnego wraz ze wszystkimi prawami z nim 

związanymi, będąc jednocześnie zobowiązaną do spełnienia świadczenia 

pieniężnego na rzecz dewelopera.  

Autor w swoim artykule zamierza omówić kwestię stron umowy dewe-

loperskiej. Postara przedstawić się podstawę prawną dotyczącą przedmiotu 

swoich rozważań. Omówi także prawa i obowiązki strony umowy deweloper-

skiej, wynikające zarówno z tzw. ustawy deweloperskiej, a także z innych 

aktów prawnych. Następnie zostanie przedstawiona uprzywilejowana pozy-

cja nabywcy w stosunku do dewelopera w kontekście ochrony praw strony 

kontraktu, a także poruszona problematyczna kwestia w przypadku, gdy 

zarówno deweloperem, jak i nabywcą jest przedsiębiorca. Za punkt wyjścia 

przyjęte zostały przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 16 września 2011 

r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 

(Dz. U. 2011 nr 232 poz. 1377 ze zm.), ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331) oraz innych 

ustaw. Ponadto autor odwoła się do wstępnych projektów tzw. ustawy de-

weloperskiej, w których zamiast określenia „nabywca” ustawodawca użył 

słowa konsument. Ostatnim punktem wystąpienia będą potencjalne wnioski 

prelegenta. 
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Deweloper jako strona umowy deweloperskiej 

Samo pojęcie „dewelopera” zapożyczone zostało z języka angielskiego 

i tłumaczone jest jako „inwestor budowlany” [Adamska-Sałaciak, 2003, 385]. 

Oryginalna pisownia developer został spolszczona i w takiej formie jest sto-

sowana zarówno w języku potocznym, jak i w literaturze przedmiotu 

[http://sjp.pwn.pl/szukaj/deweloper.html]. Przed powstaniem definicji legal-

nej tego terminu próbowano go dookreślić także w projektach ustawodaw-

czych, np. w projekcie ustawy o zasadach finansowania inwestycji mieszka-

niowych [Wszołek, 2011, 19-21] oraz w projekcie ustawy o rachunkach po-

wierniczych oraz o zmianie niektórych ustaw [Kohutek, Kuglarz, 2004, 2-3].  

W pierwszym z projektów deweloper był definiowany bardzo szeroko, sta-

nowiąc, że może być nim zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jed-

nostka organizacyjna na podstawie art. 331 k.c., która miała zobowiązywać 

się do przeniesienia własności lokalu w ramach przedsięwzięcia budowlane-

go. Taka definicja pozbawiona była charakteru profesjonalnego po stronie 

deweloperskiej, gdyż nie było wzmianki o przedsiębiorcy, co zostało 

uwzględnione w drugim projekcie. Oba terminy odnosiły się stricte do rynku 

budownictwa mieszkaniowego [Goldiszewicz, 2013, 48]. 

Obecnie obowiązująca definicja ustawowa dewelopera zawiera w so-

bie odesłanie do art. 431 k.c. definiującego przedsiębiorcę i stanowiąc tym 

samym o istotności tego terminu w tej konstrukcji. Odnosząc się do tej dele-

gacji ustawowej, należy stwierdzić, że deweloperem mogą być osoby fizycz-

ne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne na podstawie art. 331 k.c., 

które we własnym imieniu prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową 

[Strzelczyk, 2013, 133] w związku z przedsięwzięciem deweloperskim. Zatem 

w tej konstrukcji mamy do czynienia z jasno określonym kryterium podmio-

towym, jak i przedmiotowym [Goldiszewicz, 2013, 49], choć w przypadku 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym 

ustawodawca nadał zdolność prawną, to kwestia nazewnictwa w doktrynie 

jest nieidentyczna [Safjan (red.), 2012, 1214-1215]. Kryterium przedmiotowe 

odnosi się natomiast do działalności gospodarczej lub zawodowej, które są 

wykonywane w imieniu własnym. Zdefiniowanie działalności gospodarczej 

należy rozpocząć od art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 
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646)- Prawo Przedsiębiorców, wnioskując z definicji legalnej fakt, że terminy 

działalności gospodarczej i zawodowej nie są tożsame, przez co należy je 

rozróżniać [Katner, 2014, 6], z założeniem, że działalność zawodowa stanowi 

podgrupę w stosunku do działalności gospodarczej [Kidyba, 2012, 21], sta-

nowiąc jej szczególną odmianę [Trzaskowski, 2006, 31-32]. Działalność dewe-

loperska stanowi rodzaj profesjonalnej działalności zarobkowej, która wyko-

nywana jest w sposób ciągły i zorganizowany [Gniewek (red.), 2016, 99]. Tym 

samym pojęcie to dotyczyć będzie także działalności usługowo-budowlanej 

realizowanej w zakresie przedsięwzięć deweloperskich [Czech, 2013, 33]. 

Taka działalność cechuje się nierozerwalnością z kryterium przedmiotowym, 

gdyż nie do pomyślenia jest, żeby przedsiębiorstwo tego nie było przez de-

welopera prowadzone [Goldiszewicz, 2012, 50]. 

Działalność deweloperska niewątpliwie ma charakter zarobkowy. 

Związane jest to z samym zobowiązaniem nabywcy, jak i roszczeniem dewe-

lopera, których przedmiotem świadczenie pieniężne. Nie ma natomiast 

wpływu na to fakt, czy poprzez inwestycję deweloperską deweloper ten zysk 

uzyska, a czy nawet go planuje [Uchwała Sądu Najwyższego z 14 maja 1998 

r., sygn. III CZP 12/98, OSNC 1998, nr 10, poz. 151]. Ze względu na taki cha-

rakter podmiotami prowadzącymi działalność deweloperską może być każdy, 

kto spełni przesłankę wymienioną powyżej. Nie ma na to wpływu forma or-

ganizacyjna, chyba że przepisy szczególne taką możliwość wyłączają, jak  

w przypadku spółek partnerskich, których celem jest wykonywanie wolnego 

zawodu przez wspólników [Kidyba, 2015, 376-378]. Ustawa deweloperska 

dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność deweloperską, bez 

względu na skalę danego przedsięwzięcia [Strzelczyk, 2013, 134]. Nie mają 

także na to wpływu kwestie formalne w postaci rejestracji przedsiębiorcy  

w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralne Ewidencji i Informacji Działal-

ności Gospodarczej [Gliniecki, 2012, 40]. Takie zaniechanie nie stanowi prze-

słanki o wyłączeniu podmiotu z kręgu definicji ustawowej dewelopera, a tym 

samym obowiązków ustawowych z tym związanych [Pyziak-Szafnicka (red.), 

2014, 454-456]. 

Przyjmując za definicją legalną, zgodnie z którą deweloper jest przed-

siębiorcą, należałoby zauważyć obligatoryjność spełnienia przez ten podmiot 

obowiązków na niego nałożonych w związku z prowadzoną przez niego dzia-
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łalnością gospodarczą [Goldiszewicz, 2012, 51]. Jednostronnie handlowy 

charakter umowy deweloperskiej, niewątpliwie połączony z profesjonali-

zmem strony wykonawczej tego stosunku cywilnoprawnego, skłania do po-

stawienia tezy o dopełnieniu wymogów nałożonych na inwestora dewelo-

perskiego takich jak posiadanie specjalistycznej wiedzy w zakresie swojej 

działalności oraz zaplecze finansowo-wykonawcze. Do tej grupy można zali-

czyć udział osób, które legitymują się szczególnymi kwalifikacjami oraz wy-

kształceniem, związanym z poszczególnymi etapami przedsięwzięcia dewe-

loperskiego (tj. architekt, inżynier budownictwa). Ponadto może zawrzeć 

umowę o charakterze kompleksowym przenoszącą ciężar wykonawczy całej 

inwestycji na podmiot zewnętrzny, niezwiązany z przyszłym nabywcą umową 

deweloperską. W takim przypadku to ten trzeci podmiot, nie biorący czynne-

go udziału w relacji deweloper-nabywca prawa własności odpowiedzialny 

będzie za zapewnienie zaopatrzenia logistycznego i wykonawczego związa-

nego z finalnym celem w postaci zrealizowanego przedsięwzięcia deweloper-

skiego. W innym wypadku deweloper zawiera umowy z poszczególnymi 

podwykonawcami, samemu koordynując logistykę dotyczącą inwestycji de-

weloperskiej [Goldiszewicz, 2012, 51]. 

Interesującą kwestią jest przypadek własności nieruchomości, na któ-

rej ma być zrealizowane przedsięwzięcie deweloperskie. W wypadku jedyne-

go właściciela, którym będzie przedsiębiorca na podstawie art. 431 k.c. spra-

wa wydaje się jasna i oczywista, że to on jest stroną umowy deweloperskiej. 

Jednakże z przepisów jasno nie wynika, że deweloper musi być w momencie 

powstania zobowiązania właścicielem gruntu, na którym będzie zrealizowane 

przedsięwzięcie [Wszołek, 2013, 37]. K. Maj stwierdza, że w momencie po-

wstania nie jest istotne, czy deweloper w tym momencie jest właścicielem 

danej nieruchomości. Celem umowy jest przeniesienie prawa własności na 

przyszłego nabywcę, więc de facto mógłby nabyć własność przed terminem 

przeniesienia praw na nabywcę, określonym umownie między stronami [Maj, 

2012, 135]. R. Strzelczyk przeciwstawia się takiemu podejściu, zarzucając, że 

takie postanowienia umowne naruszyłyby zasadę nemo plus iuris ad aliu 

transfere potest quam ipse habet [Strzelczyk, 2013, 135]. Zauważyć należy 

jednak, że umowa deweloperska w swojej czystej postaci jest umową zobo-

wiązującą, a nie rozporządzającą, a do umów tego drugiego typu tę zasadę 
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się stosuje [Wilk, 2011, 20D]. Co innego, gdy nieruchomość stanowi przed-

miot współwłasności zarówno dewelopera, jak i innych podmiotów prawa. 

Zgodnie z polskim prawem w tym przypadku wymagana jest zgodna wszyst-

kich współwłaścicieli co do kwestii rozporządzenia współwłasnością. W wy-

padku braku jednomyślności lub też przypadku, gdy udziały w nieruchomości 

nie przekraczają 50 procent, należy odnieść się do art. 199 k.c., uprawniają-

cego sąd do rozstrzygnięcia tego sporu, w wypadku wystąpienia zaintereso-

wanego podmiotu lub podmiotów z takim żądaniem [Strzelczyk, 2013, 135]. 

Drugim przypadkiem spornym co do własności nieruchomości jest współwła-

sność majątkowa małżeńska. Zgodnie z przepisami Art. 37 § 1 pkt 1 k.r.o. do 

zbycia nieruchomości (do czego dochodzi de facto przy przeniesieniu prawa 

własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na nabywcę) wy-

magana jest zgoda obu małżonków [Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Ko-

deks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59 ze zm.]. Brak takiej zgody 

będzie miał wpływ na doniosłość prawną i ważność takiego kontraktu, a uza-

leżniony będzie, na podstawie art. 37 § 2 k.r.o., od przyszłego potwierdzenia 

przez małżonka dewelopera. Umowa tego typu, mimo takiego obowiązku 

ustawowego, będzie miała skutki prawne jedynie wobec samego dewelope-

ra, bez wpływu na małżonka [Strzelczyk, 2013, 135]. 

Zagadnieniem poruszanym w piśmiennictwie jest możliwość zastoso-

wania przepisów ustawy deweloperskiej do działalności spółdzielni mieszka-

niowej i potraktowanie jej jako dewelopera. R. Tymiec stwierdza, że przepisy 

regulujące ochronę nabywców lokali mieszkalnych można zastosować  

w przypadku, gdy dodatkową działalnością spółdzielni jest budowanie lub 

nabywanie budynków w celu sprzedaży znajdujących się w nich lokali miesz-

kalnych, na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 5 ustawy o spółdzielniach mieszka-

niowych [Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych , 

Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27.] w sytuacji, gdy z nabywcami będą zawierane umo-

wy spełniające przesłanki umowy deweloperskiej. Wiadomym jest, że pod-

stawowym założeniem istnienia spółdzielni mieszkaniowej, zgodnie z art. 1 

ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 2 pkt 13 [Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r.] zaspoka-

janie potrzeb mieszkaniowych jej członków oraz ich rodzin, a w tej kwestii 

ustawa deweloperska zastosowania mieć nie będzie [Okolski (red.), 2015, 

618-622]. Zdanie te podziela również R. Strzelczyk, dodając, że działalność 
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podlegająca reżimowi ustawy deweloperskiej powinien być uwzględniony  

w statucie spółdzielni [Strzelczyk, 2013, 135]. B. Gliniecki uzależnia zastoso-

wanie tej regulacji prawnej od kręgu nabywców, wobec których spółdzielnia 

mieszkaniowa skieruje swoją ofertę. Gdy takimi podmiotami będą inne oso-

by fizyczne niż członkowie tej spółdzielni, to na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 5 

oraz art. 1 ust. 6 [Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r.] w związku z art. 3 pkt 4 

[Ustawa z dnia 16 września 2011], będzie możliwość sięgnięcia do rygoru 

ustawowego ustawy deweloperskiej [Gliniecki, 2012, 41]. 

Zauważalną tendencją w budownictwie mieszkaniowym jest fakt, że 

działalność deweloperska najczęściej prowadzona jest w formie spółek regu-

lowanych przez prawo handlowe. Najczęściej są nimi przedsiębiorcy budow-

lani, którzy istnieją od lat na rynku mieszkaniowym, mając tym samym do-

świadczenie w tym sektorze gospodarki. Swoją działalność opierają na reali-

zacji obiektów mieszkaniowych, zazwyczaj w charakterze generalnych wyko-

nawców. Obecnie zauważalne jest coraz częstsze występowanie w roli dewe-

loperów podmiotów typu biura projektowe, biura pośrednictwa obrotu nie-

ruchomościami, agencje inwestycyjno-budowlane [Nowacki, 2005, 30-34], 

które nie posiadając wystarczające zaplecza wykonawczego, zlecają gro 

czynności o takim charakterze podmiotom zewnętrznym.  

Nabywca lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego jako strona umowy 

deweloperskiej 

Drugą stronę umowy deweloperskiej stanowią nabywcy, którym zgod-

nie art. 3 ust. 4 [Ustawa z dnia 16 września 2011] może być „osoba fizyczna, 

która na podstawie umowy deweloperskiej uprawniona jest do ustanowienia 

przeniesienia na nią prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego albo 

nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, która zobowiązuje się 

do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera” [Ustawa z dnia 

16 września 2011]. Na podstawie tej definicji można wywnioskować, że na-

bywcą w świetle ustawy deweloperskiej może być jedynie osoba fizyczna. 

Wyłączone są zarówno osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne na pod-

stawie art. 331 k.c. Kolejnym faktem, zauważalnym przy analizie przepisów 

ustawy deweloperskiej, jest nieuwzględnienie przez ustawodawcę konsu-

menta jako nabywcy w umowie deweloperskiej. Zastosowany jest szerszy 
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katalog osób fizycznych, w którym zawierają się zarówno podmioty nieprofe-

sjonalne w postaci konsumentów, jak i profesjonalne w postaci przedsiębior-

ców będących osobami fizycznymi [Czech, 2013, 42-43]. Regulacja o takim 

charakterze jest o tyle specyficzna, że w przypadku konsumentów ochrona 

ustawowa jest uzasadniona, co w przypadku przedsiębiorców stanowi in-

strument faworyzowania strony nabywczej, mimo założenia o równości stron 

w obrocie profesjonalnym [Szymańczyk (red.), 2014, 55-57]. Poza tym przed-

siębiorca nabywający prawo odrębnej własności lokali w zakresie swojej 

działalności gospodarczej może wprowadzać to prawo w dalszy obrót na 

rynku mieszkaniowym na podstawie klasycznej umowy sprzedaży nierucho-

mości lub umowy najmu. Taka konstrukcja prawna w postaci objęcia katalo-

giem przepisów chroniących nabywców wszystkie osoby fizyczne, stanowi 

swoistego rodzaju nadinterpretację ustawodawcy, wynikającą z postanowie-

nia sygnalizacyjnego Trybunału Konstytucyjnego [Postanowienie Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 2 sierpnia 2010 r, sygn. S 3/10, OTK-B, 2010, Nr 6, 

poz. 407], w którym rodzimy sąd konstytucyjny jasno zakomunikował władzy 

ustawodawczej niekonstytucyjność wynikającą z braku ochrony ustawowej 

„osób fizycznych, będących kontrahentami deweloperów” [Strzelczyk, 2013, 

134]. 

W obecnym reżimie prawa polskiego podmioty występujące jako na-

bywca w umowie deweloperskiej w charakterze konsumentów podlegają 

ochronie prawnej wynikającej z dwóch podstaw prawnych. Z jednej strony 

będzie to ustawa o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednoro-

dzinnego, stanowiąca niejako podstawę stosunków deweloperskich. Drugim 

aktem prawnym będzie natomiast Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochro-

nie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 nr 50 poz. 331). W momencie 

zawierania umowy obowiązkiem notariusza powinno być odnotowanie w jej 

treści, kim jest przyszły nabywca prawa własności – konsumentem lub przed-

siębiorcą, ze względu na doniosłość prawną w kontekście możliwości zasto-

sowania reżimu prawnego wcześniej wymienionych aktów prawnych w przy-

padku ochrony praw nabywcy [Strzelczyk, 2013, 134]. 

Kolejnym problemem godnym poruszenia, podobnie jak przy dewelo-

perze, jest kwestia małżeństwa występującego po stronie nabywczej  

w umowie deweloperskiej. Ze względu na charakter czynności, której skut-
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kiem będzie odpłatne nabycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego, 

zgoda na takie działania powinna być wyrażona przez obu małżonków za 

pomocą złożenia podpisu na umowie deweloperskiej, na podstawie art. 37 § 

1 [Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.] Brak takiej zgody będzie przesłanką do 

bezskuteczności zawieszonej umowy deweloperskiej [Pietrzykowski (red.), 

2015, 302-304], która może wystąpić w sytuacji, gdy jeden z małżonków 

podpisał umowę, drugi natomiast tego jeszcze nie potwierdził. W wypadku 

niepotwierdzenia umowy deweloperskiej staje się ona nieważna [Wyrok 

Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2004 r., I CK 436/03, Legalis nr 272445]. 

Zgody jednak nie będzie wymagał przypadek, gdy jeden z małżonków będzie 

występował jako pełnomocnik drugiego małżonka. Obecny przy zawarciu 

umowy deweloperskiej mąż lub żona będzie występować zarówno w imieniu 

własnym, jak i współmałżonka lub współmałżonki nieobecnej przy tej czyn-

ności prawnej [Strzelczyk, 2013, 141].  

Należy jednak stwierdzić, że taka sytuacja będzie miała miejsce  

w przypadku, gdy między mężem i żoną występować będzie majątek wspól-

ny. Wynika to również z faktu doniosłości takiego zdarzenia w życiu każdej 

rodziny, przez co ustawodawca zobligował strony stosunku małżeńskiego do 

współdziałania w tej kwestii [Strzebińczyk, 2004, 88-102] Rozdzielność ma-

jątkowa i brak podpisu drugiego małżonka nie mają wpływu na doniosłość 

prawną umowy deweloperskiej, gdyż każdy z małżonków zarządza swoim 

oddzielnym majątkiem.  

W doktrynie poruszany jest problem nietrafnego, a nawet wadliwego 

zdefiniowania nabywcy w ustawie deweloperskiej.  Ten aspekt regulacji 

prawnej należy odnieść do wcześniej analizowanego katalogu nabywców 

odrębnych praw własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych. 

Nie jest jasnym uprzywilejowanie osób fizycznych występujących w charakte-

rze przedsiębiorców, a z samego uzasadnienia do tej ustawy wynika, że miała 

ona chronić stricte konsumentów, nieprofesjonalnych uczestników rynku 

mieszkaniowego [Uzasadnienie do ustawy z dnia 16 czerwca 2011 r.  

o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, 

Druk Sejmowy nr 4349, Warszawa 2011]. Cytując wprost uzasadnienie  po-

stanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 2 sierpnia 2010 r. widoczne jest, że 

„po jednej stronie występuje nabywca mieszkania – konsument, po drugiej 



Deweloper i nabywca lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego jako strony umowy deweloper-

skiej 

197 

zaś deweloper, czyli profesjonalny uczestnik obrotu gospodarczego” [Posta-

nowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 sierpnia 2010 r., sygn. S 3/10, 

OTK-B, 2010, Nr 6, poz. 407]. Samo dychotomiczne rozróżnienie tych dwóch 

terminów, zwłaszcza w jednym zdaniu, stwierdzającym, że to właśnie jedną 

stroną jest podmiot profesjonalny, a drugą nieprofesjonalny powinno dać do 

myślenia ustawodawcy, że właśnie takim zakresem terminowym powinien 

objąć podmioty zawierające umowę deweloperską [Burzak, Okoń, Pałka, 

2012, 72]. W pierwotnych projektach ustawy termin „konsument” był za-

miennie stosowany wraz z „nabywcą”, jednakże w finalnej wersji przekazanej 

do trybu legislacyjnego zrezygnowano z pierwszego pojęcia, nie dając temu 

ani podstaw faktycznych, ani nie uwzględniając w ratio legis [Pawlak, 2012, 

1314-1315]. 

Podsumowanie 

Problematyka dotycząca zarówno stron umowy deweloperskiej, jak  

i samej umowy deweloperskiej jest bardzo aktualna. Rozwój budownictwa 

mieszkaniowego w Polsce ma olbrzymie tempo i na co dzień widoczne są 

pojawiające się nowe inwestycje na tym rynku. O ile zdefiniowanie dewelo-

pera nie powinno sprawić trudności, stosując zarówno przepisy ustawy de-

weloperskiej, jak i innych aktów prawnych, o tyle kwestia dotycząca nabywcy 

stanowi podstawę do dalszych rozważań. Nie wiadomo, dlaczego ustawo-

dawstwa pokusił o zaliczenie do kręgu nabywców wszystkie osoby fizyczne, 

zarówno będące konsumentami, jak i prowadzące jednoosobową działalność 

gospodarcza, ewidencjonowaną w CEiDG. Osobiście uważam, że stanowi to 

błąd interpretacyjny ustawodawcy, próbującego zrealizować założenia za-

warte w uzasadnieniu postanowienia sygnalizacyjnego Trybunału Konstytu-

cyjnego [Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 2 sierpnia 2010 r.], 

będące podstawą regulacji umowy deweloperskiej w polskim systemie pra-

wa. Cytując wprost uzasadnienie Trybunału Konstytucyjnego z 2 sierpnia 

2010 r., widoczne jest, że „po jednej stronie występuje nabywca mieszkania 

– konsument, po drugiej zaś deweloper, czyli profesjonalny uczestnik obrotu 

gospodarczego”. Samo dychotomiczne rozróżnienie tych dwóch terminów, 

zwłaszcza w jednym zdaniu, stwierdzającym, że to właśnie jedną stroną jest 

podmiot profesjonalny, a drugą nieprofesjonalny powinno dać do myślenia 
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ustawodawcy, że właśnie takim zakresem terminowym powinien objąć pod-

mioty zawierające umowę deweloperską, a obecnie powinien on dokonać 

nowelizacji przedmiotowo istotnego aktu prawnego w tym zakresie. 
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Streszczenie: Artykuł prezentuje uwarunkowa-
nia i wykorzystanie instrumentu demokracji 
przedstawicielskiej w Unii Europejskiej, jakim 
jest europejska inicjatywa obywatel-ska. Punk-
tem wyjścia przeprowadzonych rozważań jest 
przedstawienie prawnych wymogów odnośnie 
przedłożenia inicjatywy, jednak zasadnicza 
część odnosi się do zaprezentowania praktyki w 
tym zakresie i próby oceny czynników, które 
bezpośrednio wpływają na efektywność wyko-
rzystania tego instrumentu prawnego. W tym 
kontekście postawiono tezę, że obecne regula-
cje prawne nie dają obywatelom możliwości 
realnego oddziaływania na Komisję Europejską 
w zakresie przedłożenia wniosku legislacyjnego, 
a mobilizacja i aktywność obywateli Unii Euro-
pejskiej nie są efektywnie wykorzystywane. 
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Abstract. The article presents the conditions 
and use of the representative democracy 
instrument in the European Union, which is 
the European Citizens' Initiative. The starting 
point of the considerations is the presentation 
of legal requirements regarding the submis-
sion of the initiative, but the main part refers 
to the presentation of the practice in this 
respect and attempts to assess factors that 
directly affect the effectiveness of using this 
legal instrument. In this context, a thesis was 
put forward that the current legal regulations 
do not give citizens the possibility of real 
impact on the European Commission in sub-
mitting a legislative proposal, and the mobili-
zation and activity of European Union citizens 
are not effectively used. 
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Wstęp 

Na mocy Traktatu z Lizbony [Traktat 2007: art.1 ust.12] modyfikują-

cego postanowienia Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) w systemie prawnym 

Unii Europejskiej obok demokracji pośredniej (mającej dotychczas, i w grun-

cie rzeczy także obecnie, znaczenie fundamentalne), wprowadzono zupełnie 

nowy wymiar demokracji – demokrację uczestniczącą. W uzasadnieniu po-

jawiały się takie argumenty, jak podniesienie poziomu udziału obywateli 

państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) w życiu politycznym oraz bu-

dowanie świadomego społeczeństwa obywatelskiego [Barcz 2012: s. 183–

185; Skomerska, Wyrozumska 2010: s. IV99–IV-102]. Biorąc pod uwagę, 

iż Unia Europejska jest organizacją międzynarodową, było to rozwiązanie 

wręcz rewolucyjne, służące zwiększeniu wpływu obywateli Unii Europejskiej 

na proces legislacyjny i wzmocnieniu jej demokratycznej struktury [Konopac-

ki 2012: s. 23]. Ten element zmian traktatowych niewątpliwie związany był 

także z postulatami tzw. europejskiego ruchu proobywatelskiego w kwestii 

wypracowania wspólnych procedur w zakresie demokracji bezpośredniej 

[Doliwa-Klepacka 2014: s. 135,  Pichler, Kaufmann 2011: s. 10; Kużelewska 

2015b: s. 336]. Wspólne demokratyczne wartości „proobywatelskie” były 

wyraźnie widoczne w uzasadnieniu do przedstawionego projektu rozporzą-

dzenia regulującego warunki przedłożenia europejskiej inicjatywy obywatel-

skiej [Komisja Europejska 2017b] . 

Najważniejsze cechy europejskiej inicjatywy obywatelskiej zostały 

wprost określone w art. 11 ust. 4 TUE. W Traktacie zawarto w szczególności 

wymóg odnośnie minimalnej liczby miliona sygnatariuszy inicjatywy obywa-

telskiej, którzy muszą pochodzić ze znacznej liczby państw członkowskich. 

Przedmiot inicjatywy (sprawa, która zdaniem obywateli Unii Europejskiej 

wymaga uregulowania aktem prawnym Unii) musi także mieścić się w ra-

mach uprawnień Komisji Europejskiej (KE). W Traktacie przyjęto jednak, 

że warunki dotyczące sposobu funkcjonowania inicjatywy obywatelskiej zo-

staną określone w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (PE) 

i Rady, zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Ta dyspozycja traktato-

wa została zrealizowana poprzez wydanie rozporządzenia Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy 



Praktyka wykorzystania europejskiej inicjatywy obywatelskiej jako instrumentu demokracji przedstawi-

cielskiej w Unii Europejskiej 

203 

obywatelskiej [Rozporządzenie 211/2011]. Jest ono stosowane od 1 kwietnia 

2012 r. Na mocy art. 6 ust. 5 tegoż rozporządzania 17 listopada 2011r. zosta-

ło wydane jeszcze rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej ustana-

wiające specyfikacje techniczne w odniesieniu do systemów zbierania dekla-

racji on–line [Rozporządzenie 1179/2011]. Przyjęcie rozporządzenia 

nr 211/2011 zostało poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi 

oraz dyskusjami na forum instytucji UE, stąd ostateczny kształt uchwalonego 

rozporządzenia odzwierciedlał osiągnięty kompromis [Witkowska 2013: 

s. 25–34]. Praktyka jego stosowania pokazała jednak, że przyjęte regulacje 

są mało przyjazne obywatelom, a efekt działań następczych w przypadku 

inicjatyw, które uzyskały wymagany poziom wsparcia – daleki od oczekiwa-

nego. 

Europejska inicjatywa obywatelska w założeniu miała być innowacyj-

nym sposobem kształtowania sposobu funkcjonowania Unii Europejskiej 

przez obywateli państw członkowskich, stanowiąc wezwanie Komisji Euro-

pejskiej do przedstawienia wniosku legislacyjnego, przy czym to KE decyduje 

o podjęciu (lub nie) dalszych działań w przedmiocie przygotowania projektu 

legislacyjnego.  

Powołanie komitetu obywatelskiego  

Przedłożenie europejskiej inicjatywy obywatelskiej jest możliwe 

w każdej dziedzinie, w której Komisja Europejska ma uprawnienia w zakresie 

przedłożenia wniosku legislacyjnego. W konsekwencji jednym z najważniej-

szych warunków rejestracji inicjatywy jest wskazanie konkretnego postano-

wienia Traktatów, które stanowi podstawę kompetencyjną do działania 

na poziomie UE (i KE w szczególności jako instytucji przedkładającej wniosek 

legislacyjny). Kolejnym niezbędnym wymogiem jest powołanie w odpowied-

nim składzie komitetu obywatelskiego (minimum siedem osób z różnych 

państw członkowskich w wieku uprawniającym do popierania inicjatywy 

obywatelskiej, tj. posiadania czynnego prawa wyborczego w wyborach 

do Parlamentu Europejskiego). Już na tym etapie praktyka wskazuje na pew-

ne utrudnienia. Przede wszystkim zróżnicowany pod względem obywatel-

stwa komitet obywatelski nie ma osobowości prawnej, co może m.in. powo-
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dować trudności w pozyskiwaniu funduszy, czy też w zarządzaniu prawami 

w zakresie ochrony danych osobowych [Komisja Europejska 2015: s. 15]. 

Poza tym przy braku osobowości prawnej komitetu obywatelskiego jego 

członkowie ponoszą osobistą odpowiedzialność za podejmowane działania, 

co może zniechęcać część osób do angażowania się w taką aktywność. Jak 

wynika z dostępnych danych w pierwszym okresie sprawozdawczym (lata 

2012-2015) najbardziej aktywni jako członkowie komitetów obywatelskich 

organizujących europejskie inicjatywy byli obywatele Francji (członkostwo 

w 40 komitetach), Niemiec (członkostwo w 24 komitetach) i Włoch (członko-

stwo w 18 komitetach) [Komisja Europejska 2015: s. 5], zaś w drugim kresie 

sprawozdawczym (lata 2015-2018) - obywatele  Niemiec (członkostwo w 15 

komitetach), Wielkiej Brytanii (członkostwo w 13 komitetach) oraz Francji 

(członkostwo w 12 komitetach obywatelskich) [Komisja Europejska 2018: 

s. 5]. Biorąc pod uwagę wiek członków komitetów obywatelskich organizują-

cych inicjatywy europejskie zarówno w pierwszym okresie sprawozdawczym, 

jak i w drugim okresie sprawozdawczym  najbardziej aktywne były osoby   

wieku 21-30 lat (75 osób w tym przedziale wiekowym w zarejestrowanych 

komitetach obywatelskich w I okresie i 32 osoby w II) [Komisja Europejska 

2015: s. 5, Komisja Europejska 2018: s. 5]. 

Rejestracja europejskiej inicjatywy obywatelskiej 

Komisja Europejska rejestruje proponowaną inicjatywę w rejestrze 

on-line pod warunkiem dostarczenia przez organizatorów w jednym z języ-

ków urzędowych UE następujących danych [Rozporządzenie 211/2011, za-

łącznik II]: 

 tytuł proponowanej inicjatywy obywatelskiej, 

 przedmiot inicjatywy, 

 opis celów proponowanej inicjatywy obywatelskiej, w odniesieniu 

do której wzywa się KE do działania, 

 wskazanie postanowień Traktatów uznanych przez organizatorów za 

istotne dla proponowanych działań, 
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 imiona i nazwiska, adresy pocztowe, obywatelstwa i daty urodzenia 

siedmiu członków komitetu obywatelskiego, ze wskazaniem przed-

stawiciela i zastępcy oraz ich adresów e-mail, 

 wszystkie źródła wsparcia i finansowania proponowanej inicjatywy 

obywatelskiej w momencie rejestracji o wartości od 500 EUR rocznie 

na jednego sponsora. 

Organizatorzy mogą również dodatkowo przedłożyć projekt postulowanego 

aktu prawnego. W praktyce ważną kwestią ciążącą na organizatorach jest 

także przygotowanie informacji nt. inicjatywy w innych językach urzędowych. 

Co prawda nie jest to wymóg konieczny, ale w sposób oczywisty zwiększa 

szanse na uzyskanie odpowiedniego poziomu wsparcia danej inicjatywy.  

W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania spełniającego w/w wymogi 

wniosku o rejestrację Komisja Europejska podejmuje decyzję o zarejestro-

waniu danej inicjatywy (nadając indywidualny numer rejestracyjny) lub 

o odmowie rejestracji. Komisja może odmówić rejestracji [Rozporządzenie 

211/2011: art. 4 ust. 2] w następujących przypadkach (wystarczy zaistnienie 

jednego z nich): 

 wadliwe utworzenie komitetu obywatelskiego lub niewyznaczenie 

osoby upoważnionej do kontaktu, 

 oczywiste wykroczenie proponowanej inicjatywy poza kompetencje 

Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego unijnego aktu 

prawnego w celu wprowadzenia w życie Traktatów, 

 oczywiście niepoważny lub dokuczliwy charakter (ewentualnie oczy-

wiste nadużycie) proponowanej inicjatywy obywatelskiej,  

 oczywista sprzeczność proponowanej inicjatywy z wartościami UE 

określonymi w art. 2 TFUE. 

Decyzja o odmowie rejestracji europejskiej inicjatywy obywatelskiej 

musi być uzasadniona ze wskazaniem organizatorom wszystkich dostępnych 

sądowych i pozasądowych środków odwoławczych. Jest to w szczególności 

wniesienie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE lub złożenie skargi (do-

tyczącej niewłaściwego administrowania) do Europejskiego Rzecznika Praw 

Obywatelskich.  
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Według stanu na koniec listopada 2018 r. KE zarejestrowała 54 eu-

ropejskie inicjatywy obywatelskie, a w 23 przypadkach wydała decyzje od-

mowne, przy czym w 2 przypadkach po wyroku Sądu UE (na skutek złożonej 

skargi komitetu obywatelskiego) unieważniającego pierwotną decyzję Komi-

sji Europejskiej o odmowie rejestracji ostatecznie rejestracji dokonano. Ini-

cjatywy zarejestrowane po wyroku Sądu to „Minority SafePack – one million 

signatures for diversity in Europe”, która dotyczyła poprawy ochrony osób 

należących do mniejszości narodowych i językowych oraz wzmocnienia róż-

norodności kulturowej i językowej w Unii oraz „STOP TTIP” przeciwko zawar-

ciu umów Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji 

(TTIP) oraz kompleksowej umowy handlowej między Unią Europejską a Ka-

nadą (CETA) (na temat tych inicjatyw szerzej w dalszej części niniejszego 

opracowania).  

W grupie niezarejestrowanych inicjatyw znalazły się ostatecznie pro-

jekty (pierwsza decyzja KE o odmowie rejestracji wydana została 30 maja 

2012 r, zaś ostania – 28 listopada 2018 r.), dotyczące  następujących zagad-

nień (w kolejności od zgłoszonych najwcześniej) [Rejestr inicjatyw]: przyszło-

ści Europy bez energii jądrowej; śpiewania hymnu europejskiego w języku 

Esperanto; zapewnienia obywatelom uznania nowego państwa; zakresu 

artykułu 13 TFUE; przyjęcia regulacji umożliwiającej państwu odmowę spłaty 

długu w sytuacji finansowego i politycznego zagrożenia istnienia państwa; 

utworzenia banku umożliwiającego państwom zaciąganie pożyczek na roz-

wój społeczny, ekologiczny i solidarnościowy; przyjęcia unijnych regulacji  

w zakresie wprowadzenia dochodu podstawowego; sprzeciwu wobec legali-

zacji prostytucji; polityki spójności UE; przyjęcia unijnych regulacji dotyczą-

cych traktowania zwierząt; referendum w sprawie publicznego zaufania do 

kompetencji „Europejskiego Rządu”; zapewnienia podstawowego prawa do 

godności ludzkiej poprzez zagwarantowanie odpowiedniej ochrony socjalnej 

i dostępu do wysokiej jakości, trwałej opieki zdrowotnej; zapewnienia dobro-

stanu zwierząt domowych; wprowadzenia w UE mechanizmu unijnego refe-

rendum niezależnego od rozwiązań przyjętych w obecnych konstytucjach 

państw członkowskich – jako przejawu demokracji bezpośredniej, wiążącej 

dla wszystkich instytucji UE; samorozwiązania Parlamentu Europejskiego, 

jeśli nie realizuje kluczowych postanowień TUE; przyjęcia minimalnych norm 
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etycznych wobec najsłabszych jednostek – dzieci i zwierząt; podjęcia działań 

w celu zmniejszenia liczby osób żyjących poniżej progu ubóstwa; pozostania 

Wielkiej Brytanii w UE (3 inicjatywy w tej sprawie). 

We wszystkich przypadkach, w których KE wydała decyzje o odmowie re-

jestracji inicjatywy obywatelskiej jako uzasadnienie wskazano, iż inicjatywa 

wykracza w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przed-

kładania wniosku dotyczącego unijnego aktu prawnego w celu wprowadze-

nia w życie Traktatów.  

Jak wspomniano, decyzja KE o odmowie rejestracji może zostać zaskar-

żona do Sądu UE. Od wejścia w życie rozporządzenia 211/2011 w 2012 r. 

komitety obywatelskie sześciokrotnie złożyły takie skargi. Wszystkie powódz-

twa dotyczyły decyzji przyjętych w latach 2012–2014 w sprawach dotyczą-

cych odmowy rejestracji następujących inicjatyw: 

 One million signatures for a Europe of solidarity [Sprawa T-450/12], 

 Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability 

of the regional cultures [Sprawa T-529/13], 

 Right to Lifelong Care: Leading a life of dignity and independence 

is a  fundamental right! [Sprawa T-44/14] , 

 Ethics for Animals and Kids [Sprawa T-361/14], 

 Stop TTIP[Sprawa T-754/14], 

 Minority SafePack  [Sprawa T-646/13]. 

Sąd potwierdził decyzje odmowne w czterech pierwszych przypadkach 

[Sprawy T-450/12, T 529/13, T 44/14 i T 361/14].  Od dwóch pierwszych 

z powyższych wyroków Sądu odwołano się do Trybunału Sprawiedliwości 

(w sprawie dot. inicjatywy One million signatures for a Europe of solidarity 

[Sprawa C-589/15] oraz w sprawie dot. inicjatywy Cohesion policy for 

the equality of the regions and sustainability of the regional cultures [sprawa 

C-420/16]). Trybunał Sprawiedliwości w pierwszym z powyższych przypad-

ków, ponieważ żaden z zarzutów podniesionych przez wnoszącego odwoła-

nie nie został uwzględniony, orzekł, iż odwołanie należy w części odrzucić, 

a w pozostałym zakresie oddalić. W przypadku drugiego odwołania postę-

powanie przed Trybunałem Sprawiedliwości na dzień 30 listopada 2018 r. nie 

zostało jeszcze zakończone.  
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Warto także odnotować, że po 2015 r. Komisja Europejska zmieniła prak-

tykę jeśli chodzi o odmowę rejestracji europejskich inicjatyw obywatelskich. 

W okresie pierwszych trzech lat obowiązywania Rozporządzenia 211/2011 

(lata 2012-2015) procedura rejestracji, zwłaszcza w  kwestii mieszczenia się 

przedmiotu inicjatywy w zakresie kompetencji KE, stanowiła dla organizato-

rów duże wyzwanie. Komisja Europejska odnawiała rejestracji nawet jeśli 

przedmiot inicjatywy tylko częściowo wykraczał poza zakres jej kompetencji. 

Taka praktyka KE była przedmiotem krytyki [Komisja Europejska 2018: s.6], 

dlatego w późniejszym okresie wprowadzono pewne modyfikacje. Od 2015 r. 

decyzje dotyczące rejestracji proponowanych inicjatyw obywatelskich przyj-

muje kolegium KE, a nie indywidualnie komisarze, z obowiązkiem publikacji 

stosownych komunikatów prasowych (zwiększa to przejrzystość i poziom 

wysłuchania głosu obywateli na etapie rejestracji). Po drugie - Komisja 

wprowadziła praktykę częściowej rejestracji inicjatyw – w odniesieniu tylko 

do tych postulatów, które nie wykraczają, poza kompetencje KE do przygo-

towania projektu aktu ustawodawczego UE.  W konsekwencji wprowadzenia 

powyższej praktyki od 2015 r. jedynie trzy proponowane inicjatywy nie speł-

niły wymogów dotyczących rejestracji i nie zostały zarejestrowane przez 

Komisję („Stop Brexit”, „British friends - stay with us in EU” i „EU wide refe-

rendum whether the European Citizens want the United Kingdom to remain 

or to leave!” – wszystkie dotyczyły problemy Brexitu), podczas gdy w pierw-

szym okresie sprawozdawczym takich przypadków było aż 20 [Komisja Euro-

pejska 2018: s. 4]. 

Zbieranie deklaracji poparcia 

Kolejnym etapem procedury jest zbieranie deklaracji poparcia inicjatywy 

– w formie papierowej lub on-line. Ten etap trwa 12 miesięcy od potwier-

dzenie rejestracji inicjatywy. Jeśli organizatorzy planują zbieranie deklaracji 

poparcia także on-line przed rozpoczęciem tego etapu muszą stworzyć i udo-

stępnić za pośrednictwem swojej strony internetowej system gromadzenia 

danych on-line, który będzie spełniał odpowiednie wymogi techniczne oraz 

wymogi w zakresie bezpieczeństwa danych. Konieczne jest tutaj uzyskanie 

certyfikacji systemu gromadzenia danych on-line ze strony właściwych orga-
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nów krajowych (organ krajowy ma 1 miesiąc od złożenia wniosku przez or-

ganizatorów inicjatywy). Organizatorzy mogą otrzymać certyfikat przed lub 

po zarejestrowaniu proponowanej inicjatywy. Muszą jednak otrzymać certy-

fikat oraz uzyskać potwierdzenie rejestracji inicjatywy przez Komisję przed 

przystąpieniem do gromadzenia podpisów on-line. W praktyce organizatorzy 

mogą korzystać z oprogramowania open source, udostępnionego przez Ko-

misję, co upraszcza przebieg procedury certyfikacji przez odpowiednie orga-

ny krajowe państw, w których zbierane są deklaracje poparcia. 

 Warunkiem przedłożenia inicjatywy do rozpatrzenia Komisji Europej-

skiej jest zebranie minimum miliona deklaracji poparcia od obywateli UE  

(z minimum siedniu państw członkowskich), przy czym liczba sygnatariuszy  

z poszczególnych państw musi spełniać wymogi minimalne określone w Za-

łączniku I do Rozporządzenia 211/2011 (od minimum 4.500 sygnatariuszy na 

Malcie i Cyprze, do minimum 74.250 sygnatariuszy w Niemczech). Wniosku-

jąc po liczbie zaledwie 5 inicjatyw, które uzyskały odpowiedni poziom popar-

cia – przyjęte warunki minimalne są bardzo trudne do osiągnięcia. Szansę na 

powodzenie mają tylko takie projekty, których przedmiot jest odpowiednio 

uniwersalny i ważny dla szerokiego kręgu osób. Ogromne znaczenie mają też 

względy logistyczne – szanse mają tylko takie projekty, które są popierane 

przez zorganizowane struktury społeczeństwa obywatelskiego, np. NGOsy. 

Ostatnie dostępne dane w kwestii proporcji zebranych deklaracji 

w formie papierowej i on-line dla inicjatyw, które zgromadziły łącznie wyma-

gany milion deklaracji, dotyczą inicjatywy „Zakaz stosowania glifosatu 

i ochrona ludzi i środowiska przed toksycznymi pestycydami” [Komisja Euro-

pejska 2018: s. 7]. Około 21 % deklaracji zebrano w formie papierowej, 

a około 79 % – w formie elektronicznej, co potwierdza większą efektywność 

wykorzystania drogi on-line.  

Obecnie procedura gromadzenia deklaracji poparcia trwa w odnie-

sieniu do ośmiu europejskich inicjatyw obywatelskich [Rejestr inicjatyw]. 

Dotyczą one, podobnie jak wcześniej zgłaszane inicjatywy, bardzo różnorod-

nych zagadnień (w kolejności od najwcześniej zarejestrowanych): przyjęcia 

unijnych przepisów pozwalających zapobiegać negatywnym skutkom eks-

tremizmu, zwłaszcza na rynku wewnętrznym; przyjęcia środków wspierają-

cych pomoc migrantom (m.in. bezpośrednie wsparcie grup lokalnych, które 
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pomagają uchodźcom, którym przyznano wizy krajowe, zagwarantowanie 

skuteczniejszych sposobów ochrony ofiar wyzysku siły roboczej i przestęp-

czości w Europie oraz ofiar naruszeń praw człowieka na granicach UE); zwal-

czania głodu w Europie; zagwarantowania zachowania obywatelstwa Unii 

Europejskiej pomimo wystąpienia państwa z UE; wprowadzenia zakazu nie-

humanitarnego traktowania zwierząt gospodarskich (w szczególności zakazu 

chowu zwierząt w klatkach); wzmocnienia środków służących zapobieganiu 

oszustwom i nadużyciom funduszy UE oraz karaniu za takie czyny; nałożenia 

na wszystkie produkty spożywcze obowiązkowych deklaracji pochodzenia 

w celu zapobiegania oszustwom, ochrony zdrowia publicznego i zagwaran-

towania konsumentom prawa do informacji; wprowadzenia obowiązkowego 

etykietowania produktów informacjami, czy mogą być przeznaczone dla 

wegetarian/wegan. 

Wycofanie zarejestrowanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej 

Organizatorzy mogą wycofać zarejestrowaną inicjatywę w dowolnym 

momencie, o ile nie wysłali jeszcze deklaracji poparcia do weryfikacji i po-

świadczenia przez organy krajowe państw, z których pochodzą sygnatariusze 

[Rozporządzenie 211/2011: art. 4 ust. 5]. Wycofanie jest nieodwracalne, 

a wzmianka o tym umieszczana jest przez Komisję Europejską w rejestrze 

inicjatyw. Możliwe jest jednak ponowne przedłożenie europejskiej inicjatywy 

obywatelskiej w tej samej sprawie. Organizatorzy sześciokrotnie dokonali 

takiej powtórnej rejestracji – w 5 przypadkach (legalizacji konopi indyjskich, 

pluralizmu mediów, zapewnienia wszystkim obywatelom UE praw wybor-

czych w miejscu zamieszkania na zasadach analogicznych do obywateli pań-

stwa przyjmującego, zbrodni ekologicznych oraz wprowadzenia jednolitej 

taryfy na połączenia telefonii komórkowej w granicach Unii Europejskiej), 

jednak żadna z tych inicjatyw nie uzyskała niezbędnego poziomu poparcia. 

W ostatnim z wymienionych przypadków inicjatywa stała się bezprzedmio-

towa w kontekście przyjęcia odpowiednich regulacji na poziomie unijnym. 

Szósty kazus powtórnej rejestracji dotyczył  inicjatywy „Minority SafePack”, 

której udało się zgromadzić wymaganą liczbę sygnatariuszy. 
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 Ostatecznie organizatorzy wycofali  15 na ogółem 46 zakończonych 

zarejestrowanych wcześniej inicjatyw obywatelskich. Dotyczyły one następu-

jących kwestii (wykaz od wycofanych najwcześniej) [Rejestr inicjatyw]: 

wprowadzenia jednolitej miesięcznej taryfy na połączenia telefoniczne 

z telefonów komórkowych w UE; dyrektywy unijnej dotyczącej dobrostanu 

krów mlecznych; wprowadzenia praw wyborczych w państwie członkowskim 

miejsca zamieszkania analogicznych jak dla obywateli tego państwa; przyję-

cia przepisów zakazujących i zapobiegających rozległym zniszczeniom i utra-

cie ekosystemów; ochrony pluralizmu w mediach; wypowiedzenia umowy 

między UE i jej państwami członkowskimi a Szwajcarią w zakresie swobodne-

go przepływu osób; wyeliminowania różnic edukacyjnych pomiędzy poszcze-

gólnymi państwami Unii Europejskiej; wprowadzenia zakazu pozostawiania 

włączonych świateł w biurach i sklepach po godzinach pracy; powołania fun-

duszu dla rozwoju dóbr publicznych, takich jak odnawialne źródła energii, 

rozwój badań i innowacji, sieci infrastrukturalnych oraz funduszu dla stwo-

rzenia nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla młodych; wprowadzenia karty 

MOVEUROPE, która upoważniałaby do zniżek w zakresie kosztów transportu 

i zakwaterowania podczas weekendu 9 maja – Dnia Europy;  wzmocnienia 

tajemnicy zawodowej adwokatów; narkotyków i przestrzegania zaleceń 

WHO; zapewnienia przestrzegania praworządności przez Węgry w odniesie-

niu do art. 2 TUE; umożliwienia uchodźcom legalnego i bezpiecznego dotar-

cia do Europy; sprzeciwu wobec zawarcia umów Transatlantyckiego Partner-

stwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) oraz kompleksowej umowy han-

dlowej między Unią a Kanadą (CETA). 

Większość inicjatyw  została wycofana po kilku miesiącach. Praktyka 

pokazuje, że najczęstszym powodem wycofania inicjatywy przez organizato-

rów był brak oczekiwanego poparcia i znaczne prawdopodobieństwo nie-

osiągnięcia wymaganych progów liczby sygnatariuszy.  

Najszybciej wycofana inicjatywa (po upływie zaledwie dwóch miesię-

cy) podjęta była w sprawie dyrektywy unijnej dotyczącej dobrostanu krów 

mlecznych. Postulat przyjęcia tej dyrektywa związany był z poprawą warun-

ków hodowli 23 milionów krów mlecznych, stworzeniem równych zasad 

konkurencji i zagwarantowaniem podstawowych standardów, analogicznych 

do tych, jakie zostały przyjęte w odniesieniu do prawodawstwa dotyczącego 
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świń i drobiu (inicjatywę zarejestrowano  10 maja 2012 r., a wycofano – 20 

lipca 2012 r. )  

Z drugiej strony – inicjatywa wycofana po najdłuższym okresie (prak-

tycznie w rok od rejestracji) to – STOP TTIP (inicjatywę zarejestrowano 10 

lipca 20017 r., a wycofano – 9 lipca 2018 r.). Jak już wspomniano, inicjatywa 

ta dotyczyła bardzo kontrowersyjnego tematu – postulatu uchylenia przez 

Radę mandatu negocjacyjnego w sprawie podpisania przez UE porozumienia 

Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) oraz 

odstąpienia od zawarcia Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CE-

TA). Inicjatywa ta została zarejestrowana dopiero po wydaniu przez Sąd UE 

wyroku uchylającego pierwotną decyzję Komisji Europejskiej o odmowie 

rejestracji. Umowa TTIP była bardzo kontrowersyjna, a szczegóły negocjacji 

w znacznej części objęte tajemnicą. Ostatecznie nie doszło do zawarcia tego 

porozumienia - zmiana władzy prezydenckiej w Waszyngtonie doprowadziła 

do zamrożenia rokowań w tym obszarze. Wydaje się, że ta kwestia (obok 

ryzyka nieuzyskania odpowiedniego poziomu poparcia) wpłynęła na decyzję 

organizatorów o wycofaniu inicjatywy.  

Drugim przypadkiem inicjatywy wycofanej przez organizatorów bli-

sko po roku od rejestracji (rejestracja 17 czerwca 2013 r., a wycofane – 15 

czerwca 2015 r.) była “Teach for Youth -- Upgrade to Erasmus 2.0”, której 

celem było wyeliminowanie różnic edukacyjnych pomiędzy państwami Unii 

Europejskiej. Zakładała ona wprowadzenie specjalnego programu nauczania 

- głównie dla szkół wiejskich, ale także innych obszarów o niskich dochodach 

i niskim poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego.  

Przedłożenie inicjatywy obywatelskiej Komisji Europejskiej   

Od momentu wejścia w życie rozporządzenia w sprawie warunków 

przedłożenia europejskiej inicjatywy obywatelskiej tylko pięciokrotnie udało 

się osiągnąć wymaganą ilość sygnatariuszy – minimum milion ogółem, w tym 

wymagana liczba minimalna w co najmniej siedmiu państwach członkow-

skich.  
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Po zakończeniu 12-miesięcznego okresu zbierania deklaracji popar-

cia organizatorzy zobowiązani są do ich przedłożenia odpowiednim władzom 

krajowym celem ich zweryfikowania i certyfikacji. Poszczególne państwa 

członkowskie określają dane, które będą konieczne do późniejszej weryfikacji 

i poświadczenia ważności deklaracji poparcia oraz potwierdzenia liczby waż-

nych deklaracji złożonych w każdym państwie [Góra, Burek, Filipek 2011: 

s. 15]. Ten etap może trwać maksymalnie do trzech miesięcy. W obecnym 

stanie prawnym istnieją znaczne rozbieżności w kwestii zestawu wymaga-

nych danych, co negatywnie wpływa na skuteczność inicjatyw i może znie-

chęcać część obywateli do udzielenia im poparcia. Przykładowo: wymogi są 

tak skonstruowane, że niektórzy obywatele Unii nie mają możliwości udzie-

lenia poparcia; w niektórych państwach wymaga się przedstawienia dużej 

liczby danych osobowych lub wymagane dane można uznać za wrażliwe, co 

może zniechęcać obywateli do udzielania poparcia; obecnie w użyciu znajdu-

je się aż 13 formularzy, w których obywatele proszeni są o podanie innych 

zestawów danych osobowych, co sprawia, że zbieranie deklaracji poparcia 

jest bardzo uciążliwe, szczególnie w przypadku formularzy papierowych itp. 

Jest to główny element krytykowany przez organizatorów i sygnatariuszy 

inicjatyw, dlatego w projektowanej nowelizacji rozporządzenia 211/2011 

proponuje się zmiany w tym zakresie [Komisja Europejska 2018: s. 7-8]. 

Po weryfikacji deklaracji poparcia może okazać się, że europejska ini-

cjatywa obywatelska nie uzyskała jednak minimalnych progów ilości sygnata-

riuszy. Biorąc pod uwagę sześcioletni okres funkcjonowania tego instrumen-

tu demokracji bezpośredniej ponad połowie zakończonych zarejestrowanych 

i niewycofanych przez organizatorów inicjatyw (26 na 46 zakończonych) nie 

udało się uzyskać wymaganego poparcia. Były to inicjatywy
 
(od zakończo-

nych najwcześniej) dotyczące następujących zagadnień [Rejestr inicjatyw]: 

stworzenia wspólnej platformy on-line, na której będą rejestrowane inicja-

tywy, jak również zbierane deklaracje poparcia; zawieszenia Pakietu Klima-

tyczno-Energetycznego UE z 2009 r. do czasu podpisania umowy międzyna-

rodowej dotyczącej emisji CO2 przez największych emitentów jak Chiny, USA 

i Indie; zapewnienia odpowiedzialnego gospodarowania odpadami i ich prze-

twarzania przez wszystkie państwa członkowskie UE; wzmocnienia europej-

skich programów wymian  (takich jak Erasmus, czy Wolontariat Europejski);  
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zapewnienia wysokiej jakości edukacji dla każdego; ograniczenia prędkości 

w obszarze zabudowanym do 30 km/godz.; wprowadzenia jednolitej mie-

sięcznej taryfy na połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych w gra-

nicach Unii Europejskiej; wprowadzenia przez państwa członkowskie bezwa-

runkowego podstawowego dochodu (UBI) jako narzędzia poprawy ich sys-

temów zabezpieczenia społecznego; przyjęcia legislacji wprowadzającej za-

kaz popełniania zbrodni przeciwko środowisku naturalnemu; zapewnienia 

wszystkim obywatelom UE pełni praw wyborczych w miejscu zamieszkania; 

rozwoju przedsiębiorczości kobiet jako strategii na rzecz zrównoważonego 

wzrostu gospodarczego w Europie; zapewnienia równych szans w zakresie 

edukacji i szkoleń dla wszystkich młodych osób w Europie; klasyfikacji papie-

rosów elektronicznych i produktów pochodnych jako produkty rekreacyjne 

ogólnego przeznaczenia; zapewnienia pluralizmu mediów; wprowadzenia do 

prawa spółek środków prawnych  zapewniających przejrzystość finansową 

osób prawych (dla wyeliminowania przepływów finansowych z przestęp-

czych źródeł); legalizacji konopi indyjskich; równego traktowania wszystkich 

pracowników transportu; zacieśnienia współpracy państw członkowskich dla 

wyeliminowania ubóstwa w Europie; ochrony tradycyjnego modelu małżeń-

stwa i rodziny; zapewnienia ochrony gleby w Europie; wprowadzenia bar-

dziej rygorystycznych zasad dotyczących odpadów plastikowych oraz zapo-

bieganie ich przedostawaniu się do mórz; rozwijania edukacji obywatelskiej 

w programach nauczania w celu kształtowania demokratycznych postaw 

obywateli; zagwarantowania europejskim obywatelom swobodnego prze-

pływu za pomocą uniwersalnego instrumentu laissez-passer; wprowadzenia 

instrumentów gwarantujących rozdzielenie obywatelstwa i narodowości 

(w związku z Brexitem – aby pomimo wystąpienia państwa z UE Brytyjczycy 

zachowali obywatelstwo UE); przedłożenia przez KE propozycji utrzymania 

prawa do obywatelstwa UE dla tych wszystkich osób, które skorzystały już 

z prawa do swobodnego przemieszczania się przed opuszczeniem UE przez 

państwo członkowskie i dla tych obywateli występującego państwa człon-

kowskiego, którzy pragną utrzymać swój status obywateli UE; wyeliminowa-

nia różnic w wynagrodzeniach pomiędzy państwami członkowskimi. 

Jeśli natomiast zarejestrowana inicjatywa obywatelska uzyskała wy-

magany poziom poparcia organizatorzy przedkładają ją Komisji Europejskiej 
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wraz z certyfikatami uzyskanymi od właściwych organów krajowych po-

świadczającymi osiągnięcie wymaganej liczby deklaracji poparcia. Następnie 

organizowane jest spotkanie organizatorów ze służbami Komisji Europejskiej 

odpowiedniego szczebla dla szczegółowego wyjaśnienia i uzasadnienia zgła-

szanych postulatów oraz wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim. 

W ciągu trzech miesięcy od przedłożenia inicjatywy obywatelskiej KE 

podejmuje decyzję w sprawie wszelkich planowanych przez nią działań na-

stępczych. Informacje te zawarte są w specjalnym komunikacie (zawierają-

cym wszelkie prawne i polityczne wnioski Komisji w sprawie przedłożonej 

inicjatywy obywatelskiej wraz z uzasadnieniem tego stanowiska). Podlega on 

obowiązkowej publikacji, a jednocześnie jest przesyłany organizatorom ini-

cjatywy, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. W przeciwieństwie do decyzji 

dotyczącej rejestracji inicjatywy, decyzja w sprawie działań następczych nie 

podlega procedurze odwoławczej. Komisja ma obowiązek rozważenia propo-

zycji obywateli, co nie oznacza bezwzględnej konieczności wypełnienia ich 

postulatów 

Dotychczas zaledwie pięć inicjatyw zakończyło się zgromadzeniem 

wymaganej ilości deklaracji poparcia.  W czterech przypadkach postępowa-

nie w Komisji Europejskiej zostało już zakończone, w piątym – procedura 

w zakresie ustalenia działań następczych KE jest jeszcze w trakcie. 

Pierwsza z inicjatyw zakończonych sukcesem - „Dostęp do wody i ka-

nalizacji jest prawem człowieka! Woda jest dobrem publicznym, nie towa-

rem!” dotyczyła postulatu przyjęcia unijnych regulacji prawnych, implemen-

tujących prawo człowieka do wody pitnej i urządzeń sanitarnych, zgodnie 

z wytycznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych, oraz przyczyniających się 

do zapewnienia dostępu do wody oraz kanalizacji, jako podstawowych usług 

publicznych dla wszystkich. Rejestracji dokonano 10 maja 2012 roku. Inicja-

tywę poparło 1.659.543 sygnatariuszy, w tym najwięcej z Niemiec (ponad 

1,2 mln), Włoch (ponad 65 tys.) oraz Hiszpanii i Austrii (ponad 55 tys.). Zosta-

ła oficjalnie przedłożona przez organizatorów Komisji 20 grudnia 2013 roku. 

W następstwie tej inicjatywy Komisja Europejska przeprowadziła w 2014 r. 

publiczne konsultacje w sprawie jakości wody pitnej w UE, w 2016 r. dokona-

ła oceny dyrektywy w sprawie wody pitnej i na tej podstawie w lutym 2018 r. 

przyjęła wniosek dotyczący przeglądu dyrektywy w sprawie wody pitnej. 
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W odpowiedzi na inicjatywę wniosek ten przewiduje między innymi, że pań-

stwa członkowskie będą zobowiązane do poprawy dostępu do wody pitnej 

dla wszystkich obywateli, zwłaszcza dla słabszych i zmarginalizowanych grup.  

Kolejna inicjatywa w tej grupie („Jeden z nas”) została zarejestrowa-

na 12 maja 2012 roku. Dotyczyła zapewnienia prawnej ochrony godności, 

prawa do życia i integralności istoty ludzkiej od momentu poczęcia oraz  

wprowadzenia zakazu finansowania działalności,  która implikuje niszczenie 

ludzkich embrionów, w szczególności w obszarach badań, rozwoju i zdrowia 

publicznego. Inicjatywę poparło 1 721 626 sygnatariuszy, w tym najwięcej 

z Włoch (ponad 600 tys.), Polski (ponad 200 tys.), Hiszpanii (ponad 140 tys.) 

oraz Niemiec (ponad 130 tys.). Organizatorzy oficjalnie przełożyli inicjatywę 

Komisji Europejskiej 28 lutego 2014 r. W komunikacie przyjętym po przeana-

lizowaniu postulatów inicjatywy Komisja przyjęła stanowisko, że nie przedło-

ży wniosku ustawodawczego w tej sprawie. Wyjaśniła, że problem ten był 

przedmiotem dyskusji państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego, 

w wyniku której określono kierunki  odnośnej polityki, uznając istniejące 

ramy finansowania za właściwe.  

Trzecia pozytywnie zakończona inicjatywa („Stop wiwisekcjiˮ) została 

zarejestrowana 22 czerwca 2012 r. Dotyczyła wprowadzenia zakazu do-

świadczeń na zwierzętach. Inicjatywę tę poparło 1.173.130  sygnatariuszy, 

w tym przede wszystkim z Włoch (blisko 700 tys.), Niemiec (ponad 160 tys.) 

i Francji (ponad 60 tys.). Została ona oficjalnie przedłożona Komisji w dniu 

3 marca 2015 roku. 

Zgodnie z zapowiedzią zawartą w komunikacie Komisja Europejska 

zorganizowała w Brukseli w dniach 6–7 grudnia 2016 r. konferencję nauko-

wą, celem której było zaangażowanie środowiska naukowego i odpowied-

nich zainteresowanych stron w debatę na temat sposobu wykorzystania 

najnowszych osiągnięć w dziedzinie badań biomedycznych i innych w opra-

cowywaniu naukowo uzasadnionych metod niewymagających wykorzystania 

zwierząt (metody alternatywne wobec testowania na zwierzętach). W Ko-

munikacie Komisji znalazły się m.in. informacje, iż KE podziela przekonanie, 

że badania na zwierzętach powinny być stopniowo wycofywane w Europie, 

jednak jej zdaniem na tym etapie całkowity zakaz badań na zwierzętach w UE 

byłby przedwczesny i wiązałby się z ryzykiem przeniesienia badań biome-
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dycznych poza granice Europy.  Komisja Europejska zadeklarowała podjęcie 

działań zmierzających do szybszego i sprawniejszego rozpowszechniania 

i wdrażania metod alternatywnych w stosunku do dotychczasowych badań 

na zwierzętach. Komisja podzieliła przekonanie, że badania na zwierzętach 

powinny być stopniowo wyeliminowane. Jednocześnie zwracała uwagę, że 

jest to głównym celem przepisów UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzy-

stywanych do celów naukowych (dyrektywa 2010/63/UE), których uchylenia 

domagała się ta inicjatywa, jednak Komisja nie zgłosiła zamiaru ich uchylenia 

ani zaproponowania przyjęcia nowych regulacji prawnych, zadeklarowała 

jednak dokonanie oceny ich skuteczności w przyszłości. Komisji Europejska 

zadeklarowała ponadto szereg innych działań dla wyeliminowania badań na 

zwierzętach. Przyjęto, że zostaną one zaprezentowane w 2016 r. na konfe-

rencję z udziałem naukowców i zainteresowanych stron, wraz ze sprawozda-

niem z postępów w zakresie podjętych działań. 

 Czwarta inicjatywa, w której udało się zgromadzić wymaganą ilość 

deklaracji poparcia, dla której procedura już się zakończyła, dotyczyła zakazu 

stosowania glifosatu i ochrony ludzi i środowiska przed toksycznymi pestycy-

dami. Zarejestrowano ją 25 stycznia 2017 r. Poparło ją 1.070.865 sygnatariu-

szy, w tym najwięcej z Niemiec (ponad 660 tys.), Hiszpanii (ponad 70 tys.), 

Francji i Belgii (ponad 56 tys.). Był to ciekawy przypadek, ponieważ organiza-

torzy zakończyli zbieranie deklaracji poparcia przez upływem 12-

miesięcznego terminu – już 2 lipca 2017 r., a 6 października 2017r. przedło-

żyli inicjatywę Komisji Europejskiej.  

Po przeprowadzeniu analizy Komisja Europejska poinformowała 

w wydanym komunikacji o kilku działaniach następczych. W odniesieniu do 

postulatu całkowitego zakazu stosowania herbicydów zawierających glifosat 

Komisja odmówiła przedłożenia stosownego wniosku ustawodawczego 

z uwagi na fakt, że nie ma ani naukowych, ani prawnych podstaw, które uza-

sadniałyby wprowadzenie takiego zakazu. Niemniej jednak KE zadeklarowała 

konkretne działania następcze celem postulowanego w inicjatywie zadbania, 

by ocena naukowa pestycydów służąca zatwierdzeniu regulacyjnemu przez 

UE opierała się wyłącznie na opublikowanych badaniach zleconych przez 

właściwe organy publiczne, a nie przez sektor pestycydów. Komisja zobowią-

zała się do przedstawienia wniosku ustawodawczego, aby zwiększyć przej-
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rzystość w zakresie ocen naukowych oraz jakości i niezależności analiz na-

ukowych, które stanowią podstawę oceny przeprowadzanej przez Europejski 

Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Deklarowany projekt nowego 

aktu prawnego UE w sprawie przejrzystości i zrównoważonego charakteru 

unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym  został przedstawiony 

11 kwietnia 2018 r.  

Ostatnia inicjatywa, której udało się uzyskać wymagany poziom po-

parcia to „Minority SafePack”, zarejestrowana 3 kwietnia 2017 r. Organizato-

rzy tej inicjatywy postulowali przyjęcie unijnych aktów prawnych, które mia-

łyby wzmocnić ochronę osób należących do mniejszości narodowych i języ-

kowych oraz różnorodność kulturową i językową Unii. Akty te miałyby obej-

mować działania dotyczące języków regionalnych i mniejszościowych, edu-

kacji i kultury, polityki regionalnej, uczestnictwa, równości, treści w mediach 

audiowizualnych i innych oraz wsparcia udzielanego przez władze – zarówno 

regionalne, jak i krajowe państw członkowskich. Termin gromadzenia dekla-

racji poparcia dla tej inicjatywy upłynął 3 kwietnia 2018 r., jednak do chwili 

złożenia niniejszego artykułu nie zostały upublicznione informacje nt. działań 

następczych Komisji Europejskiej.  

Podsumowanie 

Wprowadzenie do Traktatu o Unii Europejskiej przepisu dotyczącego 

europejskiej inicjatywy obywatelskiej wzmacniało pozycję obywateli państw 

członkowskich i prawo każdego obywatela do uczestniczenia w procesie 

stanowienia prawa w Unii, a miliona obywateli – do zwrócenia się do Komisji 

Europejskiej o przedłożenie określonych wniosków legislacyjnych. Instytucja 

ta wpisuje się w dotychczasowe standardy dialogu instytucji unijnych z oby-

watelami państw członkowskich. W ten sposób zwiększono „demokratyczne 

funkcjonowanie” Unii Europejskiej, wspierając jednocześnie transgraniczą 

debatę na temat zagadnień dotyczących polityki UE. W literaturze często 

podkreślano jednak, że rzeczywista rola tego instrumentu w dużej mierze 

uzależniona jest oczywiście od stopnia mobilizacji obywateli Unii Europej-

skiej, ich świadomości oraz chęci zaangażowania się w sprawy europejskie 

(Ashiagbor, Countouris, Lianos 2012: s. 142; Konopacki 2012: s. 24). 
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W ciągu ostatnich pięciu lat ponad osiem milionów osób udzieliło 

poparcia zgłoszonym w tym czasie projektom europejskich inicjatyw obywa-

telskich, co wskazuje na dużą gotowość obywateli do bezpośredniego włą-

czania się w transgraniczne projekty demokratycznej współpracy w Europie. 

Niestety tylko 5 z 54 zarejestrowanych inicjatyw obywatelskich (przy czym 21 

KE ostatecznie w ogóle odmówiła rejestracji) było w stanie zebrać niezbędną 

liczbę podpisów.  

W uzasadnieniu wniosku legislacyjnego w sprawie rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady 211/2011 podkreślano, iż regulacja ta „ko-

dyfikuje istniejącą praktykę Komisji w zakresie przeprowadzania szeroko 

zakrojonych konsultacji społecznych” [Komisja Europejska 2010]. Uzasadnie-

nie to przygotowane zostało przez służby Komisji Europejskiej i patrząc na 

praktykę KE wobec inicjatyw, które uzyskały wymagany poziom poparcia 

obywateli UE nie sposób oprzeć się wrażeniu, że KE tak właśnie postrzega 

przedłożone inicjatywy – jako przejaw „szeroko zakrojonych konsultacji spo-

łecznych”, a nie – zobowiązanie do podjęcia działań w celu przygotowania 

wniosku legislacyjnego. Inicjatywa obywatelska w obecnym kształcie regula-

cji prawnych jest traktowana jako inicjatywa dotycząca ustalania programu 

przyszłych działań. Nie wpływa ona na prawo inicjatywy Komisji Europejskiej, 

a jedynie zobowiązuje kolegium KE do wnikliwego rozważenia postulatów 

zawartych w przedłożonej inicjatywie obywatelskiej. 

Praktyka pokazała, że potrzebne są zmiany regulacji prawnych, aby 

zwiększyć skuteczność inicjatywy obywatelskiej i uprościć warunki jej złoże-

nia, aby były bardziej przyjazne dla użytkowników i mniej zbiurokratyzowane. 

Ułatwienie organizatorom z różnych państw członkowskich wspólnej pracy 

nad nowymi inicjatywami jest głównym celem przygotowanej nowelizacji 

postanowień rozporządzenia w sprawie warunków przedłożenia europejskiej 

inicjatywy obywatelskiej  [Komisja Europejska 2018]. 
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Streszczenie: Z globalnego punktu widzenia z 
pewnością nie brakuje prac naukowych, profe-
sjonalnych analiz naukowych czy artykułów 
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nuklearnym Brazylii i ambicjach w zakresie 
bezpieczeństwa. Rozważając powyższe, niniej-
szy artykuł ma na celu przybliżenie aktualnego 
przywódcy Ameryki Południowej dla czytelni-
ków w naszym regionie i krótko przedstawić je 
programowi jądrowemu, wpłynąć na kształto-
wanie zagranicznej polityki bezpieczeństwa. 
Brazylii i projekcję kraju na arenie międzynaro-
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ar program. However, such an assertion 
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above, this article aims to bring closer the 
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nuclear program, influence it has on forming 
Brazil’s foreign security policy and projection 
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The beginnings and the development of Brazilian nuclear program 

The first ambitions to develop a nuclear program in Brazil can be dated 

to 1930s, though, first official proposal has only been put forward to the 

government in 1947. Brazil’s nuclear identity is historically defined by two 

central motives: 1.) negative experience with limitations on transferring nu-

clear technology from abroad, which explain the effort for independence in 

this field; 2.) bilateral relations between Brazil and Argentina, which to a 

great extent determined the development and heading of both countries’ 

nuclear programs (Kassenova, 2014)2. Brazil’s interest in nuclear technology 

development begun with works around the Manhattan Project, when sup-

plying the United States with uranium ore till mid-1950s. Afterwards, the 

government complemented new policy of so-called “specific compensation” 

according to which supplying of strategic Brazilian raw materials (minerals) 

intended for nuclear technology development in other countries subjects to 

reciprocal transfer of technological know-how to aid developing the nuclear 

sector in Brazil. “Specific compensation” policy is one of the expressions of 

widespread desire of part of Brazilian government officials to acquire the 

same nuclear technology as the world’s superpowers” (Patti, 2012, s. 1)3.  

On institutional level, came creation of National Scientific Council in 

1951 (NSC – Conselho  Nacional de Pesquisas)4, tasked primarily with coor-

dination of nuclear energy development. The following years, Brazil unsuc-

cessfully tried to obtain uranium enrichment
5
 technology from European 

countries. These efforts were blocked by the USA under pretenses of fears 

                                                           
2
 Relations between Brazil and Argentina in nuclear field began in the form of rivalry, which 

stimulated development of nuclear programs in both countries. Nowadays, mutual rivalry 
has been replaced by effective system of bilateral guarantees, one of the key elements of 
current Brazilian nuclear policy. 

3
Álberto presented his first proposal of Brazilian nuclear program to the Brazilian National 

Security Council (Conselho de Seguranca Nacional) as early as 1947 
(http://digitalarchive.wilsoncenter.document/116912). ome of the Council members have 
accepted the proposal, even considered using nuclear energy as a tool for “future genera-
tions”. Under pressure from the USA, implementation of the plan was deferred throughout 
governing term of President Eurica Gaspar Dutru until its end in 1951, when founding NSC 
headed by Admiral Álberto. 

4
 The Council has later been renamed to National Council for Scientific Development and 

Technology (Conselho Nacional de Desenv olvimen to Científico e Tecnológico). 
5
 Pre-negotiated agreements with West Germany, France and Great Britain. 
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from nuclear weapons spreading. Complete collapse came after wide-spread 

political unrest in the country required the full attention be turned to do-

mestic task from all other fields, nuclear program included. Later heading of 

Brazilian nuclear policy was defined by cooperation with Washington within 

strict lines of “Atoms for Peace” program, consequence of pro-US govern-

ment, with the USA standing as only acceptable supplier of nuclear materials 

and technology. Despite early ambitious plans to build Brazil’s own nuclear 

industry, throughout 1950s – 1960s, were all nuclear-related activities lim-

ited to solely scientific purposes. By preventing its continental rival in reach-

ing its ambitions, United States succeeded in maintaining total nuclear dom-

inance on American continent. It is necessary to note, that in addition to 

adverse external conditions, the South-American leader lacked sufficient 

capacities and complex strategy to successfully build a nuclear industry. Poor 

political situation and deep civil crisis in the country also prevented states-

men from fully indulging in this field. 

The turning point came at the end of 1960s, when ruling government 

created complex national plan for nuclear energy development, while im-

plementing strong policy opposing Non-proliferation treaty (NPT)6. Country’s 

interest in nuclear-sector development, at this time, related to its broad 

spectrum-of-use possibilities, from energetics and industry, all the way to 

scientific purposes. World oil crisis and consequential oil price increase par-

tially forced Brazil to look into other energy sources, one of them being the 

nuclear. Events on the international forum markedly supported country’s 

embankment on the nuclear road, while providing great argument to defend 

such decision for government when facing public. Another relevant factor 

moving Brazil further towards the nuclear path was Argentina’s own ad-

vancement in the field, paradoxically, coming from desire to technologically 

catch-up with its Brazilian rival. Anyhow, nuclear technology was seen by 

Brazilian governing elites as primarily a symbol of modernity, allowing the 

country to get international recognition and higher self-confidence. 

                                                           
6
 The South-American giant was interested in purchasing technology to build nuclear power 

plants and a goal to create national nuclear industrial park with an aim to rule its own nu-
clear fuel cycle (long-term). 
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The first results came in 1971, when the agreement was reached with 

US-based corporation Westinghouse and United States Atomic Energy 

Commission (USAEC) to purchase the first nuclear power plant (Angra 17) 

and be supplied with nuclear fuel. The USA possessed monopoly for supply-

ing with its own nuclear fuel, made by uranium enrichment in the national 

laboratories in Oak Ridge. Despite this, Brazil always aimed to obtain the 

know-how and required technology to master the uranium enrichment 

technique via gradual adoption of technologies of complete nuclear fuel 

cycle8. During contract renewal negotiations, the country was seeking to 

purchase complete fuel cycle, including capacities for uranium enrichment. 

However, Brazil’s absence as a signatory to Non-proliferation treaty (NPT) 

provided Washington with an ideal negotiating argument in an effort to ex-

press reservations to such demands. Westinghouse, therefore, refused these 

Brazilian requests, in accordance with the USA policy of non-proliferation, 

but instead offered development of further reactors under pretext of exclu-

sivity for US fuel supply (Skidmore, 1990). 

World events, in the form of oil crisis and India’s first nuclear test, signif-

icantly changed international community’s view on the nuclear issues. These 

events also led to the USA reviewing its nuclear policy. Nixon’s administra-

tion embarked on strict control mode when dealing with nuclear materials 

intended for weapons production and related production capacities. In order 

to lower the economic and financial burden to the government, the White 

House initiated internal changes, as well, aiming to privatize uranium-

enrichment sector and further on, forcing USAEC to modify supplying condi-

tions of fuel for reactors exported abroad. This meant shifting from guaran-

tee of fuel supply throughout the lifespan of the reactors to controlled peri-

odical purchase of enriched uranium on set dates. In addition, as a conse-

quence to an ongoing privatization, US sector was unable to expand its en-

                                                           
7
Angra 1 Nuclear Power Plant with light-water reactor and 626 megawatt output was first put 

into operation in 1985. 
8
 President Ernesto Geisel’s government (1974 – 1979) counted on country’s own nuclear fuel 

production through purchasing double-use technology, such as uranium enrichment and 
fuel processing, required for plutonium production. Detail information available at: 
http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/116915. 
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richment capacities to an extent of being capable of meeting the demand; 

leading to creation of production cap9.  

“These changes in the USA policy instigated other countries to become 

more independent and less attached to nuclear materials from the United 

States” (Brenner, 2009, s. 14). In Brazil’s particular case, this meant cancella-

tion of reactor-lifespan guarantee of fuel supply for Angra 1led to break-

down of negotiations for 10 billion dollar contract to supply for all of 12 re-

actors. Epithet “fuel crisis” is commonly used by numerous experts when 

regarding this era within international nuclear politics. In the end, however, 

this actually sped-up Brazil’s own nuclear and energetic plans10
. It is neces-

sary to state, that elected Brazilian government was only interested in ac-

quiring nuclear technology for purely peaceful purposes, although, in the 

coming years, military-led Brazil worked on extensive, top secret, nuclear 

program. 

      Searching for alternative solutions and possibilities of cooperation in 

transferring technology of double-use and supply of new nuclear reactors 

led Brazil to negotiations with European countries. After the unsuccessful 

end to negotiations with France, Brazil signed an agreement on nuclear co-

operation with West Germany, who committed to building 8 nuclear reac-

tors together with nuclear fuel cycle facilities, subject to the safeguards of 

International Atomic Energy Agency (IAEA)11. The USA, concerned with Bra-

zil’s true intentions in nuclear sector12 strongly opposed the agreement and 

                                                           
9
 USAEC suspended any new contracts for supplies of enriched uranium to third countries and 

categorized the existing ones for fuel supply to 45 reactors with a clause “conditional”, giv-
en the assumption of the US being incapable to meet the demand. This also concerned two 
existing contracts with Brazil. 

10
 Brazil had long been seeking to obtain a complete nuclear fuel cycle, including capacities for 
uranium enrichment. “Plan 90” – introduced in 1974 by Brazilian national electricity com-
pany Eletrobrás counted with 12 nuclear power plants being built by 1990 to meet coun-
try’s growing energetic needs, in context with maintaining economic growth and an ambi-
tion to build sufficient capacities to compensate for possible future deficiencies in hydro-
energetic sector. 

11
 Currently, Brazil operates two nuclear reactors in Nuclear Power Plant Angra 2. Nuclear 
Power Plant Angra 3 is estimated to, according to the latest assumptions, begin operating in 
2018. 

12
 The USA tried to prevent the agreement with West Germany, fearing the possibility of 
Brazilian military regime becoming entity disseminating nuclear weapons (given the supply 
of sensitive technology). 
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tried to pressurize Bonn into repealing provisions on transfer of sensitive 

technology of the fuel cycle. The result of American efforts was the agree-

ment containing West Germany’s transfer of aerodynamic separation meth-

od (jet-nozzle method13) with Brazil agreeing to include all of its nuclear facil-

ities under the system of international safeguards14.  

Many members of Brazil’s governing elite considered this to be a key 

step in strengthening of national sovereignty and despite the pressure from 

the USA refused to back down from signing the agreement with West Ger-

many. “Americans, our allies, behave worse than our mutual enemy, Russia. 

[…] Our nuclear program will continue, at least to the extent to which it stays 

up to us, regardless of internal and external pressure … We are not interested 

in nuclear bomb, but want to be independent, able to build our own future 

and thereby avoid influence of any future global oil or energetic crisis” (U. S. 

Embassy Cable, Brazilian …, 1976, s. 2). 

On national level, in creation of an institutional framework for nuclear 

sector by the government, came the founding of state-owned corporation 

Nuclebras in 197515. Brazil’s agreement with West Germany was considered 

as a highly promising and this enthusiasm was mirrored by statements from 

not only political and diplomatic spheres, but academia, as well. Then-

Brazilian Foreign Minister, Antonio Azeredo da Silveira, commented on the 

concluded agreement as “a new technological and political status of Brazil as 

a direct result of concluded nuclear agreement” (Gall, 1976, s. 1). The damp-

er came in form of restrictive politics of Washington (mainly during Jimmy 

Carter’s administration from 1977 – 1981) and financial crisis in the country, 

when the South-American leader had to re-evaluate its civil nuclear program 

and give-up plans to build a plutonium-reprocessing facility. 

                                                           
13

 Aerodynamic separation method works on similar principle as separating centrifuge, alt-
hough, it’s high energetic demands means high operating costs. However, at the time, the 
method was in early development stages and has not yet been licensed for industrial use. 

14
 In 1978, the U. S. Congress passed Nuclear Non-proliferation Act, which demanded interna-
tional nuclear safeguards (IAEA safeguards) in full extent as one of the conditions for trans-
fer of nuclear materials, effectively blocking any possibility of Brazil receiving American nu-
clear fuel. 

15
 Carrier diplomat, Paulo Nogueira Batista, heading many of Brazil’s nuclear issues negotia-
tions since the late 1960s, was named into Nuclebras’ top management. 
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The main reason for Washington’s negative stance on nuclear technolo-

gy transfer to Brazil was Brazil’s intention to sell nuclear know-how and fur-

ther export of nuclear power plants to other developing countries (Schirm, 

1994). Besides that, the USA feared destabilization of international system 

and reduction of its global dominant position, while not excluding the USA’s 

commercial interests – their share on nuclear reactor supply amounted to as 

much as 90%. Strategic interest of the United States was ratification of Non-

proliferation Treaty (NPT) by Brazil and other developing countries aimed at 

maintaining the existing balance of nuclear superpowers. Brazil saw US-

efforts as “an attempt to prevent industrial countries access to socio-

economic benefits of nuclear energy and nuclear technology” (Wrobel, 1996, 

s. 341). Even today, some Brazilian experts account country’s difficulties at 

obtaining nuclear program in 1970s to the USA pressuring West Germany. 

“American intervention into country’s industrial and technological develop-

ment hit sensitive Brazilian spot, which allowed right and left-wing national-

ists to see the United States as a selfish rival instead of a partner” (Espach 

and Tulchin, 2010, s. 5). 

Practical results of the agreement, have compared to original ambitions 

been quite “restrained”. Delay in construction of Nuclear Power Plants Angra 

2 and 316
 has grown to enormous proportions and has required constant 

budget increases. German technology of uranium enrichment via aerody-

namic separation method, which at the time of purchase reached experi-

mental levels at best, was shown to be inapplicable in real-life environment; 

and cascade pilot project17 in Resende was abandoned before actual urani-

um enrichment process even begun. The only successful project has been 

the construction of Angra 2 Nuclear Power Plant, which began operating in 

2000. 

Brazil’s military nuclear program 

The disappointment of Brazilian governing elites from the failure of bi-

lateral agreement with West Germany, failure of practical use of aerody-

                                                           
16

 Nuclear Power Plant Angra 2 began operating as late as 2000 and Nuclear Power Plant 
Angra 3 is still in construction with estimated completion date set to be in 2018. 

17
 Centrifuge cascade – one of uranium enrichment methods by gradual (cascading) increase 
of enrichment level. 
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namic separation method for uranium enrichment, problems with nuclear 

fuel supply, ever-growing dependence on import of nuclear technology from 

abroad and consolidating more-and-more strict policy of non-proliferation 

by the USA led Brazil to re-orientate its nuclear ambitions to military sector 

and strengthening its efforts to possess independent nuclear fuel cycle. The 

deciding factor in introducing secret military nuclear program was the desire 

for international prestige, geopolitical dominance in the region, as well as 

fears of Argentina’s progress in the field of nuclear research. “We need to 

look after strategic and political advantages of every single country which 

has the capacity to cause a nuclear explosion. This refers specifically to coun-

tries seeking renewal of former prestige within international relations” 

(Gaspari, 2004, s. 129). The secret military project was not connected to 

international cooperation neither included in IAEA’s international safeguards 

system and was not influenced by U. S. and Nuclear Suppliers Group’s 

(NSG18) restrictions. 

Since the development of military nuclear program ran concurrently 

with the civil nuclear  

program, it is often referred to as parallel. The program ran under the secret 

name of “Project Solimões” and was financed by the federal government 

and later coordinated by the Brazilian Navy. All three sections of Brazilian 

Armed Forces together with coordination support of National Nuclear Ener-

gy Commission (Comissão Nacional de Energia Nuclear –CNEN) and Nuclear 

Energy Research Institute (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – 

IPEN) cooperated on the development of the program that reportedly in-

cluded sections such as nuclear weapons research, underground nuclear 

tests and miniature reactor construction for naval nuclear propulsion devel-

opment19. The Navy had the most refined concept in form of nuclear subma-

rine program, which represented the determinant component of the com-

plete parallel nuclear program. Brazilian Navy introduced two projects: 1.) 

The Cyclone (Ciclone) – development of nuclear fuel cycle (ultracentrifuge 

                                                           
18

 Nuclear Suppliers Group (NSG) – group of nuclear fuel and/or nuclear technology producing 
countries. 

19
 See: http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/116917 - the parallel military pro-
gram structure. 
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for uranium enrichment); and 2.) The Oar (Remo) – development of naval 

nuclear propulsion (construction of submarine nuclear propulsion). Gradual-

ly, as many as 9 centrifuges were built and made operational20 until Septem-

ber 1987 public declaration of President José Sarney about Brazil being ca-

pable of autonomous uranium enrichment through its own nuclear program, 

considered top secret till then. In 1989, the parallel program was dismantled 

and all of its sections were fully integrated into the civil program under the 

international safeguards system. 

Even today, experts cannot reach consensus on whether Brazilian gov-

ernment or military planned for nuclear armament. Wöhlcke identifies five 

possible motives for Brazilian Armed Forces’ efforts to obtain nuclear weap-

ons: 

I. Demonstration of power in relation to the civil society 

II. Symbolic demonstration of independence in relation to the US-

hegemonic politics 

III. Emphasis on entitlement to regional leadership 

IV. Improvement of self-standing within international system to a rele-

vant-developing-power status 

V. Reaction to Argentina’s atomic program (Wöhlcke, Brasilienals 

Produzent …, 1987, s. 124). 

Majority of foreign authors claim Brazil was seeking obtaining of nuclear 

weapons, which is agreed by certain Brazilian experts and media, who talk 

about Brazil, at least, considering the construction of nuclear weapon. For-

mally, anyway, no political decision was ever made in relation to building a 

nuclear bomb (Kassenova, 2014). 

 

                                                           
20 Mentioned research (São Pãolo) and industrial (National Research Centre Aramar 

in Iperó) facilities for uranium enrichment were capable of uranium enrichment to 
levels required for nuclear weapons development, though, it is assumed neither 
have ever produced such highly-enriched uranium. 
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Transformation process and the advent of democracy in context of nuclear 

issues 

The process of democratization throughout 1980s – 1990s brought 

gradual implementation of civil democracy principles to Brazil. The govern-

ment adopted number of measures in an effort to increase transparency of 

actions within military nuclear program with a view to its gradual abolition. 

New Constitution ordered all nuclear activities be taken strictly with the aim 

of peaceful purposes (Article 21). Despite the military being gradually forced 

to give-up any attempts at governing the country, it succeeded in maintain-

ing significant authority and the Navy has kept its uranium enrichment and 

submarine nuclear propulsion programs all the way till present21. 

During the second term of President Collor (1990 – 1992), military nu-

clear program was first suspended and later permanently terminated. Even 

though Collor had radically cut-down submarine nuclear propulsion pro-

gram’s budget, the program was able to survive. At the 54th UN General As-

sembly in New York (1990), Collor publicly declared Brazil’s refusal of “any 

idea of nuclear explosion tests, even with the aim of peaceful purposes” (De 

Seixas Corrêa, 2013, s. 638). Thereby, he became the first President in histo-

ry to refuse peaceful purposes nuclear explosions22. The biggest South-

American country declared the intention to produce solely low-enriched 

uranium to the limit of 20% enrichment as a consequence of political deci-

sion. Following governments of Itamar Franco (1992 – 1994) and Fernando 

Henrique Cardoso (1995 – 2003) led to further cut-downs in military nuclear 

program budget, though, only ever as deep as to maintaining its functionali-

ty. 

In 1995, the USA decided to abandon its restrictions on weapons export 

and technology sales as a result of rapid progress of democratization process 

in Brazil and in context of the regional development. In addition, Brazil rati-

fied Non-proliferation Treaty (NPT) in 1997 and a year later, also, the Com-

                                                           
21

 During Fernando Collor de Melo’s administration, parallel program lost its privileged finan-
cial status. Financing of Air Forces’ nuclear programs (laser uranium enrichment method), 
as well as that of the Army (GCR reactor), was in context of new government priorities, radi-
cally reduced and later completely cancelled. 

22
 PNEs – peaceful nuclear explosions. 
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prehensive Test Ban Treaty (CTBT). By formally adhering to all relevant in-

ternational control mechanisms and treaties within the nuclear sector, Brazil 

institutionally completed the process of building its regional superpower 

status. 

Ratification of Non-proliferation Treaty was based on pragmatic decision 

by President Cardoso, which in the end, only officially confirmed Brazilian 

commitment to international principles of non-proliferation. In spite of this, 

Brazilian diplomats still considered NPT as not-fair and discriminatory, argu-

ing it only takes into consideration nuclear capacities of original member 

states. Some even claimed it to transgress the sovereignty of the country 

(Brazil Nuclear Program, 1997). However, if Brazil wanted to maintain its 

chances to get a seat on UN Security Council and gain a standing as a global 

player, ratification of Non-proliferation Treaty was key to these efforts, while 

also helping the South-American giant in consolidating its profile as a re-

sponsible player within international relations23. 

Nuclear ambitions of Lula da Silva 

Following Luiz Inácio Lula da Silva’s election as a new President came the 

resurrection of Brazil’s nuclear issue with an emphasis on developing na-

tion’s own submarine nuclear propulsion program. Besides that, Nuclear 

Power Plant Angra 2 finally begun operating (2000) and two year later, 

Nuclebras24 had begun the construction of uranium enrichment industrial 

facility using Navy-developed technology25. This decision was heavily influ-

enced by country’s opposing stance to signing the Additional Protocol (AP)26, 

when many believed it necessary to protect national industrial secrets. 

                                                           
23

 Meaning President Cardoso stopped seeing NPT as discriminatory. 
24

 Brazil’s nuclear industry company (Nuclebras – Industrias Nucleares Brasileiras). 
25

 In 2005, Nuclebras and Brazilian Navy constructed pressure vessel for installation of terres-
trial submarine reactor prototype. 

26
 Additional Protocol (AP) is legally binding document, which complements IAEA’s interna-
tional safeguards agreements. AP gives IAEA additional competencies to review and verify 
safeguard agreements of the country. It is intended for countries that ratified one of IAEA’s 
three international safeguards agreements. In practice, AP allows wider access to infor-
mation and nuclear facilities, thereby, providing IAEA with a more comprehensive picture of 
signatory countries’ nuclear programs, plans, materials, etc. As a result, this helps to secure 
undeclared nuclear material and activity in these countries. 
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Politically, Lula’s approval of submarine program meant “detachment” 

to certain degree from previous military regimes. Military dictatorship initi-

ated projects were usually perceived negatively, therefore, support of Lula 

(not coming from military background) is seen as key turning point. “When 

Lula came to power, the program was cleansed, with the political left display-

ing sympathy towards it” (Kassenova, 2014, s. 28). During Lula’s second ad-

ministration, submarine program activities only strengthened. Practically, 

this meant robust budget increase and creation of general coordination pro-

gram for nuclear submarines program development.  

 At the same time, bilateral agreement with France on mutual coopera-

tion in conventional and nuclear submarines development was signed27. In 

July 2014, President Dilma Rousseff, ceremonially opened a shipyard, that 

should bring around Brazil’s first nuclear submarine – implementing Brazil’s 

own technology – by 2023. Mutual project of Brazilian company Odebrecht 

and French DCNS has been tasked with its construction, with eventual rise to 

a total being as many as six. From non-proliferation’s point of view, the fuel 

choice is a key factor for propulsion of nuclear submarines. In general, nu-

clear submarines can be fuelled by either low-enriched uranium (LEU28) or 

high-enriched uranium (HEU29)30. Production of uranium enriched to 20% in 

non-nuclear countries often generates disputes, since once uranium enrich-

ment level reaches 20%, most of the job in isotopes separation needed to 

reach 90% enrichment (level of uranium enrichment needed for nuclear 

weapons construction) is already done. All the current facts suggest Brazilian 

nuclear submarines will be fuelled by LEU (18 – 19%). Although, Brazilian 

experts stress, in principle, it is a sovereign right of the country to choose the 

type of fuel it uses. 

                                                           
27

 According to the agreement, both countries should build 4 diesel-electric submarines with 
France providing Brazil assistance in non-nuclear components development for the nuclear 
submarines. 

28
 Uranium enriched up to 19,9%. 

29
 Uranium enriched above 20%. 

30
 For example, the USA and Great Britain use uranium enriched to more than 90%, whereas 
Russia relies on uranium enriched to more than 20%. France switched from HEU to LEU in 
its nuclear submarines, while China, reportedly, uses solely LEU. 
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Lula’s administration brought nuclear submarine program to the fore-

front, making it a focal element of Brazil’s nuclear ambitions. Certainly, his-

torical parallel (1970s) can be found in Brazilian nuclear development activi-

ties. South-America’s biggest country has had ambitious energetic plans in 

the 21st century (Brazil 203031), which besides nuclear submarines construc-

tion include construction of several nuclear power plants, as well as finishing 

of Angra 3 Nuclear Power Plant by 2018. 

The international community and Brazilian nuclear policy 

Brazil’s nuclear ambitions make him a relevant international player with-

in the nuclear sphere. Throughout the last half-century, Brazilian activities in 

this field have developed from efforts to gaining an access to nuclear tech-

nologies, industrialization of nuclear fuel cycle, broadening of the country’s 

nuclear program, all the way to the ambition of constructing its first nuclear 

submarines. Given the notable rise of the South-American giant within global 

order, it is important to understand country’s interpretations, interactions, 

perceptions and reactions to key international institutions, mechanisms and 

instruments in fulfilling its nuclear policy. However, the fact remains, that 

Brazil has never been an advocate of status quo in the international nuclear 

politics and has considered it, mainly in context with NPT, as discriminatory 

and preferential, favoring certain small group of countries, while preventing 

others from equal access to nuclear energy use32. From Brazil’s point of 

view, current configuration of nuclear issues is unfair and unsustainable. 

The proposal of NPT by the USA and Russia, introduced to the interna-

tional community in 1960s, represents by no means interests of Brazil and 

others (India, Argentina, etc.). According to Brazil, NPT has reflected the 

world order of that era, meaning the Cold War era, when two superpowers 

possessed mutual destruction capacities with unprecedented nuclear arse-

nal, ready to destroy its rival, in case of need. Even though, NPT is consid-
                                                           
31

 PNE 2030 – National Energetic Plan 2030. 
32

 In this case, this concerns mainly, so called, Nuclear Weapon States (NWS), who can be 
considered to have a “defining” standing on nuclear issues. These are: the USA, Great Brit-
ain, France, China and Russia (recognized by NPT as NWS). Other countries to have run nu-
clear tests and therefore can be de facto assumed to possess nuclear weapon are: India, 
Pakistan and North Korea. This group also includes Israel, though, it never confirmed pos-
session of nuclear weapons (and remains unlikely to do so in coming years). 
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ered to be a universal treaty defining the institutional framework for non-

proliferation, many countries, nowadays, openly discuss a nuclear weapons 

free world or of complete elimination of weapons of mass destruction. Brazil 

has become a relatively late signatory of NPT, only ratifying in 1998. The 

main argument against the treaty was it entrusting the responsibility to pro-

tect non-nuclear countries by the nuclear superpowers, which goes against 

the basic attributes of each state, that being an ability to defend itself. An-

other reason for Brazil’s discomfort with the treaty was the fact of it being 

introduced by the two superpowers without consulting other countries, 

which could, according to Brazilian elites, be seen in its content, described as 

unbalanced in commitments for nuclear and non-nuclear countries (Rosen-

baum, Cooper, 1992). “Treaty proposal’s essential deficiency was, according 

to Brazil, a lack of global commitment to nuclear disarmament” (Patti, 2012, 

s. 70). 

It comes as no surprise then, that Brazil’s accession to NPT was not 

unanimous. The opposition insisted on non-ratification, arguing Brazil has 

practically already agreed to similar international commitments by signing i. 

e. Treaty of Tlatelolco, creation of mutual safeguards system with Argentina 

and IAEA; besides, the idea of purely peaceful purposes use of nuclear ener-

gy and a ban on nuclear weapons are enshrined directly in the Brazilian Con-

stitution. Till present, many experts claim NPT to have been a mistake for 

Brazil, since it did not bring any further substantial or technological ad-

vantages. On the contrary, supporters of NPT claim its ratification has 

brought about greater access to nuclear technology for peaceful purposes 

and the membership showed in form of certain political advantages, too. 

Ever since becoming signatory of NPT, Brazil’s main ambition has been 

global nuclear disarmament. To reach this objective, a list of required practi-

cal measures was compiled, together with formation of an informal group of 

countries, the so called, New Agenda Coalition (NAC33), whose 13 practical 

                                                           
33

 New Agenda Coalition (NAC) – Brazil, Egypt, Ireland, South Africa and Mexico – informal 
group of countries seeking international consensus and real progress in nuclear disarma-
ment. The group does not consider NPT to be permanent and sees need to intensify contin-
uation of nuclear disarmament process. NAC presents regular reports to the 1. Committee 
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steps were part of the final document of the NPT Review Conference in 2010 

(2010 Review Conference …, 2010)34,35. Incapability of, mainly, the USA and 

China to implement concrete institutional and practical measures aimed at 

radical reduction of their nuclear arsenals led to minimal real progress to-

wards disarmament. Currently, both these countries go with a claim of “we 

will possess nuclear weapons as long as they exist”. Some experts even ar-

gue, that “the United States are trying to maintain its undeniable dominance 

in the means of warfare” (Kassenova, 2014, s. 55). 

“Brazil is not as naïve as to think nuclear weapons can be dismantled in 

one night … though, we have to see the light at the end of a tunnel. Time 

horizon, however flexible, will significantly contribute to weakening of current 

unsustainable order based on granting privileges to minority, while taking 

them away from majority”(Statement by Ambassador …, 2010, s. 3). Dilma 

Rousseff’s country profiles itself as an advocate of moral values within the 

topic of non-proliferation and disarmament. Brazil gave up its military nucle-

ar program with potential for nuclear weapons development and publicly 

declares its stance, emphasizing on maintaining such stance in the future. 

Conclusion or Quo Vadis Brazil? 

Despite ambitious ideas of the South-American leader, an actual state of 

country’s nuclear policy is less favorable. Current turbulent period finds Bra-

zil torn by economic problems, deep political crisis and corruption scandals 

of gigantic proportions. Situation from five years ago, when we were wit-

nessing active nuclear diplomacy, broadening plans for national nuclear 

sources and efforts for practical implementation of nuclear submarines pro-

ject, are nowadays being “sidetracked”. 

                                                                                                                                        
of the UN for disarmament and international security. In 2013, all members of the NAC 
have joined the newly formed Humanitarian initiative. 

34
 More information at http://carnegieendowment.org/files/13_steps.pdf, Final document of 
the 2010 NPT Review Conference: 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=NPT/CONF.2010/50%20(VOL.I). 

35
 Key elements, according to Brazil, are: intensification of commitments for countries pos-
sessing nuclear weapons towards nuclear disarmament, validation of Comprehensive Test 
Ban Treaty (CTBT) and beginning of Fissile Material Cut-off Treaty agreement negotiations. 
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Police-led operation Lava Jato36, originally investigating money-

laundering case, gradually led to corruption indictments reaching high posts 

of Brazil’s state-owned oil company Petrobras with connections to political 

elites and big constructions companies (Odebrecht37)38. Corruptions scandal 

of such proportions has “only” led to the re-opening of nation-wide discus-

sion on the need for radical structural changes and adoption of measures for 

long-awaited broad spectrum challenges ahead. 

Nuclear policy-wise, during Lula da Silva’s reign, Brazil managed to defin-

itively solidify its place on international scene. Not only by proclaimed ambi-

tions to acquire own nuclear technology, build more nuclear power plants39 

and master country’s own nuclear fuel cycle; but by active participation on 

relevant issues of international nuclear politics (IAEA verification and inter-

national safeguards system, Iranian nuclear program40, etc.). Especially, Bra-

zilian efforts in mediating the agreement with Iran did not go unnoticed by 

the international nuclear community and perhaps for the first time, the 

world seemed to truly realize South-America’s regional leader’s nuclear am-

bitions. 

Brazil’s nuclear submarine program is the main manifest of country’s nu-

clear policy in the 21st century. Since 2009, more than 3,2 billion USD have 

                                                           
36

 Operation Lava Jato (The Carwash) – named after gas station, where money exchange was 
happening 

37
Odebrecht has been one of the biggest suppliers of Brazilian submarine program, while also 
being awarded contract to build new naval shipyard (for a forementi oned nuclear subma-
rines) in Itaguaí, ceremonially opened by President Dilma Rousseff in 2013. The arrest of 
company’s Chief of Executive, Marcel Odebrecht, on accounts of corruption suspicions, 
company’s future become unclear. Odebrecht is accused of bribing Petrobras to win lucra-
tive contracts, artificial overpricing of projects and illegal pumping out of profits to politi-
cians, who in exchange assisted company’s interests. 

38
 List of accused includes high management of Petrobras, the biggest construction compa-
nies in the country, whole count of top-level politicians reaching close to former President 
Lula da Silva. 

39
 Presently in construction of  Nuclear Power Plant Angra 3, estimated to begin operation in 
2018. 

40
 In 2010, Brazilian government, in cooperation with Turkey, mediated the agreement with 
Teheran. This aimed to prevent new sanctions being imposed, as well as possible military 
intervention against Iran, thereby, contribute to a more peaceful Near East. Reaction of the 
West to the agreement, however, did not have the desired effect and UN Security Council 
voted in favor of new sanctions. 
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been invested in submarine shipyard and naval base constructions. Nuclear 

submarines construction, promoted by Brazilian governing elites, is seen as a 

mark of technological advancement of Brazil. Moreover, construction of 

Nuclear Power Plant Angra 3 has been resumed in 2010, together with plans 

for further 4 to 8 new nuclear power plants being built. Even though, nuclear 

energy has never had a major share in nation’s energetic mix, diversification 

of energy sources and gradual decrease of hydro-energetic dependence are 

key for the country. 

What many considered to be a rocket rise of a developing country right 

to the top of international relations’ hierarchical ladder is today shaken in its 

foundation. Foreign affairs, nuclear politics included, are pushed to the back 

in context of civil protests and unrests, economical stagnation, social prob-

lems and political corruption scandals. Unlike da Silva’s administration, cur-

rent President Rousseff is far less inclined to invest in proactive assertive 

foreign policy. Domestic problems have come to the centre of attention and 

diplomacy is simply sidetracked. It seems unlikely Brazil will address global 

nuclear policy issues in the near future. 

At the nuclear policy level, we can assume, given budget restrictions and 

difficulties with Brazilian public recognition of current government’s legiti-

macy, probability of a deceleration in nuclear submarine program realiza-

tion. In addition, corruption scandal expansion to energetic sector and ongo-

ing police investigation into Nuclear Power Plant Angra 3 supplierswill likely 

lead to further delays in construction finalization. In the coming 2 – 3 years, 

Brazil must undergo fundamental transformation of all aspects of social life, 

so its political and socioeconomic layout reflects demands and needs of its 

inhabitants as broadly as possible. Given correct implementation of required 

measures, positive results can be expected, which in the end, will have 

brought about higher transparency rate, effectiveness and institutional re-

sponsibility, transferring also into nuclear sector. 
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AKTUALNY STAN ŹRÓDEŁ WODY PITNEJ NA ŚWIECIE 

Streszczenie: Pytania  dotyczące wody mają 

szczególne znaczenie w kontekście wyzwań 

środowiskowych. Możliwość eskalacji na-

pięć między jednostkami, grupami społecz-

nymi, państwami lub grupami państw może 

być nawet większa w przypadku problemów 

związanych z wodą niż w przypadku innych 

problemów środowiskowych. Zgodnie z 

wieloma pesymistycznymi  prognozami  w 

ciągu XXI wieku dochodzi do konfliktów 

wodnych, które mogą mieć tragiczne kon-

sekwencje. Mimo że takie konflikty nie 

osiągnęły jeszcze znaczącego wymiaru 

regionalnego ani globalnego, nie można 

wykluczyć ryzyka takiego konfliktu. Celem 

badań jest zidentyfikowanie innych poten-

cjalnych obszarów ryzyka, w których sytu-

acja wody najprawdopodobniej się pogor-

szy, co może skutkować  groźbą przemocy, 

konfliktami. W tym samym czasie porówna-

liśmy stan odnawialnych zasobów wodnych 

w poszczególnych krajach świata. 

Słowa kluczowe: źródła wody, woda pitna, 
odnawialne źródła wody 
 

Abstract. Questions regarding the water have 
a specific position in the context of environ-
mental challenges. The possibility of escalating 
tensions between individuals, social groups, 
states or groups of states may even be higher 
for water-related issues than with other 
environmental problems. According to many 
pessimistic forecasts in the course of the 21st 
century water conflicts occur, which can have 
tragic consequences. Even though such con-
flicts have not yet reached a significant re-
gional or global dimension, the risk of such a 
conflict cannot be ruled out. The aim of the 
research is to identify other potential risk 
areas where the water situation will most 
likely worsen, which may result in a threat of 
violence, conflict. At the same time, we were 
comparing the state of renewable water 
resources in individual countries of the world.. 
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Introduction  

At present, there is approximately the same amount of water on Earth 

as at the time of its formation. Very simply, the number of molecules of wa-

ter that our planet was "gifted" has been except for a certain negligible de-

viation1, relatively constant since the beginning of its existence. These mole-

cules in nature are still rotating and changing not only their position but also 

their external appearance, respectively state. Physical properties of water 

predetermine its dynamic character, which is manifested by water cycle, 

respectively water or hydrological cycle powered by solar radiation and grav-

ity2.  

Since water is an indispensable component of every ecosystem on our 

planet, its undisturbed circulation in nature is a prerequisite for achieving 

equilibrium and stability, while its dynamic nature can fulfil one of its fun-

damental functions at the global level, which is to be the force of life on 

Earth. Despite the fact that disturbances and changes in the water cycle 

have occurred many times in the past, both locally, regionally, and globally, 

and due to the impact of various factors they will most likely occur also in 

the near or far future, changes in the total amount of water on our planet 

are not assumed (M. BLACK, J. KING, 2009). 

Research analyse  

According to majority of available data, this amount is estimated at 

around 1.386 billion km (I. SHIKLOMANOV, 1993, pp. 13-24).This is an ap-

proximate estimate of the water found on the Earth's surface, respectively in 

the uppermost part of the Earth's crust, but in the scientific community, 

there is an increasing awareness (on the basis of researches and experi-

ments) that the water in certain form is located also deeper under the 

earth's surface, especially in the so-called Lower Mantle3, but also in the 

                                                           
1
 Under certain circumstances, water molecules can be washed into the universe, but this is a 

negligible amount. 
2
 Over the course of 100 years, the average water molecule is 98 years in the ocean, 20 

months in the form of ice, about 2 weeks in rivers and lakes and less than 1 week in the at-
mosphere (Annual Water Quality Report, 2011). 
3
 The Earth's mantle is the area of the earth's interior located between the earth's crust and 

the Earth's core. The top mantle extends to a depth of approximately 400 km, where the so-
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transition region between the top and bottom of the mantle. Estimates of 

the amount of water in the Earth's interior are different, but it is not to be 

negligible. According to scientific findings published in the journal Science in 

2014, the Earth's mantle could conceal up to three times more water than 

the oceans on the surface. At the same time, according to the authors of the 

study, their research suggests that this water inside the Earth is part of the 

so-called "whole-planetary" water cycle, and this discovery can help answer 

the question of how much water is on Earth (B. SCHMANDT – S. JACOBSEN– 

T. BECKER et. al. 2014, pp. 1265-1268).  

However, it is worth noting that we still know little about the interior 

of the earth so that the experts can be quite sure about its composition. At 

the same time, the current technical possibilities do not allow this water to 

be examined and processed at all, and therefore this discovery has no im-

pact on research on drinking water global problems and their impact on 

international relations in terms of our scientific monograph. 

Of the total amount of 1.386 billion km3 of water on the Earth's sur-

face, up to 96.5% is found in the seas and oceans, and about 0.9% belongs to 

the salt water, which is found especially in salt lakes, as well as in saline 

groundwater4. The remainder, just over 2.5%, or about 35 million km3, be-

longs to the so called fresh water, potentially suitable for meeting human 

needs. Of this, however, up to 69.5% occurs permanently in the solid state, i. 

e. in the form of ice, especially in the form of glaciers in Polar Regions or in 

mountainous environments, as well as in a permanent snow cover or in a 

frozen state in the soil, such as so called permafrost. However, the use of 

such permanently frozen water is currently only considered purely on theo-

retical level, particularly in view of technical difficulty, cost, and possible 

negative environmental impacts. However, it should be noted that, in order 

to mitigate global drinking water problems, professional circles consider the 

                                                                                                                                        
called  „transition area“ starts, and at a depth of about 650 km to 2900 km, the lower Earth's 
mantle is located. 
4
 The average salinity of sea water is about 3.5%, which means that 35 g of mineral sub-

stances are dissolved in 1 litter (or 1 kilogram) of water. There is no general consensus on the 
determination of the minimum limit for the designation of salt water, with variations in the 
range of 0.05% to 3%. However, it is valid that water with a salinity of less than 0,05% is con-
sidered to be sweet water, in principle suitable for consumption 
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possible use of these rich drinking water sources as one of the possible solu-

tions for the future. 

In order to meet human needs, about 30.5% of the total amount of 

fresh water is present, which is approximately 10.7 million km3. In total, it is 

less than 1% of all water on Earth, with the vast majority of this amount be-

ing underground water (10.53 million km3) and the rest is water in lakes 

(91000 km3), soil(16500 km3), atmosphere (12900 km3) , marshes (11470 

km3), rivers (2120 km3) and so-called biological water, i.e. water in living 

organisms (1120 km3)5. The above figures are summarized in the following 

table. 

Table No. 1: Water distribution on Earth 

 
Volume [1000 

km3] 

% of total 

water 

% of the total 

amount of fresh 

water 

Total water 1 385 984 100 - 

Salt water  97,5 - 

Sea and oceans  1 338 000 96,5 - 

Salt groundwater 12 870 0,93 - 

Salt lakes 85,4 0,006 - 

Fresh water 35 029 2,5 100 

Solid state 24 364   

Icebergs and a per-

manent snow cover 
24 064 1,74 68,7 

                                                           
5
 All figures are only approximate estimates. The initial resource for this information, which 

several publications devoted to this issue are based on, is GLEICK, P. H. 1993. Water in a 
Crisis: Guide to World Freshwater Resources. 
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Permafrost 300 0,022 0,86 

Liquid state 10 652   

Underground water 10 530 0,76 30,1 

Freshwater lakes 91 0,007 0,26 

Water in the soil 16,5 0,001 0,05 

Swamps 11,47 0,0008 0,03 

Rivers 2,12 0,0002 0,006 

Other water 14,02   

Water in the atmos-

phere 
12,9 0,001 0,04 

Biological water 1,12 0,0001 0,003 

Source: custom processing based on SHIKLOMANOV, I. 1993. World fresh 

water resources. In GLEICK, P. H. 1993 (ed.) Water in Crisis: A Guide to 

the World's Freshwater Resources. 

Note: The figures and percentages in this table are rounded so their sum 

may not be 100. The red colour highlights water resources unsuitable 

for human needs, orange colour highlights sources potentially suitable-

for consumption (subject to certain assumptions), and green sources 

that are currently available. 

The data in the table therefore show that the total volume of water 

present in a global hydrological cycle in a form suitable for satisfying primary 

human needs (such as fresh water in the liquid state) is estimated at 10 652 

000 km3. According to the most recent UN estimates lived on our planet 

about 7,349,472,000 people on July 1, 2015 (UN DESA. 2015).  

From these two data, it is possible to calculate that one person, after 

rounding, accounts for approx. 0,00145 km3 of water, which is 1,450,000 m3 
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respectively. 1 450 000 000 litres. This is purely theoretical data, based on 

simple mathematical calculations. From the point of view of the real provi-

sion of the needs of individuals, it is of no practical significance, as the water 

in nature is constantly circulating, this mechanism is very complicated and 

shows significant fluctuations both in terms of time and space. It expresses, 

however, the present maximum permissible capacities that the amount of 

available water on Earth provides to people, that is, a certain imaginary 

boundary, the overrun of which would mean exceeding the "capacities" of 

our planet. 

In the literature, it is possible to draw on several concepts dealing with 

the question of minimal amount of water necessary to ensure the basic 

needs of the individual as well as the overall functioning of the society, and 

this issue will be the subject of another part of the monograph. At this point, 

however, it is possible to take a value of 10,000 m3 of water per person per 

year, which is 145 times less than the value of 1,450,000m3mentioned 

above, as the starting point of sufficient amount of water for which no major 

water resource management problem should occur. Consequently, in order 

to overcome the absolute capacity of drinking water resources in the world, 

the Earth's population would have to increase by 145 times, which does not 

even predict the most pessimistic population growth scenarios. 

It follows from the above that in absolute figures there is currently 

enough water on Earth to meet the needs of all people, with the population 

of the planet far from reaching the maximum population limit in terms of 

the amount of water that can be potentially exploited. This, of course, does 

not mean that every individual can really, according to the above calcula-

tions, use the amount of water that could be available to him from the 

global drinking water supply. This would have been the case if the drinking 

water sources on Earth were evenly distributed, but this is far from being 

true. The unevenness of the occurrence of water is one of its basic charac-

teristics, which has a fundamental influence on the question of the actual 

availability of drinking water resources to the population in individual locali-

ties, countries or regions. At the same time, when analyzing the available 

amount of water to meet human needs, it is necessary to take into account 

the dynamic element, i.e. the circulation of water in nature, or hydrological 

cycle. 
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As has been mentioned above, water is circulating in nature and con-

stantly "passing from one form to another and moving from ocean to land 

and back, under the influence of solar energy and gravity" (I. SHIKLOMANOV, 

1993, p. 15).  

From the point of view of drinking water sources, is in the scope of 

"Water balance"6 most important the relationship between the amount of 

water that evaporates from the oceans and in the form of precipitation 

reaches the land and the amount of water that flows through the rivers back 

into the ocean. In order to maintain the sustainability of the available drink-

ing water sources, it is crucial to maintain equilibrium between the two op-

posite directions of the water cycle. The total surface water flow from the 

land to the ocean is estimated at around 44,800 km3 per year7, compensated 

globally by the same amount of water that evaporates from the surface of 

the World Ocean and falls to the mainland in the form of precipitation8.  

The water drainage has, as one component of the water, respectively 

hydrological balance, great importance for assessing the quantity of avail-

able drinking water because it represents a dynamic element characterizing 

the potential of water resources recoverability (I. SHIKLOMANOV, 1993). 

The figure of 44,800 km3 is also important in view of the fact that it 

basically represents the total amount of water that will occur in the form of 

precipitation on land for one year. These precipitations are a key prerequi-

site for renewable water resources, as they compensate for water losses due 

to evaporation and runoff through rivers. At the same time, it is the total 

amount of water that can be, due to the functioning of the hydrological cy-

cle, used in one year, with water being returned to the system and "re-

stored"9.  

                                                           
6
 Hydrological balance in hydrology means the sum of water in the hydrological system (most 

often in the river basin), which is expressed by the relationship between the inputs to this 
system (especially precipitation) and its outputs (so-called evapotranspiration and total 
drainage). 

7
 Data are different in hydrological literature, the presented data is from BLACK, M. - KING, J. 

2009. The Atlas of Water: Mapping the World's Most critical resource. 
8
Annually, approximately 502,800 km3 evaporates from the ocean surface, of which about 

458,000 km
3
 falls back into salty water in the form of rainfall. 

9
 Of course, such a description is very simplified, but given the focus of this monograph, it is 

neither necessary nor meaningful to analyze more closely the hydrological cycle issues de-
tailed in hydrology. 
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When we divide the amount of 44,800 km3 per inhabitant of the 

planet, we get 6096 m3 after rounding. This figure represents the amount of 

available renewable water resources in the form of rainfall per capita per 

year. Compared with the above figure of 10,000 m3 per person per year as 

an optimal amount of water per person per year, it is clear that, at the cur-

rent state of the population on Earth, this limit is not reached. This does not 

mean, however, that there is not enough water on our planet for its inhabi-

tants because, as mentioned above, the total amount of fresh water is suffi-

cient in absolute numbers. On the other hand, most of this is found in the 

form of groundwater, often in large depths, they are unconventional water 

resources of non-renewable nature, or partly renewable, but only in the long 

run (B. CHELLANEY, 2013). 

From a practical point of view, surface runoff is the main and most ac-

cessible renewable source of drinking water usable for securing the biologi-

cal and economic needs of the population. Together with water found in soil 

and underground water at low depths10, it is a component of a significant 

indicator of water availability in a given area, which is referred to in the lit-

erature as so-called “total renewable water resources”11. The advantage of 

this indicator is the fact that, besides the quantitative assessment of the 

quantity of available drinking water sources in individual areas of the Earth, 

it also takes into account the dynamic element that is typical for the circula-

tion of water in nature, as a result of which is data about the availability of 

water resources converted to a certain time unit, usually a year. 

Looking at the data on the amount of renewable water resources in 

individual parts of the planet, it is clear that considerable variation is already 

at the highest comparator level, by which we mean the continental level in 

this case. In addition, available quantities do not cope with demographic 

data on population numbers, resulting in significant differences in the per 

capita volume of water conversion. The comparison of these data is pre-

sented in the following table. 

                                                           
10

 This must be distinguished from the underground water concealed at greater depths, which 
is also called "Fossil water" and is generally regarded as a non-renewable water source. 
11

 This indicator is used in many analytical and statistical reports, one of the most important 
being the AQUASTAT database of the United Nations Organization for Agriculture and Nutri-
tion (FAO). 
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Table No.2: Number of renewable water resources according to continents 

Continent 

Population 

in 2015 (mil-

lions) 

Renewable water resources 

(km3/year) 

Renewable 

water re-

sources per 

person 

(km3/year) 
Average Max Min 

Europe 738 2900 3410 2254 3,92 

North Amer-

ica 
574 7890 8917 6895 23,98 

Africa 1186 4050 5082 3073 3,41 

Asia 4393 13510 15008 11800 3,07 

South Amer-

ica 
418 12030 14350 10320 28,78 

Australia 

and Oceania 
39 2404 28080 1891 61,64 

Source: customprocessingbased on UN DESA, 2015 data. World Population 
Prospects: The 2015 Revision. Volume I: Comprehensive Tables. 
and KOWALCZAK, P. 2007. Konflikty o wodę. 

 

From the point of view of the research on the impact of drinking wa-

ter problems on the behaviour of actors of international relations, it is un-

doubtedly necessary to compare the data on availability of water resources 

for the needs of the population at the level of the basic geopolitical unit, i.e. 

at the level of the state. The following tables present the most up-to-date 

data on the total amount of renewable water resources, the population, the 

amount of renewable water resources per capita, as well as the dependency 

ratio. This indicator shows in percentage terms the share of renewable wa-

ter resources coming from behind of the country's borders. Theoretically, it 

can acquire values from 0 to 100%, where 0% means that the country does 
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not accept any water resources from the surrounding countries, that it is 

absolutely self-sufficient in this respect, and 100% means that the country is 

absolutely dependent on the inflow of water from the surrounding countries 

located geographically higher along the river. The extent of dependence is 

one of the key indicators that indicate where (or among which countries) 

potential conflicts of water can potentially occur. 

For convenience, the individual countries are grouped in the tables 

according to the continents and are also colour-differentiated according to 

the colours of the corresponding groups, of which, given the amount of re-

newable water resources per inhabitant, they belong. Countries are divided 

into seven groups, resulting from the most commonly used water deficit 

indexes in professional literature. 

One of such basic broadly accepted indicators is the so-called “Fal-

kenmark water stress index”, a water stress index created by the Swedish 

expert on water resources, Malin Falkenmark. The basis for determining the 

water situation in a given country is the conversion of a quantity of renew-

able water resources per capita for one year, and where this is less than 

1700 m3, the country is in the so-called “water stress”. In line with this 

methodology, if the value is less than 1000 m3, the country is experiencing 

water scarcity and under 500 m3 it is an absolute water scarcity. On the 

other hand, if the result of the conversion is greater than 1700 m3, the coun-

try is in the so-called“ no stress” condition (A. BROWN – M. MATLOCK, 

2011). 

However, given the differences in water consumption between coun-

tries and the increasing trend, the 1700 m3 limit does not appear to be the 

definitive limit for determining that there is no water problem in the coun-

try. From this point of view, we also rely on further delimitation of higher 

limit values for assessing the state of water resources, based primarily on 

modifications and additions to the Falkenmark index. Due to the large num-

ber of different modified indices, we have chosen to take into account a 

certain compromise model, according to the Polish hydrologist Piotr 

Kowalczak, whereas the higher limit values are fixed numerical data of 5000 

m3, 10 000 m3 and 100 000 m3. The resulting distribution, along with the 

colour resolution used in country comparisons, is presented in the following 

table. 
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Table No.3: Index of water deficits created according to M. Falkenmark 

and P. Kowalczak indexes 

Group Quantity  Description 

1 0 – 500 absolute shortages of water 

2 500 – 1000 shortages of water 

3 1000 – 1700 water stress 

4 1700 – 5000 possible problems with the management of water 

resources 

5 5000 – 10 000 possible partial problems with the management 

of water resources 

6 10 000 – 

100 000 

without major problems with water resource 

management 

7 100 000+ abundant amount of water 

Source: custom processing 

In accordance with the above index, are in the following table’s no. 4, 

5, 6, 7, 8 and 9states colour-coded according to their inclusion in one of the 

seven groups. Such spreadsheet provides a comprehensive view of the com-

parison of state of water resources at the level of States as actors of interna-

tional relations. 

Data on the amount of renewable water resources comes from The 

World's Water: The Biennial Report on Freshwater Resources, Volume 8, 

issued by the authors' team under Peter H. Gleicka and the FAO-AQUASTAT 

database, where the most recent estimates were taken into account. This 

database also includes data on the rate of dependence, i.e. the percentage 

of the proportion of water coming from outside the country. On the other 

hand, population figures come from the most recent estimates of the UN 

DESA Population Division, published in 2015 as part of the regularly updated 

series of documents -World Population Prospects. Based on the calculation 
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of the data obtained, it is possible to reach the key final value of the amount 

of renewable water per capita per year. 

In some countries, we have failed to get the relevant numerical data 

on the amount of renewable water resources or the extent of dependence, 

but they are primary small island states, archipelagic states or micro-states 

whose position in the world political system is very weak, or negligible. This 

does not mean, however, that the population of these countries can not feel 

water problems, but absence of these data does not have a greater impor-

tance for our research. 

Table no. 4: Comparison of the state of renewable water resources in the 

different countries of Africa 

State  

Renewable 

water re-

sources 

(km3/year) 

Number of 

inhabitants 

(thousands) 

Renewable 

water 

resources 

per capita 

(m3/year) 

Dependency 

(%) 

Algeria 11,6 39 667 292,43 4 

Angola 148,0 25 022 5914,79 0 

Benin 25,8 10 880 2371,32 61 

Botswana 12,2 2 262 5393,46 80 

Burkina Faso 12,5 18 106 690,38 0 

Burundi 12,5 11 179 1118,17 20 

Cape Verde 0,3 521 575,82 0 

Central African 

Republic 144,4 4 900 29469,39 2 

Chad 43,0 14 037 3063,33 65 
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Comoros 1,2 788 1522,84 0 

Congo 832,0 4 620 180086,58 73 

Democratic Repub-

lic of Congo 1283,0 77 267 16604,76 30 

Djibouti 0,3 888 337,84 0 

Egypt 57,3 91 508 626,17 97 

Equatorial Guinea 26,0 845 30769,23 0 

Eritrea 6,3 5 228 1205,05 56 

Ethiopia 122,0 99 391 1227,48 0 

Gabon 164,0 1 725 95072,46 0 

Gambia 8,0 1 991 4018,08 63 

Ghana 53,2 27 410 1940,90 43 

Guinea 226,0 12 609 17923,71 0 

Guinea-Bissau 31,0 1 844 16811,28 48 

Ivory Coast 81,0 22 702 3567,97 5 

Kameron 285,5 23 344 12230,12 4 

Kenia 30,7 46 050 666,67 33 

Lesotho 3,0 2 135 1405,15 0 

Liberia 232,0 4 503 51521,21 14 

Libya 0,6 6 278 95,57 0 

Madagascar 337,0 24 235 13905,51 0 
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Malawi 17,3 17 215 1004,94 7 

Mali 100,0 17 600 5681,82 40 

Morocco 29,0 34 378 843,56 0 

Mauritania 11,4 4 068 2802,36 96 

Mauritius 2,8 1 273 2199,53 0 

Mozambique 217,1 27 978 7759,67 54 

Namibia 17,7 2 459 7198,05 65 

Niger 33,7 19 899 1693,55 90 

Nigeria 286,2 182 202 1570,78 23 

Rwanda 9,5 11 610 818,26 0 

São Tomé and 

Príncipe 2,2 190 11578,95 0 

Senegal 38,8 15 129 2564,61 34 

Seychelles --- 96 --- 0 

Sierra Leone 160,0 6 453 24794,67 0 

Somalia 14,2 10 787 1316,40 59 

South Africa 51,4 54 490 943,29 13 

South Sudan 49,5 12 340 4011,35 66 

Sudan 37,8 40 235 939,48 96 

Swaziland 4,5 1 287 3496,50 41 

Tanzania 96,3 53 470 1801,01 13 
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Togo 14,7 7 305 2012,32 22 

Tunis 4,6 11 254 408,74 9 

Uganda 66,0 39 032 1690,92 41 

Zambia 105,2 16 212 6489,02 24 

Zimbabwe 20,0 15 603 1281,80 39 

Source: custom processing based on research done 

 

At first glance, it is clear from the table that the African continent is 

characterized by a large number of countries that are in a state of water 

deficit. Among the countries, Libya is the worst one, with only 95.57 m3 of 

water per inhabitant per year, which is about 261.8 litres of water per in-

habitant per da12. 

 Together with Libya, Algeria, Djibouti and Tunisia they belong to 

group 1 (0-500 m3 / year). For these countries it is also characteristic that 

they show no or very low values of the rate of dependence, at most 9% in 

the case of Tunisia. In the 2nd group (500-1000 m3 / year) there are 8 coun-

tries, namely Burkina Faso, Egypt, South Africa, Cape Verde, Kenya, Mo-

rocco, Rwanda and Sudan. From the point of view of the degree of depend-

ence, the scattering of values is greater than in the case of the 1st group, 

with alarming data for Egypt - 97% and Sudan - 96%, which are also the ab-

solute highest values of the rate of dependency ratio among all African 

countries. We can include the following 11 states in the 3rd group (1000-

1700 m3): Burundi, Eritrea, Ethiopia, Comoros, Lesotho, Malawi, Niger, Nige-

ria, Somalia, Uganda and Zimbabwe. The highest rate of dependence is re-

ported by Niger with 90%. 

In the range of 1700 - 5000 m3, is in the 4th group, there are 12 coun-

tries: Benin, Chad, Gambia, Ghana, South Sudan, Mauritius, Mauritania, the 

Ivory Coast, Senegal, Swaziland, Tanzania and Togo. Although the values in 

                                                           
12

 95,57 m
3
 = 95570 l / 365 days = 261,8356 l/day 
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this band do not represent a state of water shortage or water tension, these 

countries are still vulnerable to possible water problems, with the risk factor 

being particularly high levels of dependence reaching up to 96% for Mauri-

tania. Only 5 states (5,000 to 10,000 cubic meters) include Angola, Bot-

swana, Mali, Mozambique, Namibia and Zambia. The highest rate of Bot-

swana dependence is as high as 80%. 

Although Africa is generally considered to be the dry respectively even 

arid continent, up to 11 countries belonging to the 6th group (10,000 - 

100,000 m3) are relatively rich in water resources. These are the following 

countries: Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Cameroon, Democratic Republic of 

Congo, Liberia, Madagascar, Equatorial Guinea, Sierra Leone, Central African 

Republic and São Tomé and Príncipe. In addition to Guinea-Bissau (48%) and 

the Democratic Republic of Congo (30%), these countries have a relatively 

low degree of dependence. The absolute richest country in terms of the 

amount of renewable water per inhabitant per year in Africa is the Congo, 

the only representative in the 7th group (100,000 m3). However, it should be 

remembered that up to 73% of these resources come from behind their 

borders, which represents a relatively high degree of dependence. 

Table No. 5: Comparison of the state of renewable water resources in the 

individual states of North and Central America 

State  

Renewable 

water re-

sources 

(km3/year) 

Number of 

inhabitants 

(thousands) 

Renewable 

water 

resources 

per capita 

(m3/year) 

Dependency 

(%) 

Antigua a Barbuda 0,1 92 1086,96 0 

Bahamas 0,02 388 51,55 0 

Barbados 0,1 284 352,11 0 

Belize 18,6 359 51810,58 14 
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Canada 2902,0 35 940 80745,69 2 

Costa Rica 112,4 4 808 23377,70 0 

Cuba 38,1 11 390 3345,04 0 

Dominican Repub-

lic 21,0 10 528 1994,68 0 

Dominika 0,2 73 2739,73 0 

Grenada 0,2 107 1869,16 0 

Guatemala 111,3 16 343 6810,26 2 

Haiti 14,0 10 711 1307,07 7 

Honduras 95,9 8 075 11876,16 0 

Jamaica 9,4 2 793 3365,56 0 

Mexico 457,2 127 017 3599,52 11 

Nicaragua 196,7 6 082 32341,34 4 

Panama 148,0 3 929 37668,62 0 

Salvador 25,2 6 127 4112,94 30 

St. Kristof a Nevis 0,02 56 357,14 0 

St. Lucia 0,3 185 1621,62 0 

St. Vincent 

a Grenadines 0,1 109 917,43 0 

Trinidad a Tobago 3,8 1 360 2794,12 0 

United States of 3069,0 321 774 9537,75 8 
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America 

Source: Custom processing based on research done 

Within the North and Central American region, according to available 

data, in the worst situationare the small island states, withBahamas having 

the first place, with 51.55 m3 of renewable water per capita per year, or 

about 141 litres of water per person per day. In group 1 there are Barbados 

and Saint Kitts and Nevis and the 2nd group has only one representative - St. 

Vincent and the Grenadines. In a little better situation, in the 3rd group, are 

Antigua and Barbuda, Haiti and Saint Lucia. Given that, they are all island 

states, the rate of addiction is zero, with the exception of Haiti, for which 

part of the water resources come from the neighbouring Dominican Repub-

lic.13 This one, together with Dominica, Grenada, Jamaica, Cuba, Mexico, El 

Salvador and Trinidad and Tobago belongs to the 4th group. From these 

countries have the highest degree of dependence El Salvador, 30%, which is 

also the highest value across the region. The 5th group has only two repre-

sentatives, namely Guatemala and the United States of America, whose rate 

of dependency is 2% and 8%. 6 countries, which is more than one quarter, 

are in the 6th group. They include Belize, Honduras, Canada, Costa Rica, Nica-

ragua and Panama, with Canada having the largest amount of renewable 

water resources in the area. The second is Belize, but with a 14% degree of 

dependence. There is no representative from the 7th group in this region. 

Table No. 6: Comparison of Renewable Water Resources in South American 

States 

State  

Renewable 

water re-

sources 

(km3/year) 

Number of 

inhabitants 

(thousands) 

Renewable 

water 

resources 

per capita 

(m3/year) 

Dependency 

(%) 

                                                           
13

 Haiti and the Dominican Republic are two sovereign states that are located on one island 
called Hispaniola. Sometimes the name of the whole island is also used in Haiti, but it is nec-
essary to distinguish it consistently from the name of one of the two state units on the island. 
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Argentina 814,0 43 417 18748,42 66 

Bolivia 622,5 10 725 58041,96 51 

Brasilia 8233,0 207 848 39610,68 34 

Chile 922,0 17 948 51370,63 4 

Columbia 2132,0 48 229 44205,77 1 

Ecuador 424,0 16 144 26263,63 0 

Guyana 241,0 767 314211,21 0 

Paraguay 336,0 6 639 50610,03 72 

Peru 1913,0 31 377 60968,23 16 

Surinam 122,0 543 224677,72 28 

Uruguay 139,0 3 432 40501,17 58 

Venezuela 1233,2 31 108 39642,54 41 

Source: own processing based on research done 

South America we can uniquely identify as the region with the most 

renewable water resources per capita, and all countries can be grouped into 

the 6th and 7th groups according to the data, i.e. in the zone with no or only 

minimal drinking water problems at the national level. Because of the low 

population, the highest values can be seen in Guyana and Suriname, which 

are the only representatives in the 7th group. Other countries are in the 6th 

group, with Argentina having the worst results, although these values are 

still higher than in other parts of the world. 

The specificity of South America, which may play a role as a destabiliz-

ing factor to some extent, is the interdependence of individual countries 

with water resources coming from neighboring countries. This reflects the 

relatively high numbers of dependence rates for most countries, with the 

exception of Ecuador, Guyana and Colombia. Paraguay has the highest rate 
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of dependence with 72%, followed by Argentina with 66%. At the same time, 

most of the water resources in the area come from the Amazon basin14, 

which receives the bulk of water from the rainforest area at its upper 

reaches, as well as from its inflows, which explains the relatively higher rate 

of dependence of Brazil (34%). 

Table No. 7: Comparison of Renewable Water Resources in Individual States 

of Australia and Oceania 

State  

Renewable 

water re-

sources 

(km3/year) 

Number of 

inhabitants 

(thousands) 

Renewable 

water 

resources 

per capita 

(m3/year) 

Dependency 

(%) 

Australia 336,1 23 969 14022,28 0 

Fiji 28,6 892 32062,78 0 

Kiribati --- 112 --- 0 

Marshall Islands --- 53 --- 0 

Micronesia --- 104 --- 0 

Nauru --- 10 --- 0 

NewZeeland 397,0 4 529 87657,32 0 

Palau --- 21 --- 0 

Papua-New Guinea 801,0 7 619 105131,91 0 

Samoa --- 193 --- 0 

                                                           
14

 The Amazon is also river with the world's largest flow - an average of 6930 km
3
 / year, 

which is more than 7 other rivers together, and therefore it has the largest amount of renew-
able water resources (GUPTA, 2008). 
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Solomon Islands 44,7 584 76541,10 0 

Tonga --- 106 --- 0 

Tuvalu --- 10 --- 0 

Vanuatu --- 265 --- 0 

Source: custom processing based on research done 

For Australia and Oceania, data are collected for only five out of 40 

countries. Within these five states, they all report sufficient amounts of re-

newable water per capita for one year. Australia, Fiji, New Zealand, and 

Solomon Islands are included in the 6th group and Papua New Guinea be-

longs with its water wealth as the only representative to the 7th group. Be-

cause of their island character, these countries do not show any degree of 

dependence. 

One of the main reasons for which data are not available for other 

countries is the fact that these are very small islands, which depend to a 

large extent mainly on the total sum of precipitations that are subject to high 

fluctuations and which are not yet sufficiently long-term examined. It is not 

excluded that the islands may have groundwater supplies, but in this case 

they are no longer renewable water resources. Given the high vulnerability 

of these countries to the effects of climate change, in particular weather 

fluctuations in relation to long-term average and rising ocean levels, it can 

be assumed that they are already struggling or, in the near future, will be 

struggling with drinking water problems. Threats stemming from water scar-

city are likely to be fully demonstrated in these countries, but their capacity 

to influence the international dimension within the world political system 

due to their small size and the relatively low weight of their voice in foreign 

policy issues, is very limited. 
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Table No. 8: Comparison of the state of renewable water resources in indi-

vidual Asian countries 

State  

Renewable 

water re-

sources 

(km3/year) 

Number of 

inhabitants 

(thousands) 

Renewable 

water 

resources 

per capita 

(m3/year) 

Dependency 

(%) 

Afghanistan 65,3 32 527 2007,56 29 

Armenia 7,8 3 018 2584,49 12 

Azerbaijan 34,7 9 754 3557,51 77 

Bahrain 0,1 1 377 72,62 97 

Bangladesh 1227,0 160 996 7621,31 91 

Bhutan 78,0 775 100645,16 0 

Brunei 8,5 423 20094,56 0 

China 2738,8 1 383 925 1979,01 1 

Philippines 479,0 100 699 4756,75 0 

Georgia 63,3 4 000 15825,00 8 

India 1911,0 1 311 051 1457,61 31 

Indonesia 2019,0 257 564 7838,83 0 

Iraq 89,9 36 423 2468,22 61 

Iran 137,5 79 109 1738,11 7 

Israel 1,8 8 064 223,21 58 
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Japan 430,0 126 573 3397,25 0 

Yemen 2,1 26 832 78,26 0 

Jordan 0,9 7 595 118,50 27 

Cambodia 476,1 15 578 30562,33 75 

Qatar 0,1 2 235 44,74 3 

Kazakhstan 107,5 17 625 6099,29 40 

Kyrgyzstan 23,6 5 940 3973,06 1 

Democratic Peo-

ple's Republic of 

Korea 

77,1 25 155 3065,00 13 

Korea 69,7 50 293 1385,88 7 

Kuwait 0,02 3 892 5,14 100 

Laos 333,6 6 802 49044,40 43 

Lebanon 4,5 5 851 769,10 1 

Malaysia 580,0 30 331 19122,35 0 

Maldives 0,03 364 82,42 0 

Myanmar 1168,0 53 897 21670,96 14 

Mongolia 34,8 2 959 11760,73 0 

Nepal 210,2 28 514 7371,82 6 

Oman 1,4 4 491 311,73 0 

Pakistan 247,0 188 925 1307,40 78 
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Palestine 0,8 4 668 171,38 3 

Saudi Arabia 2,4 31 540 76,09 0 

Singapore 0,6 5 604 107,07 0 

United Arab Emir-

ates 0,2 9 157 21,84 0 

Sri Lanka 52,8 20 715 2548,88 0 

Syria 16,8 18 502 908,01 72 

Tadzhikistan 21,9 8 482 2581,94 17 

Taiwan 67,0 23 381 2865,57 0 

Thailand 438,6 67 959 6453,89 49 

Turkey 211,6 78 666 2689,85 2 

Turkmenistan 24,8 5 374 4614,81 97 

Uzbekistan 48,9 29 893 1635,83 80 

Vietnam 884,0 93 448 9459,81 59 

East Timor 8,2 1 185 6919,83 0 

Source: custom processing based on research made 

On the Asian continent, there are countries that have the absolute 

smallest quantities of renewable water per capita per year within the 

framework of a global comparison. First place holds Kuwait, with 5.14 m3 of 

water per capita per year, which is only about 14 litres per person per day, 

with a dependency ratio of 100%, so all renewable water resources come 

from behind its borders. We also include 11 other countries, namely Bah-
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rain, Israel, Yemen, Jordan, Qatar, Maldives, Oman, Palestine15, Saudi Arabia, 

Singapore and the United Arab Emirates. Among these countries, shows high 

degree of dependence especially Bahrain (98%) and Israel (58%). What is 

also significant is the fact that the vast majority of these countries are lo-

cated in the Middle East region, which can be considered one of the worst 

regions in the world in terms of water problems. Likewise, two states of the 

2nd group, namely Lebanon and Syria, are located in this region, with Syria 

showing a relatively high degree of dependence at 72%. On the other hand, 

the third group includes four countries, none of which are part of the Middle 

East. They are in particular, India, Korea, Pakistan and Uzbekistan, of which 

the latter two have a high degree of dependence, namely 78% and 80%. 

Although this figure for India is only 31%, it is relatively high for this large 

country (in terms of population and area) and needs to be taken into ac-

count clearly. 

There are up to 15 countries in the forth group which are above the 

level of water stress: Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, China, the Philip-

pines, Iraq, Iran, Japan, Kyrgyzstan, the Democratic People's Republic of Ko-

rea, Sri Lanka, Tajikistan, Taiwan16, Turkey and Turkmenistan. In terms of 

dependence, high values are particularly in Turkmenistan (97%), Azerbaijan 

(77%) and Iraq (61%). Another seven countries, namely Bangladesh, Indone-

sia, Kazakhstan, Nepal, Thailand, Vietnam and East Timor can be ranked in 

the 5th group, of which alarmingly high dependence (given the number of 

inhabitants and the population density) has Bangladesh, up to 91%. Rela-

tively high values are also reported by Vietnam (59%) and Thailand (49%). 

Countries belonging to the 6th group, namely Brunei, Georgia, Cambo-

dia, Laos, Malaysia, Myanmar and Mongolia, are not affected by the water 

shortage at national level. High level of dependence shows Cambodia with 

75%, but higher rates of dependence are characteristic for the entire Indo-

china region, with the exception of Myanmar (14%). The only representative 

of the 7th group is Bhutan, which has absolute primacy in a number of re-

                                                           
15

 Although Palestine, respectively the Palestinian State is only partially an internationally 
recognized state, for the purposes of this monograph we consider it an actor of international 
relations in the Middle East, especially in view of the geopolitical situation in the region. 
16

 As in the case of Palestine, we consider Taiwan (or the Republic of China) to be a member 
of the international community with a specific status for the purposes of this monograph. 
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newable water resources per capita per year on the Asian continent and also 

with a zero degree of dependency. 

Table No. 9: Comparison of the state of renewable water resources in indi-

vidual countries of Europe 

State  

Renewable 

water re-

sources 

(km3/year) 

Number of 

inhabitants 

(thousands) 

Renewable 

water 

resources 

per capita 

(m3/year) 

Dependency 

(%) 

Albania 41,7 2 897 14394,20 35 

Andorra 0,3 70 4285,71 0 

Austria  84,0 8 545 9830,31 29 

Belarus 58,0 9 496 6107,83 36 

Belgium 20,0 11 299 1770,07 34 

Bosna and Herce-

govina 37,5 3 810 9842,52 5 

Bulgaria 107,2 7 150 14993,01 1 

Croatia  105,5 4 240 24882,08 64 

Cyprus 0,3 1 165 257,51 0 

Czech republic 16,0 10 543 1517,59 0 

Denmark  16,3 5 669 2875,29 0 

Estonia 12,3 1 313 9367,86 1 

Finland 110,0 5 503 19989,10 3 
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France 186,3 64 395 2893,08 5 

Germany 188,0 80 689 2329,93 31 

Greece 72,0 10 955 6572,34 22 

Hungary 116,4 9 855 11811,26 94 

Ireland 51,0 4 688 10878,84 6 

Island 170,0 329 516717,33 0 

Italy  175,0 59 798 2926,52 5 

Latvia 33,7 1 971 17097,92 53 

Lichtenstein --- 38 --- --- 

Lithuania 24,5 2 878 8512,86 38 

Luxemburg 1,6 567 2821,87 68 

Macedonia 6,4 2 078 3079,88 16 

Malta 0,07 419 167,06 0 

Moldova  11,7 4 069 2875,40 91 

Monaco --- 38 --- --- 

Montenegro 46,3 626 73961,66 --- 

Netherlands 89,7 16 925 5299,85 88 

Norway 384,0 5 211 73690,27 0 

Poland  63,1 38 612 1634,21 13 

Portugal 73,6 10 350 7111,11 45 
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Romania 42,3 19 511 2168,01 80 

Russia  4508,0 143 457 31424,05 4 

San Marino --- 32 --- --- 

Serbia  162,2 8 851 18325,61 --- 

Slovakia 80,3 5 426 14799,12 75 

Slovenia 32,1 2 068 15522,24 41 

Spain  111,1 46 122 2408,83 0 

Sweden  186,2 9 779 19040,80 2 

Switzerland 53,5 8 299 6446,56 24 

Ukraine 139,5 44 824 3112,17 62 

United Kingdom  164,0 64 716 2534,15 1 

Vatican --- 1 --- --- 

Source: custom processing based on the research made 

Although Europe is generally not considered to be a continent that 

would be acutely endangered by drinking water shortages, even in this re-

gion, we will find countries with a number of renewable water resources per 

capita a year under the level of water stress, i.e. 1700 cubic meters per per-

son per year. The smallest values that put them in group 1 have two island 

states - Cyprus and Malta, with the second one having only 167.06 m3 of 

water per person per year, or about 458 litres per person a day, which is less 

than in the case of several African and Asian countries suffering from water 

scarcity. Although there is no representative in Europe in the second group, 

there are two other countries, namely the Czech Republic and Poland, be-

longing to the 3rd group, below the water stress limit, although only tightly. 

Out of all four of these states, only Poland shows a dependency rate and it is 

13%. 
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Other countries in Europe are above the water stress limit, with Bel-

gium being the closest to this limit value. Together with other 12 countries, 

namely Andorra, Denmark, France, Luxembourg, Macedonia, Moldova, 

Germany, Romania, the United Kingdom, Spain, Italy and Ukraine, it belongs 

to the 4th group. High values of the rate of dependence are reported mainly 

by Moldova (91%) and Romania (80%), which draw most of their renewable 

water resources mainly from the Danube and its tributaries. In the 5th group 

there are a total of 9 countries, namely Belarus, Bosnia and Herzegovina, 

Estonia, Greece, the Netherlands, Lithuania, Portugal, Austria and Switzer-

land. Dependency rates for these countries are somewhere in the range of 

22 to 45%, with the exception of the Netherlands, which receives up to 88% 

of the water from external sources. On the contrary, Estonia (1%) and Bosnia 

and Herzegovina (5%) have the lowest dependence among this group. 

The largest number of countries, up to 14, is in the 6th group. These 

are the following countries: Albania, Bulgaria, Montenegro, Finland, Croatia, 

Ireland, Latvia, Hungary, Norway, Russia, Slovakia, Slovenia, Serbia and Swe-

den. With regard to the degree of dependence, high values are shown in 

particular in the Danube River Basin, headed by Hungary (up to 94%), Slova-

kia (75%) and Croatia (64%). The only representative of the 7th Group in 

Europe with the absolute highest amount of renewable water resources per 

person per year, not only in Europe but also globally, and at the same time 

with a zero dependency ratio is Iceland. 

Conclusion 

Water problems are currently at the forefront of scientific discourse 

on global environmental issues and their impacts on various aspects of hu-

man activity. One of the analytical approaches to this issue is the place and 

importance of water issues in international relations, with particular empha-

sis on their conflicting potential and negative implications for national and 

international security. Based on our analysis, we can conclude that the cur-

rent state of drinking water resources in the world is very uneven, unbal-

anced, and so in many cases highly dependent, which can pose a major 

safety risk. 
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Wstęp 

Zjawisko grawiosmozy zostało opisane w pionierskiej pracy Przestal-

skigo i Kargola [Przestalski & Kargol 1972]. Występuje ono w układzie dwu-

membranowym, czyli w kolumnie zawierającej dwie membrany (Mu, Md) 

usytuowane w płaszczyznach horyzontalnych, rozdzielające trzy przedziały o 

jednakowych objętościach, zawierających roztwory o stężeniach Cu, Cm i Cd. 

W klasycznym układzie grawiosmotycznym owe stężenia spełniają warunek 

Cu < Cm > Cd. Przyczyną transportu grawiosmotycznego jest różna polaryzacja 

stężeniowa obszarów przymembranowych, która polega na zmianie pola 

stężeń (gęstości) w obszarach po obydwu stronach każdej z membran układu 

spowodowana przez kreację stężeniowych warstw granicznych [Kargol 1994; 

Ślęzak 2010]. W chwili początkowej stężeniowe warstwy graniczne są stabil-

ne hydrodynamicznie i układ grawiosmotyczny jest symetryczny osmotycz-

nie. Po przekroczeniu krytycznej wartości stężeniowej liczby Rayleigha, w 

zależności od rodzaju roztworów rozdzielanych przez membrany, w otocze-

niu jednej z membran pojawia się konwekcja swobodna, która łamie syme-

trię osmotyczną owego układu [Ślęzak i in. 2004; Ślęzak 2010; Ślęzak i in. 

2012; Batko i in. 2015; Ślęzak & Jasik-Ślęzak 2017]. W opublikowanych do tej 

pory pracach opisano efekty: wzmacniania i asymetrii transportu grawiosmo-

tycznego [Kargol i in. 1979; Ślęzak i in. 2012], pionowego tłoczenia roztwo-

rów [Kargol 1992]. Grawiosmoza była też podstawą hipotezy transportu wo-

dy w ksylemie roślin [Kargol 1992] oraz mechanizmu osmotyczno-dyfuzyjnej 

konwersji energii [Kargol 1990].    

W poprzedniej pracy pokazano, że w układzie grawiosmotycznm, w 

którym przedziały zewnętrzne zawierają wodę, a przedział międzymembra-

nowy - roztwór binarny lub ternarny (woda, amoniak i/lub KCl), występują 

nieliniowe efekty w objętościowych przepływach osmotycznych [Ślęzak i in. 

2012]. Egzemplifikacją tych efektów są stężeniowe charakterystyki objęto-

ściowego strumiania osmotycznego, wyznaczone w serii niezależnych ekspe-

rymentów, model matematyczny przepływów oraz stężeniowe zależności 

współczynników amplifikacji. Należy zaznaczyć, że gęstość wodnych roztwo-

rów KCl jest większa a wodnych roztworów amoniaku mniejsza od gęstości 

wody. Ponadto można dobrać stężenia KCl i amoniaku tak, aby gęstość ich 

wodnych roztworów była większa, równa lub mniejsza od gęstości wody. 
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Między gęstością roztworu ternarnego a stężeniem jego składników wystę-

puje znany związek 

       
   

   

 
                                                                              (1) 

gdzie ρm – gęstość roztworu ternarnego, ρo – gęstość wody, ∂ρm/∂Cs – zmia-

na gęstości ze wzrostem stężenia, Cs – stężenie składników roztworu. Korzy-

stając z tego związku klasyczne tzw. pierwsze równanie Kedem-

Katchalsky’ego dla objętościowego strumienia osmotycznego (Jv) można 

zapisać w postaci [Ślęzak 2011] 

                  
  

  
                                                       (2) 

W powyższych równaniach przez Lp i  oznaczone są współczynniki odpo-

wiednio przepuszczalności hydrostatycznej i odbicia.  Ph–Pl=ΔP wyraża różni-

cę ciśnień hydrostatycznych a RT 
  

  
 ( h –  l)=Δπ jest gęstościową postacią 

równania Van’t Hoffa dla różnicy ciśnień osmotycznych (RT jest iloczynem 

stałej gazowej i temperatury bezwzględnej oraz ρh i ρl – gęstości roztworów. 

Równanie (1) stanowi przesłankę do przetransformowania charakterystyk 

stężeniowych na charakterytyki gęstościowe objętościowego strumienia 

osmotycznego. W związku z tym w obecnej pracy zostaną przedstawione 

charakterystyki Jv=f(ρm-ρo), ρm=f(Cm1, Cm2=const.) i ρm=f(Cm2, Cm1=const.) dla 

wodnych roztworów KCl (indeks 1) i/lub amoniaku (indeks 2). Przestawiony 

zostanie wzór matematyczny dla objętościowego strumienia osmotycznego 

oraz jego weryfikacja na podstawie obliczeń dla dwóch membran Ne-

phrophan (używanych w medycynie jako hemodializatory).    

 

Komórka dwu-membranowa 

 

Przedstawiona schematycznie na rys. 1 dwu-membranowa komórka fizyko-

chemiczna składa się z identycznych przedziałów u, m i d, rozdzielonych 

membranami Mu i Md, ustawionymi w płaszczyznach horyzontalnych. Mem-

brany są izotropowe, symetryczne, elektroobojętne selektywne dla wody i 

substancji rozpuszczonej [Ślęzak 1989; Ślęzak i in. 2012]. 
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Rys. 1. Ilustracja układu grawiosmotycznego: Mu, Md – membrany;  lu
k,  lmu

k, 

lmd
k, ld

k – stężeniowe warstwy graniczne; Jv  – objętościowy strumień osmo-

tyczny;  Cu,  Cms, Cd – stężenia roztworów poza stężeniowymi warstwami gra-

nicznymi; Cus
k,  Cmus

k, Cmds
k,  Cds

k – stężenia roztworów na styku membrany-

roztwory; ρu,  ρm, ρd – gęstości roztworów poza stężeniowymi warstwami 

granicznymi; ρu
k,  ρmu

k, ρmd
k,  ρd

k – gęstości roztworów na styku membrany-

roztwory; a, b – typ profilu gęstościowego.  

Źródło: opracowanie własne.  

 

Ich właściwości transportowe, zgodnie z formalizmem Kedem i Katchal-

sky’ego, są scharakteryzowane przez współczynniki: przepuszczalności hy-

draulicznej (Lpu, Lpd), odbicia (us, ds) i przepuszczalności substancji rozpusz-

czonej (ωus, ωds) [Katchalsky & Curran 1965]. W chwili początkowej (t0=0) 

przedziały u oraz d, zawierały czystą wodę (Co), a przedział m – wodny roz-

trwór KCl i/lub amoniaku. Stężenia substancji w roztworach znajdujących się 

w przedziale m oznaczymy przez Cms (s = 1, 2; indeks „1” odnosi się do KCl, a 

„2” – do amoniaku) [Ślęzak i in.  2012]. Gęstości roztworów poza stężenio-

wymi warstwami granicznymi oznaczymy przez ρu,  ρm i ρd, a poza stężenio-

wymi warstwami granicznymi – przez ρu
k,  ρmu

k, ρmd
k i  ρd

k.  

Dla t>t0, po obydwu stronach każdej z membran rozpoczyna się kre-

acja stężeniowych warstw granicznych, które zmieniają pole stężeń a co za 

tym idzie i gęstości w obszarach wokół membrany, generując polaryzację 

stężeniową [Kargol i in. 1986; Kargol 1994]. O charakterze pola stężeń w 

obszarach wokół membrany decyduje gęstość roztworów rozdzielanych 

przez membranę. Jeśli gęstość roztworu o stężeniu Cms osiąga wartość kry-

Mu 

Md 

lu
k 

lmu
k 

lmd
k 

ld
k 

Cu 

Cms 

Cd 

ρm 

(u) 

(m) 

(d) 

Jv

 ρu 

 Cu
k 

Cmus
k
 

 

Cmds
k 

 

 Jv 

ρu 

ρd 

ρu
k 

ρmu
k
 

ρmd
k
 

ρd
k 

a b 



 Gęstościowe charakterystyki i równanie modelowe strumienia grawiosmotycznego 

279 

tyczną w stosunku do gęstości roztworu o stężeniu Cu (profil b) lub Cd (profil 

a), to pole stężeń z dyfuzyjnego zmienia charakter na dyfuzyjno-

konwekcyjny.  

W otoczeniu membrany Mu, stężenie roztworu, które w chwili począt-

kowej miało wartość Cms, maleje do wartości Cmsu
k, a stężenie roztworu, które 

w chwili początkowej miało wartość Cu, rośnie do wartości Cu
k (Cmsu

k>Cu
k). Z 

kolei w otoczeniu membrany Md stężenie roztworu, które w chwili począt-

kowej miało wartość Cms , maleje do wartości Cmsd
k , a stężenie roztworu, 

które w chwili początkowej miało wartość Cd , rośnie do wartości Cd
k 

(Cmsd
k>Cd

k). Dla profili a i b spełnione są odpowiednio warunki Cmsd
a>Cmsu

a, 

Cmsd
b<Cmsu

b, Cd
a>Cu

a oraz Cd
b<Cu

b. 

W związku z tym dla profilu a w warunkach dyfuzyjnego pola stężeń, 

po obydwu stronach membrany Mu istnieją stężeniowe warstwy graniczne lu
a 

i lmu
a, a w warunkach dyfuzyjno-konwekcyjnego pola stężeń, po obydwu 

stronach membrany Md – stężeniowe  warstwy graniczne lmd
a i ld

a. Z kolei dla 

profilu b w warunkach dyfuzyjnego pola stężeń, po obydwu stronach mem-

brany Md istnieją stężeniowe warstwy graniczne ld
b i lmd

b, a w warunkach 

dyfuzyjno-konwekcyjnego pola stężeń, po obydwu stronach membrany Mu – 

stężeniowe  warstwy graniczne lmu
b i lu

b. 

Grubość warstw lmd
k i ld

k, oznaczonych odpowiednio przez  δmd
k i δd

k w 

warunkach dyfuzyjno-konwekcyjnych, jest znacznie mniejsza niż grubość 

warstw lmu
k i lu

k, oznaczonych  przez δmu
k i δu

k dla warunków dyfuzyjnych. 

Warstwy lmd
k, ld

k, lmu
k i lu

k, traktujemy jak psudomembrany, których właściwo-

ści transportowe określają współczynniki m
k=u

k=md
k=d

k=0, ωmd
k, ωd

k, ωmu
k 

oraz ωu
k.  

 Współczynniki ωmd
k, ωd

k, ωmu
k i ωu

k oraz δmd
k, δd

k, δmu
k i δu

k są powią-

zane ze sobą wyrażeniami: ωmd
k=Dm

k(RTδmd
k)-1,  ωd

k=Dd(RT δd
k)-1, ωm-

u
k=Dm(RTδmu

k)-1 i ωu
k=Du(RTδu

k)-1, gdzie Dm, Dd, Dm i Du jest odpowiednim 

współczynnikiem dyfuzji. Proces przejścia z dyfuzyjnego do dyfuzyjno-

konwekcyjnego pola stężeń jest sterowany przez stężeniową liczbę Rayleigha 

[Ślęzak i in. 2010]. Wartość krytycznej wartości stężeniowej liczby Rayleigha 

w punkcie bifurkacyjnym wynosi (RC)kryt≈1710. Wypadkowy strumień objęto-

ściowy przez układ membran Mu i Md oznaczymy przez Jv. W przypadku profi-
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la a Jv jest skierowany pionowo w górę, a w przypadku profila b – pionowo w 

dół.  

 

Model matematyczny strumenia  grawiosmotycznego 

 

Objętościowy strumień grawiosmotyczny można wyrazić przy pomocy 

wyrażenia [Ślęzak i in. 2012] 

   
      

       
          

  
            

  
     

  
                (3) 

gdzie: 

 
  

                
  ,  

  
               

  ,  

 
  

               
  ,  

  
               

  .  

γ1, γ2 – współczynniki Van’t Hoffa, 1=RT(Cm1−Co), 2=RT(Cm2−Co). Wyste-

pujące w mowyższym równaniu 1 i 2 można, korzystając z wyrażenia (1), 

przetransponować do postaci 

      
   

   
                                                                              (4) 

      
   

   
                                                                              (5) 

Dla komórki dwu-membranowej zawierającej dwie jednakowe membrany 

(Lpu=Lpd=Lp, u1=d1=1, u2=d2=2, u1=d1=1 i u2=d2=2), po uwzględ-

nieniu równań (4) i (5)  równanie (3) przyjmie postać 

         
   

 

   

   
     

 

   

   
                                            (6) 

gdzie:  

 
 
                                   

    ρ1=ρm1−ρo,  

 
 
                                   

  , ρ2=ρm2−ρo. 

W równaniu (6) człony z indeksami „1” i „2”, odnoszące się do pierwszego 

składnika roztworu (amoniaku) i drugiego (KCl) funkcjonują niezależnie. W 

warunkach laboratoryjnych (rzeczywistych) gęstości są addytywne i w związ-

ku z tym gęstość roztworu ternarnego składającego się z wody, amoniaku i 

KCl jest sumą gęstości wodnego roztworu amoniaku i wodnego roztworu KCl. 

W związku z tym na podstawie równania (1) dla roztworu ternarnego można 

napisać 

  
  

   
        

  

   
                                               (7) 
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Wyniki badań i dyskusja 

Wyniki badań doświadczalnych zależności                      i 

                     przedstawiono na rys. 2 i 3. Pomiary gęstości 

roztworów przeprowadzono metodą piknometryczną. Z rys. 2 wynika, że 

wraz ze wzrostem stężenia KCl gęstość roztworów zarówno binarnych (wod-

nych roztworów KCl), jak i ternarnych  (roztworów KCl w wodnym roztworze 

amoniaku o stałym stężeniu) rośnie liniowo. Wzrost stężenia amoniaku w 

roztworach KCl powoduje przesunięcie wykresów o stałą wartość w kierunku 

mniejszych wartości gestości. Pozioma linia przerywana wskazuje punkty, w 

których gęstość roztworu ternarnego jest równa gęstości wody. Z kolei z rys. 

3 wynika, że wraz ze wzrostem stężenia amoniaku gęstość roztworów za-

równo binarnych (wodnych roztworów amoniaku), jak i ternarnych (roztwo-

rów amoniaku w wodnym roztworze KCl o stałym stężeniu) maleje liniowo. 

Wzrost stężenia KCl w roztworach amonaku powoduje przesunięcie wykre-

sów o stałą wartość w kierunku większych wartości gestości. Podobnie jak w 

przypadku przedstawionym na rys. 2, pozioma linia przerywana wskazuje 

punkty, w których gęstość roztworu ternarnego jest równa gęstości wody.  

 

Rys. 2. Graficzna ilustracja zależności                      ,  dla roztwo-

rów KCl (indeks 1) w wodnym roztworze amoniaku (indeks 2) o stałym stęże-

niu.  

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 3. Graficzna ilustracja zależności                      ,  dla roztwo-

rów KCl (indeks 1) w wodnym roztworze amoniaku (indeks 2) o stałym stęże-

niu.  

Źródło: opracowanie własne. 

Ponadto uwzględnienie wyników badań przedstawionych na rys. 2 i 3  

w równaniu (7) pokazuje, że Δρ (dla roztworów amoniaku i KCl) jest sumą  

Δρ1 (dla wodnych roztworów KCl) i Δρ2 (dla wodnych roztworów amoniaku).  

Korzystając z wyników badań przedstawionych na rys. 2 i 3, dokonano 

przeliczenia charakterystyk Jv=f(Cm1, Cm2=const.) i Jv=f(Cm2, Cm1=const.) przed-

stawione w poprzedniej pracy [Ślęzak i in. 2012] na charakterystyki Jv=f(ρ) 

przedstawione na rys. 4. Z rysunku tego wynika, że krzywe 1a, 2a, 3a i 4a są 

asymetryczne w stosunku do odpowiednich krzywych 1b, 2b, 3b i 4b. Ponad-

to są one przesunięte wzgledem siebie tworząc obszar między sobą o cha-

rakterze histerezy. Pozioma linia przerywana wskazuje punkt, w którym Jv=0. 

Z kolei pionowa linia przerywana pokazuje punkt, w którym gęstość roztworu 

ternarnego jest równa gęstości wody.  

 



 Gęstościowe charakterystyki i równanie modelowe strumienia grawiosmotycznego 

283 

 

Rys. 4. Graficzna ilustracja zależności          ,  dla roztworów KCl w wod-

nym roztworze amoniaku o stałym stężeniu:  wykres 1a dla Cm2=0, wykres 2a 

– dla Cm2=1000 mol m-3 , wykres 3a – dla Cm2=2000 mol m-3 i wykres 4a – dla 

Cm2=3000 mol m-3 oraz dla roztworów amoniaku w wodnym roztworze KCl o 

stałym stężeniu (wykresy 1b dla Cm1=0, wykres 2b – dla Cm1=250 mol m-3, 

wykres 3b – dla Cm1=500 mol m-3 i wykres  4b – dla Cm1=750 mol m-3). Źródło: 

opracowanie własne na podstawie [Ślęzak i in. 2012]. 

Na rys. 5 przedstawiono zależności          i            dla 

wodnych roztworów KCl i amoniaku. Zależności te pokazują, że jeśli spełnio-

ny jest warunek Δρ<0, to δd>δu.  Oznacza to, że w otoczeniu membrany Mu 

występuje konwekcja swobodna, degradująca stężeniowe warstwy graniczne 

do grubości minimalnej (brzegowej). Z kolei w przypadku gdy Δρ>0, zachodzi 

relacja δu>δd. Ta relacja wskazuje, że w tym przypadku konwekcja swobodna, 

degradująca stężeniowe warstwy graniczne do grubości minimalnej (brze-

gowej), występuje w otoczneiu membrany Md.  
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Rys. 5. Graficzna ilustracja zależności           i            dla wodnych 

roztworów KCl i amoniaku. Źródło: opracowanie własne na podstawie [Ślęzak 

i in. 2012]. 

Korzystając z danych zamieszczonych na rys. 2, 3 i 5 oraz parametrów 

transportowych (Lp, σ, ω) membrany Nephrophan dla wody, wodnych roz-

tworów KCl i wodnych roztworów amoniaku, obliczono zależności Jv=f(ρ). 

Wartości parametrów transportowych tej membrany wynoszą: Lp=5,0×10-12 

m3N-1s-1, 1=0,04, 2=0,01, ω1=2,54×10-10 mol N-1s-1 oraz ω2=2,68×10-10 mol 

N-1s-1 [Ślęzak i in. 2012]. Ponadto do obliczeń wykorzystano nastepujące da-

ne D1≈D2=2×10-9 m2s-1, ∂C1/∂ρ1=23,92 mol kg-1, ∂C2/∂ρ2=80,16 mol kg-1, 

R=8,31 J mol-1K-1, T=295 K. Zależności Jv=f(ρ1, ρ2=const.) i Jv=f(ρ2, 

ρ1=const.) przedstawiają linie ciągłe 1 i 2 na rys. 6. Z rysunku tego wynika, 

że zależności te są nieliniowe oraz, że wyniki pomiarów (□, ○) i obliczeń wy-

konanych na podstawie równania (6) mieszczą się 10% korytarzu niepewno-

ści pomiarowej. Uzyskane w pracy wyniki badań sugerują, że przedstawiony 

na rys. 1 układ dwumembranowy może w pewnych warunkach, stanowić 

model dyfuzyjnego grawireceptora, reagującego na zmianę gradientu gęsto-

ści. Załóżmy, że w chwili początkowej (t0=0) gęstość roztworu ternarnego 

wypełniającego przedział międzymembranowy (m) ograniczony przez mem-

brany o identycznych właściwo ściach dyfuzyjno-osmotycznych, jest równa 

gęstości wody, którą wypełnione są przedziały zewnętrzne (u, d).  
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Rys. 6. Graficzna ilustracja zależności          , dla roztworów KCl w wod-

nym roztworze amoniaku o stałym stężeniu Cm2=2000 mol m-3 (wykres 1), 

oraz dla roztworów amoniaku w wodnym roztworze KCl o stałym stężeniu 

Cm1=500 mol m-3 (wykres 2). Źródło: opracowanie własne na podstawie [Ślę-

zak i in. 2012]. 

Oznacza to, że ów układ w warunkach jednorodności roztworów (czyli 

dla t0=0) cechuje symetria dyfuzyjno-osmotyczna, której przejawem jest Jv=0. 

Dla t>t0 czyli w warunkach polaryzacji stężeniowej możliwa jest symetria 

dyfuzyjno-osmotyczna. Wtedy, układ stężeniowych warstw granicznych wy-

kreowanych po obydwu stronach membran w stanie stacjonarnym jest iden-

tyczny. Oznacza to, że spełniony jest warunek u=d wynikający z równania 

(6) dla Jv=0.  Jeśli ρ=ρ1+ρ2>0, to  konwekcja swobodna pojawia się w 

otoczeniu membrany dolnej. I odwrotnie, jeśli ρ=ρ1+ρ2<0, to konwekcja 

swobodna pojawia się w otoczeniu membrany górnej. Pojawienie się kon-

wekcji swobodnej oznacza złamanie symetrii dyfuzyjno-osmotycznej, której 

przejawem jest Jv>0 lub Jv<0.  

 

Podsumowanie 

W pracy przedstawiliśmy charakterystyki Jv=f(ρm-ρo), ρm=f(Cm1, 

Cm2=const.) i ρm=f(Cm2, Cm1=const.) dla wodnych roztworów KCl (indeks 1) 
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i/lub amoniaku (indeks 2). Przestawiliśmy także wzór matematyczny dla ob-

jętościowego strumienia osmotycznego (Jv) dla układu dwumembranowego 

oraz jego weryfikację w oparciu o wyniki badań doświadczalnych, a także 

obliczenia dla dwóch membran polimerowych z octanu celulozy o nazwie 

Nephrophan. Korzystając z tych wyników badań, pokazaliśmy, że pole grawi-

tacyjne, modyfikując pole stężeń w obszarach interfejsu membrana-roztwory 

dla warunków polaryzacji stężeniowej, łamie symetrię dyfuzyjno-osmotyczną 

układu dwu-membranowego, generując strumień osmotyczny. W warunkach 

gdy gęstość roztworu w przedziale międzymembranowym jest równa gęsto-

ści roztworów w przedziałach zewnętrznych, niewielka zmiana któregoś ze 

składników roztworu międzymembranowego (na skutek dyfuzji do przedzia-

łów zewnętrznych) wywołuje strumień grawiosmotyczny pionowo w górę lub 

w dół. Taki układ może spełniać rolę grawireceptora.    
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Architektura romańska ukształtowała się pod wpływem starożytnej 

kultury greckiej i rzymskiej. Architektoniczny styl romański [Nazwa…], w któ-

rym w Polsce powstawały pierwsze katolickie świątynie swoim widokiem 

wzbudzają zadumę skierowaną na ocenę bryły budowli na czasy, w których 

powstała. Styl romański prezentowała prosta budowla, z małymi oknami i 

mrocznymi krużgankami, która była zarazem surowa, jak i dostojna, sprawia-

jąca wrażenie godności w pełnieniu funkcji świątyni dla współczesnych sobie. 

Obecność przetrwałych architektonicznych form budowli wykonanych w 

stylu architektury romańskiej daje świadectwo początkom chrztu Polski, z 

którym idziemy już ponad tysiąc pięćdziesiąt lat. Trudno wyobrazić sobie 

przeżywane wzruszenia z narodzin, chrztu i śmierci, duchowych zwycięskich 

uniesień oraz łez z porażek. 

 Wiślica to miejscowość wiejska zlokalizowana w Dolinie Nidy. Sama 

nazwa miejscowości pochodzi od nazwiska Wiślimira księcia Wiślan, który 

opierając się na legendzie panońskiej w tzw. Żywocie św. Metodego, mówi o 

przymusowym jego chrzcie w 880 r. Dowodzi to, że w IX w. Wiślica znana 

była we wczesnych latach średniowiecza IX-X w. i wchodził w skład państwa 

ze stolicą w Krakowie [Jurecki, 2004 s. 7]. W miejscowości znajdują się relikty 

kultury materialnej [Dąbrowska, 44; Żurowska; Pilchowie; Wrzesiński, 2009, 

nr 4, 4–9].  
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Wiślica 1910 r., bazylika kolegiacka Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiślicy, 

obok wieża, która zawaliła się w 1923 r. (pocztówka z obiegu). 

 

Do zabytków w Wiślicy należą: kolegiata z reliktami dwóch kościołów 

romańskich z XII i XIII wieku; w tym płyta wiślicka z 1174 r.; kościół św. Miko-

łaja z X w. wraz z kaplicą grobową z XI w.; zabudowa palatalna wraz z rotun-

dą z XI w. oraz Misa Chrzcielna z 880 r. To te budowle, jako pierwsze w pol-

skiej historii dały sakralny początek wiary, a także gromadzenia dziedzictwa  

i tradycji narodowego. Na powstanie budowli kościelnych w stylu romańskim 

wpływ musiały mieć wzory, jakie w przekazach ustnych i obrazowych opisów 

za sprawą zachodnich zakonników docierały do Polski z Rzymu, a także  

z terenów, którymi w latach 768–814 władał Karol Wielki (742–814) [Serej-

ski]. Styl romański w Europie rozwinął się w wiekach X-XII [Nowa Encyklope-

dia Powszechna PWN, t. VI, S-Z, 1995, s. 807]. 

Wiślica była jedną z pierwszych miejscowości w Polsce, w której w XII 

w. świątynię w stylu romańskim p.w. św. Mikołaja ufundował książę Henryk 

Sandomierski. W XIV w. na miejscu wspomnianego kościoła z fundacji Wła-

dysława Łokietka rozpoczęto budowę niewielkiego murowanego kościoła 

p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny [E. Dąbrowska: K. Żurowska]. 
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Wiślica po lewej sklepienie wsparte na kolumnach w XIV w. gotyckim kościele kole-

giackim w Wiślicy rozwiązanie – gwieździste w formie gotyckiej, z XIV w., (domena 

publiczna), po prawej, widoczne kolumny i elementy wyposażenia, zbiory fotopol-

ska.eu. 

 

Budowę tego kościoła w 1350 r. dokończył król Kazimierz Wielki. 

Świątynia powstała jako dwunawowa budowla, do której dobudowana zosta-

ła w formie gotyckiej wieża. Jednym z najcenniejszych zabytków w Wiślicy 

jest przechowywana do dziś misa chrzcielna, datowana na 880 r., a jej po-

chodzenie jest związane z pobytem na terenach świętokrzyskich – św. Meto-

dego, poprzedzała ona chrzest Mieszka I w 966 r. [Nowa Encyklopedia Po-

wszechna PWN, t. I, A-C, 1995, s. 744].  

Druga świątynia w Wiślicy była trójnawową bazyliką bez transeptu,  

z prosto zamkniętym prezbiterium, z fasadą dwuwieżową, zdobioną lizenami 

i biforiami. Rozmiary budowli posiadały szerokość – 14 m i długość – 27 m. 
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Kościół w Wiślicy przed zniszczeniami pierwszej wojny światowej, widok od 

strony zachodniej, rysunek zamieszczony w „Tygodniku Ilustrowanym”. 

 

Sklepienie świątyni wykonane zostało w formie żeber, których wiązki 

schodziły się oraz wspierały na trzech poszczególnych filarach, które umie-

szone były w równej od siebie odległości wzdłuż osi kościoła. Budowla nie 

zachowała się do naszych czasów – odkryto jedynie fundamenty kościoła, a 

wieże zachodnie zawaliły się w latach dwudziestych [Walicki, 1971; Mroczko 

1978; Świechowski 1982; Krassowski 1989; Broniewski 1990; Watkin 2000; 

Janisio-Pawłowska 2015]. 

 W wiślickiej świątyni przechowywana jest romańsko-gotycka płasko-

rzeźba Matki Bożej, nazywanej także Madonną Łokietkową. Płaskorzeźba 
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została wykonana około 1300 r. przez nieznanego autora w piaskowcu. 

Przedstawia uśmiechniętą Matkę Bożą z Dzieciątkiem. Według przekazu 

przed wizerunkiem modlił się ukrywający się w podziemiach Władysław Ło-

kietek. Na jego prośby …Okaż się Matką tego narodu… Matka Boża odpo-

wiedziała: …Ja będę Matką, ale ty bądź wiernym synem. Wstań, Władysławie, 

idź, zwyciężysz... [Podręczny, 2005, s. 205]. 

* * * 

 

Źródło, Mapa. Zabytki architektury romańskiej w Polsce, CARTE. 

Wśród zachowanych najciekawszych polskich kościołów oprócz 

wspomnianych w Wiślicy, zbudowanych w stylu romańskim zachowanym  
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w fundamentach i innych formach budowlanych, jest także pochodzący  

z 1089 r. kościół św. Andrzeja w Krakowie, fundowany przez Sieciecha, pala-

tyna księcia Władysława Hermana. Do wyrazistych sakralnych zabytków sztu-

ki romańskiego budownictwa w Polsce należy także kolegiata w Tumie pod 

Łęczycą zbudowana w latach 1141–1161 [Walicki; Świechowski; Krassowski; 

Broniewski; Watkin].  

Przed 1939 r. Polacy mogli udawać się do romańskich świątyń, które 

powstały u zarania chrześcijaństwa, szerzącego się w Polsce na przełomie 

X/XI wieku [Szymański, 1962].  

W drugiej połowie XIII w., w Polsce rozpoczęło się wypieranie stylu 

budownictwa romańskiego przez architekturę gotycką. Obecnie w miejsco-

wości zainteresowanie turystyczne wzbudzają oprócz zabytków kultury 

chrześcijańskiej, zbiory w Muzeum Regionalnym oraz rezerwat archeologicz-

ny.  
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PLANOWANA RODZINA W OPINII MŁODZIEŻY 

PLANNED FAMILY IN THE OPINION OF YOUNG PEOPLE 

Streszczenie: Artykuł jest próbą odpowiedzi na 
pytania związane z planami młodzieży dotyczą-
cymi małżeństwa i rodziny: Jaką koncepcję 
swojej przyszłej rodziny ma młodzież ponad-
gimnazjalna?; Czy młodzież w przyszłości za-
mierza zawrzeć związek małżeński?; Czy młodzi 
ludzie planują mieć dzieci?; Jeżeli tak, to ile?; 
Jeżeli nie, to dlaczego?; W jaki sposób młodzież 
zamierza wychowywać swoje dzieci? Badania 
(metodą sondażu diagnostycznego) przepro-
wadzono w województwie mazowieckim w 
2013 roku. W badaniu wzięło udział 100 
uczniów ze szkoły ponadgimnazjalnej, w tym 70 
dziewcząt oraz 30 chłopców w wieku od 16 do 
19 lat.Zasadniczym celem badań było ukazanie 
wizji przyszłego życia rodzinnego młodych ludzi. 
Na ich podstawie można wysnuć wniosek, że 
większość młodzieży chciałaby założyć tradycyj-
ną rodzinę. Respondenci wybierają prawnie 
uregulowaną formę życia rodzinnego opartą na 
związku małżeńskim, między dwojgiem kocha-
jących się ludzi, którzy w większości chcą posia-
dać dwoje dzieci, dla których chcą być przede 
wszystkim autorytetem, przyjacielem, ale także 
strażnikiem norm. Pragną wychowywać swoje 
dzieci konsekwentnie, unikając stosowania kar 
cielesnych. 
 
Słowa kluczowe: rodzina, młodzież, plany 
 

Abstract. The article is an attempt to answer 
questions related to youth plans regarding 
marriage and the family: What is the concept 
of a future family for youth ?; Will the youth 
intend to get married in the future ?; Do 
young people plan to have children? If so, 
how much? If not, why ?; How do young 
people plan to raise their children? The re-
search (by means of a diagnostic survey) was 
carried out in the Mazowieckie voivodship in 
2013. The study was attended by 100 high 
school students, including 70 girls and 30 boys 
from 16 to 19 years old.The main goal of the 
research was to show the vision of the future 
family life of young people. On their basis, it 
can be concluded that the majority of young 
people would like to start a traditional family. 
Respondents choose a legally regulated form 
of family life based on a marriage, between 
two loving people, who mostly want to have 
two children, for whom they want to be 
primarily an authority, a friend, but also a 
guardian of norms. They want to raise their 
children consistently, avoiding corporal pun-
ishment. 
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Niniejszą publikację dedykuję Czcigodnemu Jubilatowi Księdzu Profe-

sorowi Janowi Śledzianowskiemu – twórcy Świętokrzyskich Dni Rodziny. 

Wstęp 

Tradycyjnie rodzina jest podstawową instytucją społeczną, jest najbar-

dziej właściwym i naturalnym środowiskiem rozwoju człowieka. W rodzinie 

człowiek uczy się, jak prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. W po-

tocznym języku określa się ją jako parę małżeńską, która ma dzieci. 

W polskim społeczeństwie najczęściej mamy do czynienia z jednym ty-

pem rodziny, a mianowicie rodziny nuklearnej. W literaturze naukowej moż-

na znaleźć odmienne wyjaśnienie tego pojęcia. 

W literaturze przedmiotu rodzina jest definiowana jako grupa pokrewień-

stwa normatywnego, która ma na celu wypełnianie zadań prokreacyjnych i 

socjalizacyjnych. Grupa pokrewieństwa w tym kontekście oznacza, że człon-

kowie połączeni są ze sobą więzami pokrewieństwa określonymi przez mał-

żeństwo [Danielewicz 2010, 33]. 

Rodzina jest grupą połączoną jednym z dwóch typów stosunków społecz-

nych: stosunkiem małżeństwa lub/i stosunkiem rodzice- dzieci. W związku z 

tym można powiedzieć, że rodzina jest grupą określaną przez trwałe i zalega-

lizowane stosunki seksualne dwojga partnerów, którzy dają życie swoim 

dzieciom i uzależniają je od siebie w początkowych fazach życia, a zarazem 

przyjmują na siebie obowiązek wprowadzenia ich w życie [Adamski 1982, 

14]. 

W encyklopedii pedagogicznej odnajdziemy następującą definicję rodziny: 

,,potocznie określana mianem podstawowej komórki społecznej jako mała 

grupa społeczna; stanowi ona duchowe zjednoczenie szczupłego grona osób, 

skupionych we wspólnym ognisku domowym aktami wzajemnej pomocy i 

opieki, opartej na wierze w prawdziwą lub domniemaną łączność biolo-

giczną, tradycje rodziną i społeczną; wśród innych grup rodzinę wyróżnia 

współwystępowanie następujących cech: wspólne zamieszkania członków, 

wspólne nazwisko, wspólna własność, ciągłość biologiczna i wspólna kultura 

duchowa wyrastająca na gruncie miłości’’ [Adamski 2006, 306]. 
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Warto podkreślić, że coraz bardziej dla rodziny są charakterystyczne 

cechy małej grupy nieformalnej, czyli: bliskość przestrzenna, mała liczna 

członków, nieformalne wzory kontroli oraz nieformalne stosunki łączące 

członków grupy [Adamski 2002, 31]. Marody i Giza- Poleszczuk wyróżniają 

czynniki charakteryzujące rodzinę współczesną. Rodzina według nich jest: 

- procesem, a nie bytem, tworzy się w chwili założenia mniej lub bardziej 

trwałego związku, powiększa się i wzrasta z przychodzeniem na świat dzieci i 

zmienia się zgodnie z fazami życia rodzinnego, aż do momentu śmierci któ-

regoś ze współmałżonków. W czasie gdy dzieci odchodzą z domu rodzinnego 

powstają nowe rodziny. W tym procesie nie muszą brać udziału osoby two-

rzące związki stałe, dzieci nie muszą odchodzić z domu; 

- procesem w sensie trwania historycznego- rozciąga się poza etap życia 

jednego pokolenia. Może istnieć przez stulecia poprzez wspólne nazwisko 

itp. Jest procesem opartym na doświadczeniach codziennych; 

- ,,jednostką produkcyjną”, ponieważ następuje w niej wspólne eksploato-

wanie zasobów środowiska oraz porządek reprodukcji społecznej; 

- gospodarstwem domowym, to ujęcie rodziny wskazuje na jej funkcje eko-

nomiczne; 

- jednostką polityczną, ponieważ po pierwsze w rodzinie musi być zalegali-

zowany tryb podejmowania decyzji, po drugie rodzina stanowi wspólnotę,  

o którą zabiega się poprzez troskę, opiekę, dbanie o wspólny majątek [Ma-

rody, Giza-Poleszczuk 2004, 187-188]. 

W literaturze naukowej występuje wiele różnych podziałów typów rodzi-

ny. Do podstawowych typów rodziny zalicza się: rodzinę pełną, rodzinę nie-

pełną, rodzinę zrekonstruowaną oraz rodzinę zastępczą [Gębuś 2006, 61-69]. 

W encyklopedii pedagogicznej można znaleźć jeszcze inny podział: 

- rodzina duża - nazwana często rodziną wielopokoleniową lub rozsze-

rzoną, składa się ona najczęściej z kilku pokoleń mniej więcej ok. trzech.  

W takiej rodzinie kierownictwo ma najstarszy mężczyzna, członkowie rodziny 

mieszkają razem i wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe; 

- zmodyfikowana - rodzina poszerzona jest koalicją rodzin małych, które 

pod pewnymi względami są zależne od siebie. W tego typu rodzinie nie ma 

żadnej hierarchii władzy, zaś więzi są podtrzymywane. Zmodyfikowana ro-

dzina poszerzona może występować w dwóch formach. Pierwszą formą jest 

rodzina nuklearna, która jest rozproszona po całym świecie, ale utrzymuje ze 
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sobą kontakt i łączą ją ze sobą silne więzi rodzinne. Członkowie takiej rodziny 

udzielają sobie pomocy w różnych sytuacjach. Drugą formą jest rodzina 

oparta na wspólnocie mieszkaniowej młodej rodziny prokreacji z rodziną 

pochodzenia, ale z zachowaniem niezależności ekonomicznej. Kolejną formą 

jest rodzina mała, która najczęściej składa się z dwóch pokoleń, wewnętrzne 

stosunki w takiej rodzinie nabierają cech partnerskich. Ogromne znaczenie w 

takiej rodzinie mają interakcje oraz brak dystansu między małżonkami [Kwak 

2006, 318-319]. 

Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania i źródła utrzymania, można wy-

mienić następujące typy rodzin: 

- rodzina chłopska- utrzymuje się przede wszystkim z gospodarstwa rol-

nego, w którym pracują członkowie rodziny oczywiście tylko Ci, którzy są do 

tego zdolni; 

- rodzina robotnicza, w której głównym źródłem utrzymania jest dochód 

otrzymamy z fizycznej pracy najemnej jej członków; 

- rodzina inteligencka utrzymuje się ona z pracy umysłowej członków ro-

dziny, taki typ rodziny charakteryzuję się również udziałem w kulturze; 

- rodzina miejska- charakteryzuje ją miejsce zamieszkania, czyli miasto. 

To kryterium pozwala wyróżnić rodzinę wielkomiejską albo małomiastecz-

kową. Charakteryzuje ja również miejski styl życia; 

- rodzina wiejska- różni ją od rodziny miejskiej miejsce zamieszkania, 

czyli wieś [Gębuś 2006, 28]. 

Jeśliby przyjąć powszechnie panujące założenie, że rodzinę stanowi 

para małżonków oraz ich dzieci, za alternatywne formy życia małżeńsko-

rodzinnego uważać będziemy wszystkie te formy życia, które albo nie są 

usankcjonowane prawnie, albo nie posiadają biologicznego rodzicielstwa. Do 

takich alternatywnych form Krystyna Slany zalicza między innymi niezamężną 

kohabitację, życie w samotności, monoparentalność oraz związki homosek-

sualne [Slany 2002, 116]. Anna Kwak dodatkowo wymienia również bez-

dzietne małżeństwa, które w sposób świadomy zdecydowały się na rezygna-

cję z potomstwa, rodziny rekonstruowane (jedno z rodziców nie ma biolo-

gicznego związku z dzieckiem), związki poprzedzone wcześniejszym małżeń-

stwem, które obecnie zawierają tylko kryterium biologicznego rodzicielstwa, 

np. rodziny niepełne [Kwak 2005, 158]. 
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Mówi się, że pedagogika rodziny napotyka dzisiaj na wiele trudności. 

Jedną z nich jest problem definiowania rodziny. Pomimo trudności, na jakie 

napotyka nauka w badaniu przemian rodziny, nie ulega wątpliwości, że sama 

instytucja, jaką jest rodzina, w ciągu ostatniego wieku uległa zasadniczym 

przemianom, transformacjom. Przeobrażenia te widoczne są nie tylko  

w liczebnym ograniczeniu członków rodziny (przejście od rodzin wielodziet-

nych do rodziny typu nuklearnej), w zasadzie zamieszkiwania małżeństw 

(przejście od patrylokalności i matrylokalności do coraz większej neolokalno-

ści) czy też w posługiwaniu się autorytetem (przejście od tradycyjnego pa-

triarchatu do nowoczesnego egalitaryzmu), pojawiających się alternatyw-

nych formach życia małżeńsko-rodzinnego (niezamężna kohabitacja, życie  

w samotności, monoparentalność), ale też takie kwestie jak kulturowa kon-

strukcja płci, zmiana roli kobiety i mężczyzny w rodzinie, zmiana funkcji eko-

nomicznej w rodzinie, liczba zawieranych małżeństw czy liczba rozwodów, 

postępy w dziedzinie antykoncepcji i technologii reprodukcyjnych, zanik misji 

rodzicielskich, dobrowolna bezdzietność. 

W warunkach szybkich zmian społecznych pojawia się zasadnicze py-

tanie, czy mamy jeszcze do czynienia z kontynuacją, czy też może już z prze-

łomem w przekazie wartości prorodzinnych o charakterze społecznym, mo-

ralnym i religijnym. Współczesne przemiany społeczne stwarzają i pociągają 

za sobą zakłócenia w funkcjonowaniu rodziny, niekiedy nawet zagrożenia dla 

jej egzystencji. Powszechnie mówi się o kryzysie rodziny, o modyfikacjach 

pełnionych przez nią funkcji, o daleko idących metamorfozach, o dezintegra-

cji, destandaryzacji i dezinstytucjonalizacji, o upadku tradycyjnego modelu 

małżeństwa i rodziny, o atrakcyjności nowych pozamałżeńskich form życia 

wspólnego (pluralizm form), o rewolucji wartości. 

Badania socjologiczne wskazywały na silny familiocentryzm 

społeczeństwa polskiego. Orientacja familiocentryczna dominowała  

w nastawieniach i dążeniach życiowych zarówno młodszego, jak i starszego 

pokolenia Polaków. Przywiązanie do rodziny było cechą konstytutywną toż-

samości narodowej Polaków. Także w sondażu CBOS z lutego 2013 roku do-

tyczącym wartości, jakimi Polacy kierują się w życiu, 78 % badanych wskazało 

na szczęście rodzinne jako wartość najważniejszą. Na drugim miejscu znala-

zło się zachowanie dobrego zdrowia (58 %), a dalej: spokój (47 %), uczciwe 

życie (46 %), grono przyjaciół (42 %), szacunek innych ludzi (42 %), praca 
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zawodowa (41 %), wiara religijna (26 %), dobrobyt i bogactwo (13 %), wol-

ność głoszenia własnych poglądów (12 %), pomyślność ojczyzny (11 %), wy-

kształcenie (11 %), kontakt z kulturą (10 %), życie pełne przygód i wrażeń (6 

%), możliwość udziału w demokratycznym życiu społeczno-politycznym (4 

%), sukces i sława (4 %). W latach 2008-2013 nie zmieniła się w zasadzie 

hierarchia podstawowych wartości cenionych przez Polaków, a pewne prze-

sunięcia w odniesieniu do niektórych wartości nie przekraczały kilku punk-

tów procentowych. Szczęście rodzinne jako podstawową wartość życia co-

dziennego częściej akcentowały kobiety niż mężczyźni (84 % wobec 71 %). 

Znaczenie rodziny wzrastało zaś wraz z wykształceniem respondentów [Bo-

guszewski 2013, 2-3]. 

Wydaje się, że warto zastanowić się, czy w „płynnej rzeczywistości” 

możemy mówić tylko o „zmianach”, czy też jakiejś „ciągłości” w planach mło-

dzieży dotyczących rodziny? 

Badania 

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania związane z planami mło-

dzieży dotyczącymi małżeństwa i rodziny. 

Pytanie główne: 

Jaką koncepcję swojej przyszłej rodziny ma młodzież ponadgimna-

zjalna? 

Pytania pomocnicze: 

1. Czy młodzież w przyszłości zamierza zawrzeć związek małżeński? 

2. Czy młodzi ludzie planują mieć dzieci? Jeżeli tak, to ile? Jeżeli nie, to 

dlaczego? 

3. W jaki sposób młodzież zamierza wychowywać swoje dzieci? 

Badania przeprowadzono w województwie mazowieckim w lutym 

2013 roku. W badaniu wzięło udział 100 uczniów ze szkoły ponadgimnazjal-

nej, w tym 70 dziewcząt oraz 30 chłopców. Osobami poddanymi badaniu 

była młodzież w wieku od 16 do 19 lat (największą grupę badanych - 38% - 

stanowili badani w wieku 18 lat. Porównywalna liczba osób ankietowanych 
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była w wieku 17 lat - 36%. W wieku 16 lat było 13%. Najmniejsza liczba re-

spondentów - 9% - była w wieku 19 lat), zamieszkujący zarówno wieś, jak i 

miasto (78% pochodziło ze wsi, z miasta było tylko 22% młodzieży), pocho-

dzący z rodzin pełnych i niepełnych. 

Preferowane związki 

W literaturze naukowej co kilka lat w definicji małżeństwa są wpro-

wadzane modyfikacje. Problematyka małżeństwa jest przedmiotem zaintere-

sowania specjalistów z wielu dziedzin. 

Socjologowie na początku lat dziewięćdziesiątych definiowali mał-

żeństwo w następujący sposób: ,,Małżeństwo zatem to pewien zespół środ-

ków instytucjonalnych umożliwiających społeczeństwu realizację zadań wią-

żących się z prokreacją i socjalizacją swych członków oraz określających sto-

sunki pokrewieństwa w ramach grupy, w tym przede wszystkim wszystkich 

przypisujących dzieciom ich rzeczywistych lub domniemanych rodziców. 

Występuję tu dwa elementy definicji akcentuję się zespół zadań nałożonych 

przez społeczeństwo i powiązań oraz zobowiązań ludzkich te zadania wyko-

nujących” [Adamski 1982, 16-17]. 

We współczesnych czasach małżeństwo jest trochę inaczej definio-

wane. Tomasz Szlendak definiuje małżeństwo jako formalnoprawny związek 

kobiety i mężczyzny, który sankcjonuje ich relacje seksualne, będący wstę-

pem do rodziny, o ile w jego ramach mają się pojawić, pojawiają się lub po-

jawiły dzieci. Socjologowie w swoich dziełach przedstawiają typologię mał-

żeństwa. Wymieniają następujące rodzaje małżeństw: monogamia, poliga-

mia i jej dwa typy - poligynia, poliandria. Według polskiego prawa w Polsce 

można zawrzeć tylko związek małżeński monogamiczny. ,,Monogamia to 

małżeństwo jednego mężczyzny z jedną kobietą(z gr. monos– pojedynczy  

i gamos- małżeństwo). Utarło się w socjologii, że mówiąc o monogamii, nie 

mamy na myśli związków osób homoseksualnych. Podstawą rodzin nuklear-

nych są małżeństwa monogamiczne” [Szendlak 2010, 118]. W wielu krajach 

na świecie prawnie są dozwolone, a także popularne inne typy małżeństw 

np. poligamia i jej odmiany. ,,Poligamia zatem to taki typ małżeństwa,  

w którego ramach przedstawiciel jednej płci wchodzi w związek małżeński  

z co najmniej dwójką przedstawicieli drugiej płci. Istnieją oczywiście dwa typy 

poligamii- poligynia i poliandria. Poligynia to system zawierania małżeństwa, 
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w którym jeden mężczyzna może się ożenić z wieloma kobietami. Poliandria 

zaś to system małżeński, w którym jedna kobieta wychodzi za mąż za kilku 

mężczyzn, najczęściej braci” [Szendlak 2010, 119]. 

Kwak twierdzi, że małżeństwo jest ,,pojmowane jako prywatny, in-

tymny związek, w którym kładzie się nacisk na ekspresje uczuć i jakość wza-

jemnych relacji. Wśród badaczy istnieje przekonanie, że małżeństwo powin-

no być określane przez więzi i wzajemne działania partnerów, a nie przez 

współzamieszkanie’’ [Kwak, Bieńko 2012, 63]. Specjaliści nadal badają dualny 

charakter małżeństwa, gdyż z jednej strony związane jest z prywatną sferą 

człowieka, a z drugiej - z publiczną. 

W psychologii małżeństwo jest dziedziną budzącą wiele kontrower-

sji, ponieważ: ,,Raz podkreśla się jego religijny charakter, boskie pochodzenie 

i obdarowywanie specjalnymi łaskami; innym razem ukazuje się je jako wy-

łącznie instytucje społeczną, mającą do realizacji społeczne cele, jak wycho-

wanie dzieci, walkę z ubóstwem itp. Albo rozpatrywane są kwestie, wymaga-

jące rozstrzygnięcia, jakie związki interpersonalne mogą być traktowane jako 

małżeństwo; a obecnie pojawia się także w nowym ujęciu problem, dotyczą-

cy, między innymi, szczęścia, jakości i stałości związku małżeńskiego’’ [Rost-

kowska 2009, 16]. Psychologowie uważają, że dla prawidłowego funkcjono-

wania związku małżeńskiego bardzo ważne są psychologiczne, społeczne  

i środowiskowe konteksty. 

Badacze w definicji małżeństwa skupiają się na jego znaczeniu spo-

łecznym. Małżeństwo według większości specjalistów jest przede wszystkim 

nowym charakterystycznym związkiem społecznym. Psychologowie, definiu-

jąc małżeństwo, podkreślają jego wspólnotowe cechy, czyli cele i funkcje 

małżeństwa. Większość badaczy zgadza się z tym, że małżeństwo jest insty-

tucją, ale także związkiem formalnym dwojga ludzi, kobiety i mężczyzny, 

którzy posiadają prawo do współżycia seksualnego, posiadania dzieci. Łączą 

ich kwestie materialne, jak i przede wszystkim mocne więzi, swój związek 

powinni opierać na miłości, wierności, oddaniu. Ogromne znaczenie w mał-

żeństwie ma głęboki wymiar emocjonalny, zaangażowanie się obydwu part-

nerów w rozumienie siebie na wzajem, swoich potrzeb i pragnień. 

We współczesnym świecie ludzie coraz częściej decydują się na al-

ternatywne formy życia i tym samym odbiegają od tradycyjnego związku 

małżeńskiego. Do alternatywnych form życia możemy zaliczyć: nietradycyjne 
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formy rodziny i zorganizowania życia osobistego, singli, kohabilitację, rodzi-

nę, gdzie jest tylko jeden rodzic, rodziny rekonstruowane, rodziny, w których 

oboje rodziców pracuje zawodowo, związki lesbijskie i gejowskie, małżeń-

stwa otwarte, związki wielokrotnych relacji oraz komuny. Alternatywne for-

my życia dotyczą życia małżeńskiego, rodzinnego oraz stylu życia jednostki. 

Nietradycyjna rodzina, czyli alternatywny dla tradycyjnej rodziny nuklearnej, 

to wszystkie jej odmiany, które nie posiadają takich cech jak: usytuowanie 

prawne, bycie z kimś przez całe życie, wyłączność seksualna między jedną 

kobieta i jednym mężczyzną w związku małżeńskim, posiadanie dzieci [Kawak 

2005, 82-84]. 

W planach młodzieży dotyczących małżeństwa i rodziny niebagatel-

ną rolę odgrywa kwestia preferowanych związków. Fundamentalne staje się 

pytanie: Czy młodzież w przyszłości zamierza zawrzeć formalny związek mał-

żeński? 

Aby odpowiedzieć na pytanie dotyczące preferowanego związku, za-

dano następujące pytania pomocnicze:  

- ,,Jak wyobrażasz sobie swoje przyszłe życie?’’ 

- ,,Czy małżeństwo jest dla Ciebie ważne?; Jeżeli tak, to dale czego?; Jeżeli 

nie, to dale czego?’’ 

- ,,Czy Twoim zdaniem związki nieformalne (bez ślubu) można nazwać rodzi-

ną?’’ 

- ,,Czy w przyszłości bierzesz pod uwagę bycie singlem?” 

Poniższa tabela prezentuje odpowiedzi młodzieży na pytanie: ,,Jak wyobra-

żasz sobie swoje przyszłe życie?’’. 

Tabela nr 1 . Wyobrażenie młodzieży na temat przyszłego życia 

Jak wyobrażasz sobie 

swoje przyszłe życie? 

Chłopcy Dziewczyny Razem 

n % N % N % 

W przyszłości chcę żyć z 

partnerem/ partnerką 

tylko w związku małżeń-

11 36,7 46 65,7 57 57 
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skim 

Najpierw chcę żyć z 

partnerem / partnerką, 

aby sprawdzić, czy ją/ 

jego poślubię 

18 60 14 20 32 32 

Jeszcze nie wiem 0 0,00 10 14,3 10 10 

Nie chcę brać ślubu, ale 

chcę żyć i mieszkać 

wspólnie z partnerem/ 

partnerką 

1 3,3 - 0 1 1 

Razem  30 100,0 70 100,0 100 100,0 

Źródło: wyniki badań własnych 

 Większość badanych (57%) odpowiedziało, że w przyszłości chce żyć 

z partnerem/ partnerką tylko w związku małżeńskim, co oznacza, że deklaru-

je podjęcie roli męża, żony w dorosłym życiu. Zatem 57 osób badanych de-

klaruje wybór zalegalizowanej prawnie formy życia rodzinnego, której po-

czątkiem jest zawarcie związku małżeńskiego. Z 70 badanych kobiet aż 46% 

udzieliło tej odpowiedzi, zaś z 30 mężczyzn tylko 11% zaznaczyło tę odpo-

wiedź. Można stwierdzić, że mężczyźni nie są jeszcze na tyle dojrzali, aby 

zadeklarować chęć zawarcia związku małżeńskiego. 32% badanych uczniów 

stwierdziło, że najpierw chce żyć z partnerem/ partnerką, aby sprawdzić, czy 

ją/jego poślubi. Tylko 10% ankietowanych jeszcze nie wie, jak może wyglądać 

ich życie w przyszłości, nie ma żadnych planów. Warto podkreślić, że 1% 

młodzieży nie chce brać ślubu, ale chce żyć i mieszkać wraz z partne-

rem/partnerką. 
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Poniższa tabela (nr 2) przedstawia odpowiedzi młodzieży na pytanie: ,,Czy 

małżeństwo jest dla Ciebie ważne?; Jeżeli tak, to dlaczego?; Jeżeli nie, to 

dlaczego?’’. 

Tabela nr 2.  Stosunek młodzieży do małżeństwa 

 

 

 

 

 

 

Źródło: wyniki badań własnych 

Zdecydowana większość ankietowanych (80%) twierdzi, że małżeń-

stwo jest ważne. Można zadać pytanie, dlaczego większość badanych planuje 

w przyszłości zawarcie formalnego związku, skoro upowszechnia się w dzi-

siejszych czasach tendencja do życia w związkach nieformalnych. Drugą cześć 

pytania brzmiała, dlaczego małżeństwo jest dla nich ważne. Najczęściej po-

wtarzającą się odpowiedzią były sformułowania typu: ,,Małżeństwo to pełna 

przysięga miłości, wierności i wzajemnej troski do końca życia. Małżeństwo 

jest ukoronowaniem związku” (kobieta 18 lat). Tylko 5% badanych odpowie-

działo, że małżeństwo nie jest dla nich ważne. Młodzież uzasadniała, że: 

,,Związek małżeński jest to tylko papier, który można załatwić w każdej chwi-

li’’(mężczyzna 17 lat); ,,Można być z kimś bez ślubu, gdyż on nic nie zmie-

nia’’(kobieta 16 lat). 

Warto zwrócić uwagę na pewną zależność, większość ankietowa-

nych, którzy zaznaczyli, że małżeństwo jest dla nich ważne, wychowuje się w 

rodzinie pełnej. Zaś ankietowani, którzy odpowiedzieli, że małżeństwo nie 

Czy małżeństwo jest dla Ciebie 

ważne? 

Razem 

n % 

Tak 80 80,0 

Nie 5 5,0 

Nie wiem 15 15,0 

Razem  100 100,0 
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jest dla nich ważne, wychowywani są przez dziadków lub siostrę. Pośród 

badanych 15% nie wie, czy małżeństwo jest dla nich ważne. 

Poniższa tabela (nr 3) przedstawia odpowiedzi na pytanie: ,,Czy Two-

im zdaniem związki nieformalne (bez ślubu) można nazwać rodziną?”. 

Tabela nr 3. Opinie badanych na temat związków nieformalnych 

Źródło: wyniki badań własnych 

Jak wynika z badań, aż 47% ankietowanych twierdzi, że związków 

nieformalnych nie można nazwać rodziną. Należy podkreślić, iż spośród 47 

osób, które tak odpowiedziały, 41 ankietowanych było ze wsi i 6 responden-

tów z miasta. Zaś 40% badanych sądzi, że związki bez ślubu można nazwać 

rodziną. Tej odpowiedzi udzieliło 25 osób, które pochodzą ze wsi i 15 osób 

pochodzących z miasta. Niewielki odsetek - 13% - ankietowanych twierdzi, że 

nie wie, w tym 12 respondentów ze wsi i 1 ankietowany z miasta. Należy 

zwrócić uwagę, że spośród 78 osób mieszkających na wsi aż 41 osób odpo-

wiedziało, że związków nieformalnych nie można nazwać rodziną, zaś spo-

śród 22 osób pochodzących z miasta takiej odpowiedzi udzieliło tylko 6 an-

kietowanych. 

Poniższa tabela (nr 4) przedstawia odpowiedzi młodzieży na pytanie: 

,,Czy w przyszłości bierzesz pod uwagę bycie singlem?”. 

 

Czy Twoim zdaniem 

związki nieformalne (bez 

ślubu) można nazwać 

rodziną? 

Miejsce zamieszkania Razem 

Wieś Miasto N % 

Tak  25 15 40 40,0 

Nie 41 6 47 47,0 

Nie wiem 12 1 13 13,0 

Razem  78 22 100 100,0 
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Tabela nr 4.  Zestawienie wypowiedzi młodzieży na tematy bycia singlem 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: wynik badań własnych 

Większość badanych (60%) udzieliła odpowiedzi, że nie bierze pod 

uwagę bycia singlem, tylko 23% ankietowanych bierze pod uwagę bycie sin-

glem. Zaś 17% twierdzi – że jeszcze nie wie. Duża liczba respondentów nie 

chce być singlem, można więc wnioskować, że planuje być w związku. Jak 

wynika z powyższych pytań, ponad połowa młodzieży odpowiedziała, że chce 

być z partnerem/partnerką w związku małżeńskim. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań większość młodzieży w przy-

szłości planuje zawrzeć formalny i heteroseksualny związek małżeński. 

Dzietność 

Współcześnie małżeństwo posiadające dzieci definiuje się jako ro-

dzinę nuklearną, czyli jako jednostkę terytorialną składającą się z żony, męża 

oraz dzieci. To grupa społeczna charakteryzująca się wspólnym zamieszka-

niem, współpracą ekonomiczną, podziałem pracy oraz reprodukcją. Obejmu-

je ona dwójkę dorosłych płci przeciwnej prowadzących społecznie życie sek-

sualne oraz jedno bądź więcej dzieci, własnych lub adoptowanych. Taka ro-

dzina pełni cztery podstawowe funkcje: seksualną, reprodukcyjną, ekono-

miczną i wychowawczą. Innymi słowy, służy do zaspokojenia popędu seksu-

alnego dwójki dorosłych, dostarcza społeczeństwu nowych członków.  

Czy w przyszłości bierzesz pod 

uwagę bycie singlem? 

Razem 

N % 

Tak 23 23,0 

Nie 60 60,0 

Nie wiem 17 17,0 

Razem  100 100,0 
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T. Szlendak pisze, że: ,,Rodzina małżeńska (nuklearna, mała)- która składa się 

z męża, żony oraz ich dzieci. Jest to typ rodziny dwupokoleniowej o zredu-

kowanej liczbie członków. Cechują ją wspólne zamieszkanie jej członków oraz 

prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego. Taki model rodziny 

przeważa w społeczeństwie nowoczesnym, choć obecnie upowszechniają się 

także inne formy życia rodzinnego, które można przypisać do rodziny nukle-

arnej’’ [Szendlak 2010, 96]. 

Małżeństwo bez dzieci jest inną formą małżeńsko- rodzinną. Jest to 

specyficzny typ rodziny, mało powszechny, opierający się jedynie na więzi 

małżeńskiej. W Polsce mamy ok. ¼ małżeństw bezdzietnych, część z nich jest 

bezpłodna. Pozostali odkładają rodzicielstwo na później albo świadomie po-

dejmują wspólną decyzję, że nie będą mieli dzieci. Relacje w takich rodzinach 

najczęściej oparte są na tradycyjnym układzie ról, czyli mężczyzna pracuje 

zawodowo, utrzymuję siebie i żonę, a kobieta zajmuję się domem. Spotykane 

są także układy partnerskie, w których kobieta i mężczyzna posiadają takie 

same prawa i obowiązki. W małżeństwach, które nie posiadają dzieci, wystę-

puje czasami układ mieszany, czyli obydwoje małżonków pracuje, a kobieta 

dodatkowo zajmuję się domem. 

Małżeństwo nieposiadające dzieci może przybrać formę DINK, mał-

żeństwa, w którym kobieta i mężczyzna pracują i programowo nie mają dzie-

ci. W tego typu małżeństwach najczęściej spotykany jest typ partnerski. 

Mężczyzna i kobieta są niezależni finansowo, oboje spełniają się zawodowo, 

mają satysfakcję ze swojej pracy. W tego typu modelach rodziny małżonko-

wie stawiają sobie bardzo wysokie wymagania, dbają o siebie nawzajem  

i o swój rozwój indywidualny [Gębuś 2006, 69-70]. 

Powołaniem małżeństwa przez tysiące lat było posiadanie dzieci,  

a macierzyństwo kobiety uchodziło za dogmat. We współczesnym społe-

czeństwie obserwowane jest zwiększanie się zakresu dobrowolnej bezdziet-

ności oraz manifestowanie postaw antyprokreacyjnych przez kobiety, przede 

wszystkim realizujące się w pracy zawodowej. W ponowoczesnym świecie 

niewątpliwie rośnie liczba kobiet nieposiadających dzieci; część z nich świa-

domie wybiera bezdzietność, część zaś kieruje się w stronę związków lesbij-

skich. Podkreśla się, że na fenomen ten wpływa nieużyteczność ekonomiczna 

dzieci, ich wysoki koszt oraz porównywanie ekonomicznej wartości pracy 

kobiet do wartości biologicznej reprodukcji. 
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Warto, po przeanalizowaniu modelu związku, jaki planuje młodzież, 

przyjrzeć się sprawie planowanej dzietności. Czy młodzi ludzie planują mieć 

dzieci?; Jeżeli tak, to ile?; Jeżeli nie, to dlaczego? 

Aby w pełni zapoznać się z planami młodzieży dotyczącymi dzietności i od-

powiedzieć na pytanie: Czy młodzi ludzie planują mieć dzieci?; Jeżeli tak, to 

ile?; Jeżeli nie, to dlaczego?; sformułowano następujące szczegółowe pytania 

pomocnicze: 

- ,,Czy w przyszłości planujesz mieć dzieci?’’ 

- ,,Jeżeli tak, to ile planujesz mieć dzieci?” 

- ,,Jeżeli nie, to dlaczego?” 

 Poniższa tabela (nr 5) przedstawia odpowiedzi młodzieży na pytanie: 

,,Czy w przyszłości planujesz mieć dzieci?’’ 

Tabela nr 5.  Zestawienie wypowiedzi ankietowanych na temat posiadania 

dzieci 

Czy w przy-

szłości pla-

nujesz mieć 

dzieci? 

Wiek Razem 

16 17 18 19 

n % N % n % n % n % 

Tak 10 77,0 28 82,3 37 97,4 15 100 90 90,0 

Nie 1 7,7 0 0,0 0 0,0 0 0 1 1,0 

Jeszcze nie 

wiem 

2 15,3 6 17,7 1 2,6 0 0 9 9,0 
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Razem  13 100,0 34 100,0 38 100,0 15 100,0 100 100,0 

Źródło: wyniki badań własnych 

 Ankietowani nie tylko planują pełnienie ról małżeńskich, ale także 

deklarują zamiar podejmowania w przyszłości ról rodzicielskich. Jak wynika z 

badań, zdecydowana większość - 90% - badanej młodzieży planuje w przy-

szłości posiadanie dzieci. Warto zwrócić uwagę na to, że spośród tych 90 

osób na 30 badanych chłopców aż 25 udzieliło takiej odpowiedzi. Jeżeli cho-

dzi o kobiety, to na 70 badanych kobiet 65 z nich planuje mieć dzieci. Tylko 

1%, tj. jedna osoba (chłopiec), jak wynika z badań, odpowiada, że nie planuje 

mieć dzieci. Nieliczni respondenci (9%) zaznaczyli, że jeszcze sami nie wiedzą, 

czy chcą mieć dzieci. 

Poniższa tabela (nr 6) przedstawia odpowiedzi młodzieży na pytanie: 

,,Jeżeli tak, to ile planujesz mieć dzieci?” 

Tabela nr 6. Liczba planowanych dzieci 

 

 

 

 

 

Źródło: wyniki badań własnych 

Znaczącym elementem planów związanych z podejmowaniem ról 

rodzicielskich są plany związane z liczbą dzieci. W Polsce obserwuje się ten-

dencje do zakładania rodzin z jednym dzieckiem lub bez dzieci. 

Jeżeli tak, to ile planujesz mieć dzieci? Razem 

n % 

1 8 8,0 

2 70 70,0 

3 9 9,0 

 4 i więcej 3 3,0 

Razem 90 90,0 



Sławomir Chrost  ASO.A.2(12)/2018/296-326 

 312 

Jak wynika z badań osób, które chcą mieć dzieci, w sumie jest 90%. 

Ponad połowa badanych preferuje model rodziny z dwójką dzieci. Największa 

liczba ankietowanych (70%) odpowiedziała, że planuje w przyszłości posia-

danie 2 dzieci. Niewielka liczna (8%) zaznaczyła, że chciałaby mieć 1 dziecko. 

Jeżeli chodzi o posiadanie 3 dzieci, to 9% badanych udzieliło takiej odpowie-

dzi. Nieliczni (3%) planują mieć 4 i więcej dzieci. 

Z analizy badań wynika, że respondenci zamierzają podejmować role 

rodzicielskie. Większość chce w przyszłości pełnić role matki/ojca, mają oni 

określone plany, co do liczby dzieci, które chcieli by w przyszłości posiadać. 

Poniższa tabela (nr 7) przedstawia odpowiedzi młodzieży na pytanie: 

,,Jeżeli nie, to dlaczego?” 

Tabela nr 7.  Powody ze względu, na które młodzi ludzi nie chcą posiadać 

dzieci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: badania własne 

Jeżeli nie, to dlaczego? 

 (zaznacz jedną odpowiedź) 

Razem 

n % 

Boję, się że nie będzie mnie stać 

na utrzymanie dzieci 

6 6,0 

Boje się, że nie podołam obo-

wiązkom matki/ojca 

3 3,0 

Boje się, że może urodzić się 

niepełnosprawne 

1 1,0 

Uważam, że dziecko będzie prze-

szkodą w mojej karierze zawodo-

wej 

0 0,0 

Inne  0 0,0 

Razem  10 10,0 
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 Jak wynika z przeprowadzonych badań, osób, które nie chcą mieć lub 

jeszcze nie wiedzą, czy chcą posiadać dzieci, jest tylko 10%. Znaczna cześć 

ankietowanych (6%) jako powód podaje strach przed utrzymaniem rodziny. 

Następnie 3% zaznacza: ,,boję się, że nie podołam obowiązkom matki/ojca’’. 

Nikt z respondentów nie udzielił odpowiedzi, że dziecko może stanowić prze-

szkodę w jego karierze zawodowej. Również żadna osoba objęta badaniami 

nie wskazała innych powodów, ze względu na które nie chce posiadać dzieci. 

Okazuje się, że większość młodych ludzi planuje mieć dwoje dzieci, 

ponieważ obawiają się, że nie byliby w stanie finansowo utrzymać większej 

rodziny. 

Styl wychowania 

Wychowanie jest procesem złożonym, interakcyjnym, relatywnym  

i długotrwałym. Rodzice/opiekunowie mogą wychowywać swoje dziecko  

w oparciu o któryś z trzech styli wychowawczych (demokratyczny, liberalny 

lub autorytarny). 

Pierwszy styl to styl demokratyczny, który charakteryzuję się tym, że 

dziecko; ,,współuczestniczy w życiu rodziny, zna zakres obowiązków oraz 

zasady przestrzegane przez wszystkich domowników’’ [Borowiec 2010, 49]. 

Przetacznik- Gierowska uważa demokratyczny model wychowania za najbar-

dziej korzystny dla rozwoju dziecka. Główną cechą tego stylu jest to, iż dziec-

ko ma prawo do współudziału w życiu rodzinnym np. może wypowiadać 

swoje zdanie, dyskutować na tematy dotyczące rodziny, zastanawiać się, jak 

rozwiązać kłopotliwe problemy, wypowiadać swoje zdanie, itd. Dziecko zna 

zakres swoich obowiązków i zadań, nie zostały mu one narzucone, ale także 

dobrowolnie je przyjęło. Gdy dziecko dobrowolnie przyjmie obowiązki i za-

dania to stara się jak najlepiej wypełnić. Kiedy dziecko zaniedba lub złamie 

zobowiązanie to rodzicie nie stosują wobec niego kar, ale starają się mu wy-

tłumaczyć co zrobiło źle. W takich przypadkach rodzice posługują się najczę-

ściej metodami perswazji, argumentacji. Gdy rodzice stosują demokratyczny 

styl wychowania, u dziecka kształtują się dość wcześnie samokontrola oraz 

dyscyplina. Więź dziecka i rodziców jest bardzo silna. Częściej występują 

pozytywne uczucia niż negatywne. Ten styl wychowania cechuje się przede 

wszystkim tym, że dziecko jest dopuszczone do brania udziału w sprawach 
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rodziny, ale rodzice nie do końca biorą pod uwagę zdanie dziecka i sami po-

dejmują ważne  decyzje, pozwalają dziecku decydować tylko w mało waż-

nych sprawach. Takie postępowanie rodziców powoduje tworzenie się at-

mosfery nieszczerości. Często zdarza się tak, że dziecko buntuje się przeciw-

ko pozornej swobodzie, co powoduje pogorszenie lub zerwanie pozytywnych 

więzi emocjonalnych dziecka z rodzicami [Przetacznik-Gierowska, Włodarski 

2002, 130-131]. A. Sztejnberg pisze, że styl demokratyczny polega na tym, że 

nauczyciel/ rodzic planuje i podejmuje decyzje wspólnie z dzieckiem. Pomaga 

mu, stara się kierować i interesuje się dzieckiem. Opiekun chwali i goni 

dziecko w sposób obiektywny. Dzieci, które wychowywane są w stylu demo-

kratycznym, lubią wykonywać powierzone im zadania, mają poczucie odpo-

wiedzialności. Motywy ich zachowania nie są zależne od obecności opiekuna 

[Sztejnberg 2006, 151]. 

Drugi styl to styl liberalny ,,zakładający i urzeczywistniający wolność 

dziecka od najmłodszych lat; rodzice sporadycznie ingerują w sprawy potom-

stwa’’ [Borowiec 2010, 49]. Model wychowania liberalny podobny jest pod 

pewnym względem do wychowania niekonsekwentnego i do interesowania 

wyłącznie od czasu do czasu w sprawy dziecka i jego zachowanie. Styl ten 

różni się od wychowania niekonsekwentnego tym, że rodzice świadomie 

przyjmuję założenie, że dziecku trzeba dać pełną swobodę, według takich 

rodziców nie należy hamować spontaniczności dziecko. Należy mu stworzyć 

odpowiednie warunki do zabawy, nauki, zaspokoić jego potrzeby materialne 

i uczuciowe. Rodzice, którzy zdecydowali się na wychowywanie swojego 

dziecka w stylu liberalnym, interweniują  w zachowanie dziecka rzadko,  

w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy dziecko nie przestrzega lub łamie normy 

społeczne. W takich sytuacjach rodzice podchodzą do niewłaściwego zacho-

wania dziecka bardzo łagodnie i starają się usprawiedliwić swoje dziecko 

tym, że nie dorosło ono do zrozumienia istoty swojego czynu i jego konse-

kwencji. W tym modelu normy, zasady moralne są wpajane dziecku dość 

późno. Socjalizacja dziecka jest różniej wpajana dziecku o wiele później niż  

w pozostałych modelach. Dziecku, które jest wychowywane według zasad 

stylu liberalnego, trudno jest przystosować się i uczestniczyć w grupie rówie-

śnicze, ponieważ rodzice spełniają wszystkie jego zachcianki, zwykle ma to, 

co chce, wyłącznie dla siebie [Przetacznik-Gierakowska, Włodarski 2002, 

131]. Sztejnberg twierdzi, że wychowawca/ rodzic kierujący się w wychowa-
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niu dziecka stylem liberalnym, nie ma zaufania do niego, nie wierzy, że dziec-

ko może coś samodzielnie wykonać, ma trudność w podejmowaniu jakich-

kolwiek decyzji. Dziecko wychowywane w stylu liberalnym ma słaby zapał  

i niedbale wykonuje swoją pracę, często stara się uchylić od powierzonej mu 

pracy. Rodzice nie stawiają dziecku jasnych oczekiwać [Sztejnberg 2006, 

151]. 

 Ostatni styl to styl autokratyczny; ,,przeważający w rodzinach pa-

triarchalnych; decyduje w sprawach dzieci podejmują wyłączanie rodzice. Od 

potomstwa wymaga się przede wszystkim posłuszeństwa i podporządkowa-

nia” [Borowiec 2010, 49]. Styl autorytarny charakteryzuję się podziałem na 

kierujących i kierowanych. Wychowawca/ rodzic autokrata sam wyznacza 

zadania i sposoby ich rozwiązania. Główną formą kontaktu rodzica, który  

w wychowaniu dziecka skieruje się stylem autorytarnym, są nakazy i zakazy. 

Stwarza to klimat sprzyjający rozwojowi i umacnianiu niepożądanej postawy 

reaktywnej bądź też postawy reproduktywnej. Postawa reaktywna odznacza 

się tym, że wszelkie akcje, ruchy wymagają osobnego bodźca z zewnątrz. 

Występuje całkowita zależność od drugiej osoby. Postawa reproduktywna 

charakteryzuje się schematycznym myśleniem. Autorytaryzm nie tylko po-

woduje powstawanie i utrwalanie negatywnych postaw, ale również może 

wyzwalać wrogość i niechęć. Model autokratyczny w literaturze naukowej 

często jest określany jako autorytarny. Styl ten ma charakter konserwatywny 

i jest oparty na autorytecie przemocy.  Rodzice, którzy wychowują swoje 

dziecko w oparciu o ten model, wymagają od swojego dziecka posłuszeń-

stwa, podporządkowania się nakazom i zakazom rodziców, a w szczególności 

ojca. Dziecko nie ma prawa decydować o sprawach rodziny. Rodzice lub jed-

no z nich będące autorytetem samo podejmuje decyzje związane z rodziną, 

nie pyta nikogo o zdanie ani o zgodę. Rodzice udzielają jakiś wyjaśnień dziec-

ku tylko wtedy, kiedy sami uznają to za stosowne. W rodzinie, w której do-

minuję ten styl wychowania, dziecko zna dobrze swoje prawa, jak i obowiąz-

ki, wie, co mu wolno, a czego nie wolno. Rodzice stosują konsekwentnie kary 

oraz nagrody wobec swojego dziecka. Dziecko wie, że nie ma od nich żadnej 

ucieczki, zdaje sobie sprawę, że rodzice kontrolują jego postępowanie i złe 

zachowanie nie ujdzie mu na sucho [Przetacznik-Gierowska, Włodarski 2002, 

129]. 

Można wyróżnić dwie odmiany modelu wychowania autorytarnego: 



Sławomir Chrost  ASO.A.2(12)/2018/296-326 

 316 

1. Pierwsza odmiana oparta jest na różnego rodzaju karach i wzbudzaniu 

u dziecka lęku. Rodzice podchodzą do dziecka z dystansem, to oni wy-

dają rozkazy i pouczają, jak ma się zachować w danej sytuacji. Wystę-

puję tu jednostronna komunikowania się dziecka z rodzicami. 

2. Druga odmiana oparta jest na życzliwości rodziców wobec swojego 

dziecka. Rodzice są jednak przekonani, że powinni kierować i kontro-

lować dziecko. Między rodzicami, a dzieckiem wyczuwalny jest rów-

nież dystans, ale mimo to rodzice  są serdeczni oraz okazują swoje 

uczucia wobec dziecka. Rodzice starają się nie stosować surowych kar, 

stosują częściej naganę i perswazję. Występuję tu komunikacja dwu-

stronna [Przetacznik-Gierakowska, Włodarski 2002, 130]. 

Obydwa te warianty są zaliczane do modelu wychowania autokra-

tycznego, mimo to różnią się od siebie. Pierwszy skupia się przede wszystkim  

na surowym nadzorze dziecka, a drugi - na stawianiu wymagań dziecku 

wprost proporcjonalnych do jego możliwości. 

Model autokratyczny w swojej skrajnej postaci źle wpływa na kształ-

towanie się osobowości dziecka. Konsekwencje spowodowane tego typu 

wychowaniem mogą być bardzo negatywne dla dziecka. Dziecko najczęściej 

przyzwyczaja się do posłuszeństwa, darząc rodziców uczuciem przyjmuje 

często ich wzorzec postępowania. Zdarza się, że zachowuje się wręcz okrut-

nie wobec rówieśników. Po jakimś czasie rodzi się w dziecku bunt przeciwko 

przymusowi, który jest mu narzucany, co powoduje, że dziecko staje się 

agresywne. Dziecko przyswaja normy, które rodzice mu narzucili i stosuje je, 

ale ich nie rozumie do końca [Przetacznik-Gierakowska, Włodarski 2002, 

130]. 

Ostatnią (podjętą przez autora) kwestią dotyczącą planów młodzieży 

związanych z rodziną jest sprawa stylu wychowania ewentualnego potom-

stwa. W jaki sposób młodzież zamierza wychowywać swoje dzieci? Aby  

w pełni odpowiedzieć na to pytanie, postawiono doprecyzowujące pytania 

szczegółowe: 

- ,,Czy Twoim zdaniem konsekwentne postępowanie wobec dziecka jest 

ważne?’’ 

- ,,Czy uważasz, że należy wychowując dziecko pozostawić mu swobodę?’’ 
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- ,,Czy sądzisz, że dziecko powinno mieć jakieś obowiązki domowe?” 

- ,,Czy sądzisz, że dziecko powinno wspólnie z rodzicami dyskutować i po-

dejmować decyzje związane z rodziną?” 

- ,,Czy uważasz, że stosowanie kar cielesnych (typu klaps, szturchnięcie, po-

pchnięcie, pociągnięcie za uszy) wobec dziecka jest skuteczną metodą wy-

chowawczą?” 

Poniższa tabela (nr 8) zestawia odpowiedzi młodzieży na pytanie: ,,Czy Two-

im zdaniem konsekwentne postępowanie wobec dziecka jest ważne?’’ 

Tabela nr 8.  Zestawienie wypowiedzi ankietowanych na temat konsekwent-

nego postępowania w stosunku do dzieci 

 

 

 

 

 

 

Źródło: wynik badań własnych 

 Prawie wszyscy badani (96%) udzielili odpowiedzi, że konsekwentne 

postępowanie wobec dziecka jest rzeczą ważną. Warto zaznaczyć, że z tych 

96 badanych ponad połowa - 67 osób - które udzieliły takiej odpowiedzi - to 

kobiety. Tylko 4% sposób badanych twierdzi, że konsekwentne postępowa-

nie wobec dziecka nie jest ważne. 

Poniższa tabela (nr 9) przedstawia odpowiedzi młodzieży na pytanie: 

,,Czy uważasz, że należy, wychowując dziecko, pozostawić mu swobodę?’’ 

 

Czy Twoim zdaniem konsekwentne 

postępowanie wobec dziecka jest 

ważne? 

Razem 

N % 

Tak 96 96,0 

Nie 4 4,0 

Razem 100 100,0 
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Tabela nr 9.  Zestawienie wypowiedzi ankietowanych na tematy pozostawia-

nia swobody dzieciom 

 

 

 

 

 

Źródło: wynik badań własnych 

 Znacznie mniej niż połowa (39%) badanych odpowiedziało, że należy 

pozostawić dziecku swobodę, zaś pozostali 61% twierdzi, że nie powinno się 

dziecku pozostawiać swobody w wychowaniu. 

Poniższa tabela (nr 10) przedstawia odpowiedzi młodzieży na pyta-

nie: ,,Czy sądzisz, że dziecko powinno mieć jakieś obowiązki domowe?” 

Tabela nr 10.  Zestawienie wypowiedzi ankietowanych na temat obowiązków 

domowych dzieci 

Czy uważasz, że wychowując dziec-

ko należy pozostawić mu swobodę? 

Razem 

N % 

Tak 39 39,0 

Nie 61 61,0 

Razem 100 100,0 

Czy sądzisz, że dziecko powinno 

mieć jakieś obowiązki domowe? 

Razem 

N % 

Tak  97 97,0 

Nie 3 3,0 



 Planowana rodzina w opinii młodzieży 

319 

 

 

Źródło: wynik badań własnych 

Jak wynika z badań, ogromna większość (97%) badanej młodzieży, twierdzi, 

że dzieci powinny mieć powierzane przez rodziców jakieś obowiązki domo-

we. Zaś mały odsetek ankietowanych - 3% - odpowiada, że dzieci nie powin-

ny wykonywać obowiązków domowych. 

Na pytanie: ,,Jeżeli tak, to jakie powinny być to obowiązki?” respon-

denci najczęściej odpowiadali, że obowiązkami, jakie powinno mieć dziecko, 

są m.in. sprzątanie, pomoc w pracach domowych, wynoszenie śmieci, mycie 

naczyń. Jeden z respondentów (mężczyzna w wieku 18 lat) odpowiedział: 

,,Na pewno nie ciężki prace domowe lecz lekkie, a w miarę wieku, wymaga-

nia powinny rosnąć np. wyniesienie śmieci, sprzątanie w swoim pokoju’’, 

inny ankietowany udzielił następującej odpowiedzi: ,,Sprzątanie po sobie’’, 

kolejna badana kobieta w wieku 17 lat twierdzi, że: ,,Niezależnie od płci 

dziecka należeć powinno do jego obowiązków utrzymanie w czystości swoje-

go pokoju i mycie naczyń przynajmniej raz dziennie’’. W większości - 91osób 

badanych - w swoich wypowiedziach wskazywało jako główny obowiązek 

sprzątanie. Pozostała mniejszość (6 osób) pisała, że głównym obowiązkiem 

dziecka powinna być przede wszystkim nauka i opieka nad młodszym ro-

dzeństwem. 

Poniższa tabela (nr 11) przedstawia odpowiedzi młodzieży na pyta-

nie: ,,Czy sądzisz, że dziecko powinno wspólnie z rodzicami dyskutować  

i podejmować decyzje związane z rodziną?”. 

Tabela nr 11.  Zestawienie wypowiedzi respondentów na temat wspólnie 

podejmowanych decyzji rodziców i dzieci związanych z rodziną  

Razem 100 100,0 

Czy sądzisz, że dziecko powinno wspólnie z 

rodzicami dyskutować i podejmować decyzje 

związane z rodziną? 

Razem 

n % 
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Źródło: wynik badań własnych 

Jak wynika z badań, ponad połowa (88%) badanych udzieliła odpo-

wiedzi, że dzieci powinny wspólnie z rodzicami dyskutować i podejmować 

razem z nimi  decyzje związane z rodziną. Tylko 12% ankietowanych twierdzi, 

że dzieci nie powinny podejmować wspólnie z rodzicami decyzji  związanych 

z rodziną. 

Poniższa tabela (nr 12) przedstawia odpowiedzi młodzieży na pyta-

nie: ,,Czy uważasz, że stosowanie kar cielesnych (typu klaps, szturchnięcie, 

popchnięcie, pociągnięcie za uszy) wobec dziecka jest skuteczną metodą 

wychowawczą?” 

Tabela nr 12.  Zestawienie odpowiedzi ankietowanych na temat stosowania 

kar cielesnych wobec dziecka 

Tak 88 88,0 

Nie 12 12,0 

Razem 100 100,0 

Czy uważasz, że stosowanie kar cielesnych 

(typu klaps, szturchnięcie, popchnięcie, 

pociągnięcie za uszy) wobec dziecka jest 

skuteczną metodą wychowawczą? 

Razem 

N % 

Tak  4% 4,0 

Nie 96 96,0 
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Źródło: wynik badań własnych 

 Tylko 4% ankietowanych udziela odpowiedzi ,,tak’’, uważając karę 

cielesną za skuteczną metodę wychowawczą, ogromna większość - 96% - 

udziela odpowiedzi przeczącej na zadane pytanie. 

Na postawione pytanie otwarte: ,,Co według Ciebie jest najważniejsze  

w wychowaniu dziecka?’’ ankietowani najczęściej odpowiadali, że w wycho-

waniu dziecka najważniejsze jest: konsekwentne wychowanie, nauczenie 

dziecka szacunku do rodziców, wychowanie dziecka na dobrego człowieka, 

traktowanie dziecka przez rodzica jak przyjaciela, dawanie miłości i poczucia 

bezpieczeństwa, słuchanie dziecka, częste rozmowy z dzieckiem, kultura 

osobista, odróżnianie dobra od zła. Warto zwrócić uwagę na wypowiedź 18-

letniej kobiety, która pisze, że: ,,Najważniejsze w wychowaniu dziecka jest to, 

aby nie zastępować wychowania i miłości spełnianiem zachcianek dziecka. 

Pieniądze nie zastąpią bliskości’’. Ciekawa jest także wypowiedź na ten temat 

16-letniej kobiety, która twierdzi: ,,W wychowaniu dziecka najważniejsze jest 

poświęcenie mu dużo czasu i okazywanie miłości. Wychowywanie go zgodnie 

z zasadami społecznymi. Rodzic powinien być autorytetem dla dziecka, ale 

także przyjacielem”. Również mężczyźni udzielali podobnych odpowiedzi. 

Badany w wieku 17 lat uważa, że w wychowaniu dużą rolę odgrywa: 

,,Przekazywanie dobrych manier, żeby dziecko potrafiło odróżnić dobro od 

zła, wiedziało co mu wolno, a czego nie wolno. Rodzice powinni spędzać 

dużo czasu ze swoim dzieckiem, rozmawiać z nim, uczyć go odróżniania do-

bra od zła’’. Jak wynika z badań, młodzież w przedziale wiekowym 16- 19 lat 

ma podobne zdanie na temat tego, co jest najważniejsze w wychowywaniu 

dziecka; zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Niewielka odsetek badanych (5%) 

nie udzieliło żadnej odpowiedzi na to pytanie. 

Wyniki badań pokazują, że większość młodych ludzi planuje wycho-

wywać swoje potomstwo zgodnie ze wspólnie wypracowanym zakresem 

praw i obowiązków. Młodzież odrzuca stosowanie kar cielesnych i preferuje 

stosowanie perswazji w wychowaniu. 

Razem 100 100,0 
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Młodzi ludzie uważają, że konsekwentne postępowanie wobec dziecka jest 

bardzo ważne. Twierdzą, że dziecko powinno mieć obowiązki domowe: 

sprzątanie, wyrzucanie śmieci itp. Stosowanie kar uważają za nieskuteczną 

metodę wychowawczą. 

Podsumowania i wnioski 

W kwestii preferowanego związku badania wykazały, że młodzież  

w większości planuje zawrzeć związek formalny i heteroseksualny. Aż 57%  

respondentów w przyszłości chce żyć z partnerem/partnerką tylko w związku 

małżeńskim. Tylko 32% badanych najpierw chce żyć z partnerem/ partnerką, 

aby sprawdzić, czy ją/jego poślubi, 10% jeszcze nie wie, a tylko 1% nie chce 

brać ślubu. Duża liczba ankietowanych deklaruje, że chce uregulowanej 

prawnie formy życia rodzinnego, pomimo panującej tendencji do życia  

w związku nieformalnym. Małżeństwo jest ważne dla 80% ankietowanych, 

którzy najczęściej w swoich wypowiedział podkreślali, że małżeństwo jest 

ukoronowaniem związku, oparte jest na wzajemnym zaufaniu i miłości. Po-

zostali, którzy twierdzili, że małżeństwo nie jest dla nich ważne, argumento-

wali to tym, że jest to tylko papierek. Warto zwrócić uwagę na to, że dzisiej-

sza młodzież (42%) nie toleruje związków homoseksualnych, 28% ankieto-

wanych toleruje je, zaś 30% badanych nie ma zdania na ten temat. Ankieto-

wani (43%) są przeciwni legalizacji związków homoseksualnych, większość 

młodzieży uzasadnia to tym, że jest to sprzeczne z przyjętymi zasadami, od-

rażające. Jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci przez pary, które są w związku 

homoseksualnym, ponad połowa (74%) jest przeciwko, tylko 6% nie ma nic 

przeciwko, 20% jest to obojętne. Jak wynika z badań, młodzież nie toleruje 

związków homoseksualnych. Ankietowani w przyszłości chcą być w związ-

kach heteroseksualnych. Wpływ na to może mieć środowisko, w którym się 

wychowują, wzorce rodzinne, gdzie mężczyzna i kobieta tworzą rodzinę. 

W kwestii planów związanych z dzietnością badania wykazały, że więk-

szość młodzieży chce mieć dwoje dzieci. Tylko niewielka grupa nie chce mieć 

potomstwa, ponieważ obawia się, że nie będzie ich stać na utrzymanie dzie-

ci. Większość, bo aż 90% ankietowanych, udzieliło odpowiedzi, że w przy-

szłości planuje mieć dzieci, 1% nie chce mieć dzieci i tylko 9% jeszcze nie wie. 

Spośród tych osób, które planują mieć potomstwo, ponad połowa (70%) 
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zadeklarowało posiadanie dwójki dzieci. Jedno dziecko chce mieć tylko 8% 

respondentów, troje - 9%, zaś czworo i więcej - 3%. Okazuje się, że przewa-

żająca większość młodzieży preferuje model rodziny 2+2. Wydaje się to bar-

dzo ciekawe, ponieważ istnieje przekonanie, że w naszym kraju dominuje 

moda na rodziny z jednym dzieckiem lub bez dzieci. Różnica ta może wynikać 

z tego, że młodzież obecnie tylko planuje posiadanie 2 dzieci, ale w sferze 

realizacji może to wyglądać całkiem inaczej. Pozostali (10%) ankietowani nie 

chcą mieć lub jeszcze nie wiedzą, czy chcą. Jak wynika z przeprowadzonych 

badań, 6% zaznaczyło, że boi się, że nie będzie ich stać na utrzymanie dzieci. 

W kwestii stylu wychowania dzieci badania dowiodły, że większość mło-

dzieży zamierza wychowywać swoje dzieci zgodnie ze wspólnie wypracowa-

nym zakresem praw i obowiązków. Młodzi ludzie w wychowaniu odrzucają 

stosowanie kar cielesnych, preferują stosowanie metody perswazji. Badani 

(96%) uważają, że konsekwentne wychowanie dziecka jest ważne. Warto 

zaznaczyć również, że 61% respondentów twierdzi, że dziecku nie powinno 

się pozostawiać swobody w wychowaniu, istotne jest także to, że większość 

młodzieży (97%) zaznacza, że dzieci powinny mieć obowiązki domowe. Naj-

częściej wymienianymi obowiązkami były: sprzątanie, zmywanie naczyń. 

Ankietowani (96%) odpowiadali, że stosowanie kar cielesnych w wychowaniu 

nie jest skuteczną metodą wychowawczą. Może wynikać to stąd, że w sto-

sunku do nich nie są stosowane tego typu kary. Można także przypuszczać, 

że młodzież, wychowując swoje potomstwo, nie będzie stosowała kar ciele-

snych, gdyż są to nieskuteczne metody wychowawcze. Interesujące były 

odpowiedzi  respondentów na pytanie: ,,Kim według Ciebie powinien być 

rodzic dla dziecka?’’ Ankietowani w większości odpowiadali, że: przyjacielem, 

autorytetem i strażnikiem norm. Można twierdzić, że młodzi ludzie w przy-

szłości, gdy będą rodzicami, chcieliby być dla swoich dzieci przede wszystkim 

przyjaciółmi, stanowić dla nich autorytet oraz  być strażnikami norm i zasad. 

Zasadniczym celem badań było ukazanie wizji przyszłego życia rodzinne-

go młodych ludzi. Na ich podstawie można wysnuć wniosek, że większość 

młodzieży chciałaby założyć tradycyjną rodzinę. Respondenci wybierają 

prawnie uregulowaną formę życia rodzinnego opartą na związku małżeń-

skim, między dwojgiem kochających się ludzi, którzy w większości chcą po-

siadać dwoje dzieci, dla których chcą być przede wszystkim autorytetem, 

przyjacielem, ale także strażnikiem norm. Pragną wychowywać swoje dzieci 
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konsekwentnie, unikając stosowania kar cielesnych. Młodzież badana chcę 

założyć tradycyjną rodzinę, opartą na miłości i zaufaniu. 

Niepokojące jest to, że cześć badanych zamierza przed ślubem zamiesz-

kać z partnerem/partnerką. Jest to wynik zmian społeczno-kulturowych, 

religijnych i obyczajowych dokonujących się we współczesnym świecie. Mi-

mo to jednak te osoby deklarują, że chcą w przyszłości zawrzeć związek mał-

żeński. Niepokojący jest również fakt, że ankietowani planują mieć tylko 

dwoje dzieci. Sądzę, że głównym powodem tego jest strach przed obowiąz-

kami w stosunku do dzieci, obawa przed zaspokojeniem potrzeb finanso-

wych potomstwa. Wymagający interwencji jest także brak tolerancji wobec 

osób homoseksualnych, który może przyczynić się do agresji.  

„Tradycyjne reguły i wskazówki [...] przestały obowiązywać, a jednostki 

stoją dziś wobec konieczności wyboru spośród nieskończonej liczby możliwo-

ści tworzenia, poprawy, naprawy i rozwiązywania swoich stosunków z inny-

mi” – twierdzi Anthony Giddens [Giddens 2004, 198]. Ale zróżnicowany  

i spluralizowany rynek światopoglądowy, pociągający za sobą 

odstrukturalizowanie moralności i niepewność życiową, może wywoływać – 

paradoksalnie – procesy przeciwne, polegające na poszukiwaniu silnego ka-

nonu etycznego, ścisłego podporządkowania się, a nawet fundamentalizmu. 

Może w tym duchu – poszukiwania „korzeni” można odczytać wyniki badań 

dotyczących planów rodzinnych współczesnej młodzieży. Może młodzi ludzie 

„mają dosyć eksperymentów” i „ciągłych poszukiwań”, a tęsknią za czymś 

„stałym, niezmiennym”. 

Część socjologów mówi o rozpadzie rodziny i jej głębokim kryzysie, inni 

są skłonni przyjmować pogląd, że rodzina nie rozpada się, lecz ulega zróżni-

cowaniu. Ulrich Beck stwierdza na przykład: 

„Proces zmian jest zatem niejednoznaczny. Na często stawiane pytanie, 

czy małżeństwo i rodzina należą już do przemijającej epoki, można odpowie-

dzieć tylko jednoczesnym tak i nie”  

i dodaje:  

„Każdemu logicznemu dowodowi na zanik znaczenia małżeństwa  

i rodziny można przeciwstawić nie mniej przekonujący dowód przeciwny – jej 

niezmienionego lub wręcz spotęgowanego znaczenia. Rosnąca liczba rozwo-

dów, która mocą świeckich wyroków sądowych zdaje się ogłaszać koniec 

małżeństwa i rodziny, trzymana jest w szachu przez wysokie liczby ponownie 
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zawieranych małżeństw, które świadczą o nieustającej atrakcyjności małżeń-

stwa. Jeśli ktoś na podstawie spadającej liczby urodzeń wnioskuje, że dzieci i 

rodzicielstwo tracą na znaczeniu, to wysiłek, z jakim wiele kobiet próbuje 

uniknąć bezdzietności, powinien wyprowadzić go z tego błędu” [Beck 2013, 

22]. 

Można stwierdzić, że młodzież podchodzi bardzo poważnie do planowa-

nia swojego przyszłego życia, przyszłej rodziny. Warto zwrócić uwagę, że 

ogromna większość badanych zamierza zawrzeć formalny związek i posiadać 

dzieci. Jeśli uprawnione jest mówienie o zmianach w myśleniu  

o rodzinie w dobie postmodernizmu kulturowego, to wydaje się równie 

uprawnione mówienie o ciągłości w myśleniu o rodzinie wśród młodzieży, co 

mnie osobiście daje wielką satysfakcję i pewien spokój w odniesieniu do 

przyszłości Polski. 

Bibliografia 

Adamski F., Rodzina, w: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI w. Tom V, 

Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006. 

Adamski F., Rodzina wymiar społeczno- kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2002. 

Adamski F., Socjologia małżeństwa i rodziny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 

Warszawa 1982. 

Beck U., Wolność czy miłość. Odrębność, wspólnota i konflikty płci w rodzinie i poza 

nią, w: Beck U., Beck-Gernsheim E., Całkiem normalny chaos miłości, Wydawnictwo 

DSW, Wrocław 2013. 

Boguszewski R., Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie. Komunikat z ba-

dań CBOS, BS/33/2013, Fundacja CBOS, Warszawa 2013. 

Borowiec M., Ojcostwo, ,,Problemy opiekuńczo- wychowawcze’’ 2/2010, s. 47- 50. 

Danielewicz W., Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenie wspólnoty 

rodzinnej, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2010. 

Gębuś D., Rodzina. Tak, ale jaka?, Wydawnictwo Akademickie ,, ŻAK’’, Warszawa 

2006. 

Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004. 

Kwak A., Rodzina – formy i warunki funkcjonowania, w: T. Pilch (red.), Encyklopedia 

pedagogiczna XXI w. Tom V, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006. 



Sławomir Chrost  ASO.A.2(12)/2018/296-326 

 326 

Kwak A., Bieńko M. (red.), Wielkość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012. 

Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabilitacja, Wydawnictwo Aka-

demickie ,, ŻAK’’, Warszawa 2005. 

Marody M., Giza- Poleszczuk A., Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany 

społecznej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004. 

Przetacznik- Gierowska A., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza, t.2, Wydawnic-

two Naukowe PWN, Warszawa 2002. 

Rostkowska T. (red.), Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współcze-

snych wyzwań, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009. 

Slany K., Alternatywne formy małżeństwa i rodziny w ponowoczesnym świecie, Za-

kład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2002. 

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2010. 

Sztejnberg A., Komunikacyjne środowisko nauczania i uczenia się, Wydawnictwo 

ASTRUM, Wrocław 2006. 

 



 

327 

ARTYKUŁY NAUKOWE  ASO.A.12(2)/2018.327-340 

DOI 10.33674/acta_2120182 

 

Magdalena Orlikowska*
 

Iwona Bołtuć*
 

 

RODZICIELSTWO W RODZINIE Z DZIECKIEM  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 

PARENTING IN A FAMILY WITH A DISABLED INTELLECTUALLY 

CHILD 

Streszczenie: W artykule przedstawiono funk-
cjonowanie rodziny, w której pojawia się dziec-
ko z niepełnosprawnością intelektualną. Zostały 
opisane role jakie przejawiają rodzice i pełnione 
przez nich funkcje. Pojawienie się dziecka z 
niepełnosprawnością intelektualną może 
zmienić dotychczasowe relacje zachodzące w 
rodzinie oraz wpływa na jej funkcjonowanie. 
 
Słowa kluczowe: rodzina z dzieckiem niepełno-
sprawnym, rola matki, rola ojca 
 

Abstract. The article presents the function-
ing of a family in which a child with intellec-
tual disability appears. It features the roles 
taken by the parents and their functions in 
the new situation. The appearance of an 
intellectually disabled child can change the 
existing relationship in the family and affect 
the family functioning going forward.  
 
 
Key words: family with intellectual disability 
child, roles of mother, roles of father. 
 

Received: 09.2018 Accepted: 10.2018 

 

                                                           
*
 Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „POMERANIA” 



Magdalena Orlikowska, Iwona Bołtuć  ASO.A.2(12)/2018/327-340 

 328 

Wprowadzenie  

Rodzina oczekująca dziecka tworzy sobie wyobrażenia odnośnie wy-

glądu, rozwoju i funkcjonowania nowego członka rodziny. Dziecko w natu-

ralny sposób znajduje się w epicentrum, a relacje między rodzicami schodzą 

na kolejny plan. Rodzice koncentrują swoje działania na dziecku, obserwują 

jego rozwój i tworzą pewne oczekiwania, a czasem niespełnione własne aspi-

racje wobec dziecka. Obserwujemy tu tzw. „przypiętą tożsamość dziecka” 

[Cramer 2003] co oznacza, że rodzice przypisują dziecku obrazy samych sie-

bie, swoich rodziców, czy osób dla nich znaczących. Tworzenie wizerunku 

dziecka jeszcze przed jego narodzinami jest rzeczą naturalną i służy w nawią-

zywaniu niejako swoistych pierwszych kontaktów i relacji.  Budowanie ocze-

kiwań wobec mającego narodzić się dziecka jest dobre, o ile nie zaczyna być 

zbyt sztywne i niepodatne na zmiany. W takiej sytuacji może być zagrażające 

dla jednostki, ponieważ sytuacja może okazać się inna, np. zamiast chłopca 

urodzi się dziewczynka bądź dziecko z niepełnosprawnością [Brzezińska 

2009]. Ogólne przyjmowanie i oczekiwanie „idealnego płodu” może wpływać 

na obniżenie wartości macierzyństwa wobec dziecka z niepełnosprawnością, 

a co często się pojawia, to obwinianie rodziców, głównie matki za stan zdro-

wia dziecka [Lalvani 2008; Parens i Asch 2003]. 

Rodzina otrzymująca diagnozę dotyczącą niepełnosprawności swoje-

go dziecka musi poradzić sobie z akceptacją „inności” dziecka oraz zaakcep-

towaniem zmian jakie zajdą w funkcjonowaniu ich rodziny. Jeśli rodzina nie 

potrafi poradzić sobie z wcześniej „przypisaną tożsamością”, wówczas może 

budować fikcyjny obraz dziecka i nie dopuszczać do siebie myśli o faktycz-

nym jego stanie, np. o potrzebie wczesnego rozpoczęcia terapii czy rehabili-

tacji.  

Równie ważnym zagrożeniem jest wyznaczenie dziecku roli, jaką ma 

do odegrania w rodzinie. Taka sytuacja bywa najbardziej niebezpieczna, jeśli 

relacje między rodzicami są dalekie i chłodne, gdy któreś z rodziców poszu-

kuje w dziecku zaspokojenia własnych potrzeb, bliskości i bycia kochanym. 

Dziecko może być także obiektem niespełnionych aspiracji zawodowych ro-

dziców, wówczas matka lub ojciec oczekują wobec dziecka, że odniesie w 
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konkretnej dziecinie sukces, gdyż sami się na tym polu nie spełnili. Taka sytu-

acja przyczynia się do powstawania wielu konfliktów i napięć w rodzinie, jeśli 

dziecko nie spełnia, bądź nie jest w stanie spełnić tych oczekiwań, np. ze 

względu na swoją niepełnosprawność intelektualną.  

By dziecko prawidłowo się rozwijało, bardzo ważnym czynnikiem jest 

dobre samopoczucie psychiczne rodziców. Rodzice, którzy są wyczerpani, 

zmęczeni są bardziej rozdrażnieni, a to wpływa na prawidłową opiekę nad 

dzieckiem. Wynika z tego jak ważne jest to, co dzieje się w całej rodzinie, jak 

samopoczucie każdego jej członka wpływa na funkcjonowanie ich jako ca-

łość. 

Rola matki w wychowaniu dziecka z niepełnosprawnością intelektualną 

Samo poczęcie dziecka jest momentem decydującym o macierzyń-

stwie. Kobieta wchodzi w rolę matki jeszcze przed narodzeniem dziecka, 

wiąże się z nim fizycznie i emocjonalnie. Niepełnosprawność dziecka może 

niejako spowolnić ten proces. Często pada tu termin „trudnego macierzyń-

stwa”, jednak nie jest on jednoznaczny, ponieważ dla niektórych kobiet samo 

posiadanie dziecka może okazać się trudem wychowawczym, a nie radością, 

dla innych trudem będzie wychowywanie dziecka z niepełnosprawnością. 

Samo podejście do macierzyństwa zależy od predyspozycji psychicznych 

kobiety do bycia w roli matki.  

Na pewno urodzenie dziecka z niepełnosprawnością bądź stanięcie 

w obliczu diagnozy dotyczącej niepełnosprawności dziecka oznacza dla ko-

biety – matki – zmiany natury egzystencjonalnej, jak i całej sytuacji życiowej. 

Może z tego powodu pojawić się kryzys, trwający nawet latami i mający de-

strukcyjny i traumatyczny wpływ na kobietę [Kościelska, 2000].   

Matka oczekująca swojego dziecka ma ściśle określone wyobrażenia 

na jego temat, wie jakie powinno być [Pharis i Manosewitz, 1980], dlatego 

narodziny dziecka z niepełnosprawnością są dla matki o tyle większym trau-

matycznym przeżyciem, o ile silnie identyfikowała je ze swoimi wyobraże-

niami na temat dziecka. Jeśli dziecko nie spełnia tych oczekiwań, to fakt, iż 



Magdalena Orlikowska, Iwona Bołtuć  ASO.A.2(12)/2018/327-340 

 330 

jest ono z niepełnosprawnością intelektualną wywołuje u kobiety brak ak-

ceptacji, odrzucenie myśli o postawionej diagnozie, jak i poczucie niespra-

wiedliwości [Kramarczyk 1989].  

Kobiety często narodzenie dziecka traktują z przyjęciem na siebie 

wielu pochłaniających ich czas obowiązków, traktując je jako naturalne, dają-

ce im satysfakcję. Opieka nad dzieckiem zdrowym, obserwowanie jego po-

stępów w rozwoju daje rodzicowi wiele okazji do zadowolenia. Problem po-

jawia się, kiedy dziecko jest niepełnosprawne. Wówczas nie jest tak łatwo 

dostrzec postęp w jego rozwoju, co powoduje u matki wycieńczenie i stres, 

szczególnie, iż kobieta na każdym etapie rozwoju dziecka doświadcza niepo-

koju o jego przyszłość. W takiej sytuacji matka do końca życia musi być ak-

tywna i silna, ponieważ dziecko z niepełnosprawnością najprawdopodobniej 

do końca jej życia będzie pod jej opieką, nie założy własnej rodziny, nie usa-

modzielni się, a co za tym idzie nie zapewni opieki matce na starość. Jest to 

kolejny stresogenny czynnik w pełnieniu roli matki dziecka z niepełnospraw-

nością.   

Potomstwo z intelektualną niepełnosprawnością to bardzo często 

potomstwo bezradne, potrzebujące ciągłego wsparcia w wielu czynnościach 

życia codziennego, często niesamodzielne, które nie rozumie otaczającego 

świata i nie ma umiejętności analizowania i rozwiązywania sytuacji w życiu 

codziennym. Często takiej niepełnosprawności towarzyszą problemy komu-

nikacyjne, a nawet brak wykształconej mowy, co sprawia trudności w wyra-

żaniu własnych potrzeb. Wszystko to może wpływać, iż matka ma poczucie 

niedosytu w kontakcie ze swoim dzieckiem. Często doświadcza poczucia 

odmienności i niezrozumienia ze strony otoczenia. Matka zauważa, że trak-

towana jest przez innych w sposób wyjątkowy, jednak słowo to użyte w tym 

kontekście niekoniecznie ma wymiar pozytywny. Niepełnosprawność intelek-

tualna dziecka daje jej poczucie odmienności i stwarza wyobrażenie, że jest 

gorszą matką na tle innych matek dzieci zdrowych [Karwowska 2007]. 

Niejednokrotnie matki w takich sytuacjach przyjmują postać osoby niepełno-

sprawnej, odczuwają do siebie niechęć, zaniżają swoją wartość w wielu sfe-

rach życia, co czyni je bardziej podatnymi na stany depresyjne [Popielecki i 

Zeman 2000; Rola 2004].  
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 Każdy sukces odniesiony przez dziecko, zbliżający je do tzw. „nor-

malności”, do tego jak funkcjonują zdrowe dzieci daje matce poczucie toż-

samości zbliżonej do tożsamości matki dziecka zdrowego. W związku z tym 

matka dziecka z niepełnosprawnością czyni wszystko, aby jej dziecko było 

podobne do dzieci zdrowych. Czyni to nierzadko kosztem własnych potrzeb, 

jak i pozostałych członków rodziny, i tak mąż czy partner może stać się jedy-

nie współtowarzyszem rehabilitacji dziecka, a zapomina o intymności  

w związku [Karwowska 2007]. Wówczas satysfakcją z macierzyństwa przesta-

je być dziecko, a są nim sukcesy i postępy odnoszone przez dziecko w proce-

sie rehabilitacji. Matka dziecka z niepełnosprawnością staje się wówczas 

nadopiekuńcza, co z jednej strony wpływa pozytywnie na rozwój i funkcjo-

nowanie dziecka dzięki zapewnieniu procesu terapeutycznego, a z drugiej 

strony ogranicza swobodę dziecka i spontaniczność, która wynika z lęku i 

obawy o dziecko, o jego bezpieczeństwo [Kluczyńska 2003]. 

Poza aspektem ogólnego ponoszenia odpowiedzialności za dziecko  

z niepełnosprawnością, przypisuje się kobiecie aspekt odpowiedzialności za 

to, w jaki sposób społeczeństwo będzie odbierało to dziecko [por. Kościelska, 

2007a]. Ma pełnić rolę pośrednika między otoczeniem a dzieckiem, a żeby 

pokazać pozytywny wizerunek macierzyństwa nad dzieckiem z niepełno-

sprawnością. Taki pozytywny obraz ma wypracować poprzez swoje działania, 

pozytywny wizerunek swojego dziecka, co ma wpłynąć na zmianę stereoty-

powego myślenia o osobach z niepełnosprawnością intelektualną [Nelson 

2002; Read 2000; za: You 2009].  

Reasumując macierzyństwo wobec dziecka z niepełnosprawnością 

intelektualną ma bardzo emocjonalny charakter, co sprawia, iż matka bardzo 

szybko doznaje „wypalenia sił”. Ciągła opieka nad dzieckiem, zapominanie  

o własnych potrzebach, myślenie o przyszłości i rozwoju dziecka może przy-

czyniać się do powstania u matki spektrum zaburzeń, takich jak: dystans 

wobec dziecka, ochłodzenie stosunku emocjonalnego do dziecka, brak wiary 

we własne kompetencje jako matki, negatywny wizerunek samej siebie jak  

i dziecka, w konsekwencji może doprowadzić do odrzucenia dziecka [Gał-

kowski 1995; Kościelska 2001; Maciarz 2004a]. By nie dopuścić do takiej 

sytuacji bardzo ważne jest wspieranie kobiety w roli matki, odciążenie jej od 



Magdalena Orlikowska, Iwona Bołtuć  ASO.A.2(12)/2018/327-340 

 332 

codziennych obowiązków w opiece nad dzieckiem z niepełnosprawnością  

i daniu możliwości realizacji własnych pragnień. Wskazuje się tu na ważną 

rolę ojca we współwychowaniu i czynnym uczestniczeniu w procesie tera-

peutycznym dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. 

Rola ojca w wychowaniu dziecka z niepełnosprawnością intelektualną 

Rola ojca nadal bardzo często sprowadza się do zapewnienia bytu 

rodzinie, a co za tym idzie do ojca pracującego i nieobecnego w funkcjono-

waniu rodziny. Sprowadza się mężczyznę jako ojca do funkcji jaką jest przed-

siębiorczość i aktywność społeczno – zawodowa [Jaworowska 1986]. Takie 

podejście utwierdza ojca, iż zapewnienie najbliższym bytu materialnego 

spełnia go w roli ojca, a jego silne zaangażowanie w sprawy zawodowe daje 

przekonanie, że w ten sposób najlepiej jak może poświęca się rodzinie.  

Bardzo powszechny jest pogląd na istnienie tzw. „ojca nieobecnego”. 

Mężczyzna pełni tu rolę jedynie żywiciela rodziny, a jednocześnie zauważa 

się coraz częściej jak ważną rolę pełni ojciec i jak duży wpływ wywiera na 

życie rodzinne. Szczególnie ważne dla prawidłowego rozwoju psychiki dziec-

ka ma aktywna obecność ojca w rodzinie i wykonywanie przez niego prawi-

dłowo swoich funkcji wobec dziecka [Ozorowski 1999]. Literatura przedmio-

tu niewiele uwagi poświęca roli ojca dziecka z niepełnosprawnością. Mówi 

się raczej o jego wycofaniu i nieobecności przy wspieraniu rozwoju dziecka, 

jednak nie są znane motywy takowego zachowania [Minczakiewicz 2003; 

Sidor 2001; Twardowski 2008]. Zgodnie z teorią Evelyn Duvall mężczyzna 

wychowujący dziecko z niepełnosprawnością powinien przedefiniować siebie 

jako ojca i pojednać w sobie sprzeczne koncepcje jakie się u niego pojawiają 

dotyczące jego rodzicielstwa (Duvall 1962; za: Kaniok 2011). Jest to jedna z 

najistotniejszych, a zarazem najtrudniejszych umiejętności jakiej powinien 

dokonać ojciec dziecka z niepełnosprawnością. 

Pojawienie się dziecka z niepełnosprawnością jest równie silnym 

stresogennym przeżyciem dla ojca [Twardowski 2008], jak i dla matki. Litera-

tura podaje, że stres dla ojca jest tym silniejszy, iż dotyczy to syna, a u matek 

jest odwrotnie (stres silniejszy, jeśli niepełnosprawność dotyczy córki). Za-
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uważa się również, że im niższy status społeczno –ekonomiczny, tym powyż-

sza zależność jest wyrazistsza [Kowalik 1989]. Można dostrzec istotne różnice 

w reakcji rodziców na otrzymywaną diagnozę i informację o funkcjonowaniu 

dziecka. Matka najczęściej kocha dziecko bezwarunkowo, natomiast miłość 

ojca zależy od tego czy dziecko spełnia jego założone oczekiwania, ambicje, 

plany. Ojcowie częściej dopytują się przy diagnozowaniu o przyszłość dziec-

ka, obawiają się czy sprostają finansowo, by zapewnić byt rodzinie i właściwą 

pomoc dziecku obciążonemu niepełnosprawnością [Pisula 1998]. Mężczyźni 

częściej niż kobiety oczekują od potomków, iż będą dobrze uczyć się w szko-

le, osiągną sukces zawodowy i będą samowystarczalni, a przyjście na świat 

dziecka z niepełnosprawnością „zabija” ich marzenia [Meyer i in. 1982; za: 

Kaniok 2011]. 

Według badań, jeśli w rodzinie pojawia się dziecko z niepełnospraw-

nością,  które nie spełnia oczekiwań i pragnień ojca sprawia, iż taki mężczy-

zna ma trudności z utrzymaniem miłości wobec potomka. Z czasem miłość ta 

wygasa, a ojciec odsuwa się od dziecka, a nierzadko i od matki, jak i całej 

rodziny [Minczakiewicz 2003].  

Często same matki dzieci z ograniczonymi sprawnościami informują 

o roli ucieczkowej ojców od zadań, jakie niesie za sobą posiadanie dziecka,  

a w szczególności dziecka z trudnościami rozwojowymi. Niekiedy w literatu-

rze możemy spotkać się z podejściem, iż mężczyźni nie posiadają tylu środ-

ków radzenia sobie z problemem niepełnosprawności dziecka co kobiety,  

a co za tym niesie, mniej angażują się w opiekę nad takim dzieckiem [Kościel-

ska 2000]. Sytuacja taka może występować ze względu na brak umiejętności 

kobiet we włączanie mężczyzn w proces wychowawczy, który dawałby męż-

czyznom satysfakcję i zadowolenie [Kościelska 2000; Sidor 2001]. 

Badania nad rodziną pokazują, iż 30% badanych mężczyzn nie przy-

znawało się do roli ojca dziecka z niepełnosprawnością [Minczakiewicz 1990, 

2003], a badania E. MacDonalda i R. Hastingsa [2010] wykazały, że ojcowie, 

którzy są świadomi swojej funkcji rodzicielskiej wobec dziecka z niepełno-

sprawnością intelektualną, są bardziej aktywni w wypełnianie swoich zadań 

opiekuńczo –wychowawczych wobec potomstwa. Ponadto wykazywali ogól-
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nie wyższy poziom satysfakcji z życia niż ojcowie, którzy nie zdawali sobie 

sprawy, czy też nie rozumieli swojej roli w rodzinie. 

Badania kwestionariuszowe pokazują ojca jako „obojętnego” na nie-

pełnosprawność dziecka i problemy jakie z tego wynikają na funkcjonowanie 

rodziny. Jednak badania projekcyjne pokazują już zupełnie co innego: ojca 

wrażliwego i cierpiącego z powodu niepełnosprawności potomka. Prawdo-

podobną przyczyną tak sprzecznych wyników jest to, że poprzez kwestiona-

riusze ojcowie chcą się odnieść do ogólnie przyjętych sądów o tym, iż męż-

czyzna musi być „twardy” i nie może odnosić się do swoich odczuć i emocji. 

Taki mężczyzna przyjmuje rolę silnego i niezłomnego nawet kiedy cierpi. 

Przyjmuje, iż musi „stanąć na wysokości zadania” i być oparciem dla rodziny, 

co jest dla niego równoznaczne z nieokazywaniem straty, frustracji, złości czy 

bezsilności [May 1997; za: Kaniok 2011; Olechnowicz 2004]. 

 Matki najczęściej odnajdują satysfakcję i spełnienie w pełnieniu co-

dziennych obowiązków rodzicielsko – opiekuńczych wobec dziecka z niepeł-

nosprawnością, dającą im przeświadczenie, iż robią dla niego coś bardzo 

ważnego i niezbędnego. Ojcowie najczęściej nie mają takiego odniesienia jak 

i możliwości sprawowania takowych funkcji. Jest im trudno znaleźć przeciw-

wagę dla negatywnych odczuć [Pisula 1998]. Utrudnia im to pozbycie się 

ogarniającego ich napięcia i jako mechanizm obronny, bądź radzenia sobie z 

zaistniałą sytuacją wybierają wyparcie i zaprzeczanie, co w rezultacie nie 

rozwiązuje ich problemów emocjonalnych, a wręcz je pogłębia [Buczyński 

2001; Pisula 1998; Sidor 2001]. Taka postawa przyczynia się również do za-

burzeń funkcjonowania w sferze osobistej, rodzinnej czy zawodowej. Ojciec 

wówczas może: nie zajmować się sprawami dotyczącymi dziecka, sięgać po 

używki, jak alkohol, nadmiernie zaangażować się w pracę zawodową, a na-

wet opuścić rodzinę [Twardowski 2005].  Jan Terelak [2001] zauważa w takiej 

sytuacji behawioralne reakcje na sytuację stresową, jaka dotyka ojca dziecka 

z niepełnosprawnością i są nimi między innymi: zaniedbywanie pracy, agre-

sja, nadużywanie używek (papierosy, alkohol, narkotyki, leki), niewywiązy-

wanie się z roli ojca czy męża oraz wrogość. 

Doświadczanie emocji negatywnych przez mężczyzn mających po-

tomka z niepełnosprawnością intelektualną mogą zaburzać ich zdolności 
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rodzicielskie jak zaspokajanie potrzeb biologicznych i fizycznych dziecka. 

Zjawisko jest tym silniejsze, im tożsamość rodzicielska wiąże się silniej  

z, wspomnianymi już wcześniej, oczekiwaniami i wyobrażeniami ojca o dziec-

ku. Rodzina, w której rodzi się dziecko z mniejszą sprawnością intelektualną 

jest zagrożona odsunięciem psychologicznym ojca, jak i jego potępieniem 

moralnym [Olechnowicz 1997]. Warto jednak zaznaczyć, iż bycie ojcem 

dziecka z niepełnosprawnością to nie zawsze rola dysfunkcyjna – taka sytu-

acja może dawać mężczyźnie możliwość realizowania siebie.  

Miłość ojca dziecka niepełnosprawnego może być podzielona dwoja-

ko: pierwsza to miłość bezwarunkowa, druga to miłość przekształcająca [A. 

Bray i wsp. 1995, za: Carpenter, 2000]. Miłość bezwarunkowa (unconditio-

nal) charakteryzuje się całkowitą akceptacją dziecka oraz jego funkcjonowa-

nia, a rola ojca sprowadza się do wspierania jego działań przy jednoczesnej 

cierpliwości oraz skłonności do poświęceń. Natomiast miłość przekształcają-

ca (transformin) polega na zmianie środowiska dziecka, np. poprzez instalo-

wanie różnych sprzętów rehabilitacyjnych mających na celu poprawę funk-

cjonowania dziecka, zmienić je i dać mu możliwość poszerzenia jego kompe-

tencji. 

Rodzicielstwo i stawanie w roli ojca dziecka z niepełnosprawnością 

daje ogólny niższy poziom zadowolenia z wykonywanej roli w porównaniu  

z ojcem dziecka pełnosprawnego [Cummings 1976; za Pisula 1998]. Badania 

wykazały, iż ojcowie ci przejawiali częściej stany depresyjne, dużo bardziej 

martwili się o dziecko, a ich samoocena była niższa w stosunku do ojca dziec-

ka zdrowego. Ponadto zauważono, iż mężczyźni ci byli mniej zadowoleni  

z bycia ojcem, gorzej oceniali swoje żony jak i pozostałe dzieci, a w życiu 

codziennym okazywali silną potrzebę porządku i schematyzmu.  

Inne badania pokazały, iż ojcowie uważają, iż niepełnosprawność intelektu-

alna ich dziecka ogranicza w pewien sposób ich wolność i możliwość samo-

spełnienia [Bakiera, Stelter 2010]. Dowiedziono również, że mężczyźni, któ-

rzy mają spójny system spostrzegania roli ojcowskiej z jego emocjonalnym 

zaangażowaniem ujawniają pozytywny wpływ na samo zaakceptowanie swo-

jego ojcostwa, jak i na zwiększenie poziomu satysfakcji z realizowania się 

jako ojca. 
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Kolejnym obszarem, w którym zauważa się cierpienie mężczyzny – 

ojca dziecka z niepełnosprawnością to oddalenie się psychiczne i fizyczne od 

kobiety – żony, partnerki, która to bezpośrednio opiekuje się potomkiem 

[por. Bakier i Stelter 2010]. W takiej sytuacji para oddala się od siebie, często 

traci ze sobą codzienny kontakt, a to powoduje wzajemną wrogość i antago-

nizm, co u mężczyzn może skutkować nawet chorobami psychosomatyczny-

mi, przejawiają poczucie straty, zamknięcie się w sobie [Buczyński 2001; 

Frohlich 1998; Pisula 1998].  

Najbardziej pozytywne relacje w rodzinie z dzieckiem niepełno-

sprawnym obserwuje się pomiędzy matką a tym dzieckiem. Ojciec nie jest w 

stanie nawiązać już takiej relacji z dzieckiem, najczęściej są to uczucia nega-

tywne bądź obojętne, jednak w stosunku do matki – żony wykazują pozy-

tywne zaangażowanie [Stelter i Harwas- Napierała 2010]. Mogą chcieć po-

lepszać owe relacji poprzez pomoc przy rehabilitacji i opiece nad dzieckiem. 

Bardzo ważne, aby kobiety włączały mężczyzn w tę opiekę, co pozytywnie 

wpłynie na funkcjonowanie całej rodziny. Ojcowie współuczestniczący  

w opiece nad dzieckiem z niepełnosprawnością czują się kompetentniejsi, 

nawiązują silniejszą i lepszą emocjonalną więź z dzieckiem oraz korzystniej 

oceniają swoją relację z matką dziecka [Baruch i Barnett, 1986]. 

Podsumowanie 

Analizując sytuację rodziny, roli matki i ojca dziecka z niepełno-

sprawnością można dojść do wniosku, iż wiele z przyjmowanych ról jest uza-

leżniona kulturowo. Rola jaką przyjmujemy, często jaką oczekuje od nas oto-

czenie determinuje nasze wybory, również te związane z wychowaniem 

dziecka. To od mężczyzny, jako ojca rodziny oczekuje się zapewnienia bytu 

finansowego, oparcia i siły, a kobieta to ta, która się opiekuje i „poświęca” 

dla dziecka, rehabilituje go i pielęgnuje, nierzadko rezygnuje z pracy zawo-

dowej. Bardzo ważnym aspektem, jak się okazuje, jest wsparcie nawzajem 

obojga rodziców i współdziałanie w procesie terapeutyczno –

rehabilitacyjnym dziecka.  

Jak się okazuje nie ma jednego sposobu reakcji rodziców na dziecko  

z niepełnosprawnością. Reakcja ta może być zależna od wielu czynników 
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m.in. płci i wieku dziecka, rodzaju niepełnosprawności intelektualnej, a co za 

tym idzie rodzaju funkcjonowania dziecka, samej jakości związku rodziców 

jeszcze przed narodzinami dziecka, relacji społecznych i dostępu do wsparcia 

[Pisula 1998, 81]. 

Rodzice w zmaganiach związanych z wychowaniem dziecka z niepeł-

nosprawnością powinni móc korzystać z różnego rodzaju wsparcia psycholo-

gicznego, terapeutycznego, jak i obdarzać tym wsparciem siebie nawzajem  

i innych rodziców zmagających się z podobnymi trudnościami. 
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SOCJALIZACJA DZIECKA W DYSFUNKCJONALNEJ RODZINIE 

SOCIALIZATION OF A CHILD IN A DYSFUNCTIONAL FAMILY 

Streszczenie: Artykuł poświęcony jest oddziały-
waniom socjalizacyjnym w ówczesnym społe-
czeństwie, które ze względu na zmieniane 
warunki społeczne i kulturowe przybierają 
formy różniące się od tradycyjnych modeli 
socjalizacji. Socjalizacja dziecka w rodzinie 
zaczyna się w chwilą jego narodzin, a jej prze-
bieg i rezultaty determinują funkcjonowanie 
dziecka w grupie społecznej. Zaczerpnięte −  
często w toku obserwacji osób „znaczących” − 
wartości, normy, zasady postępowania czynią 
młodego człowieka społecznie wartościowym. 
Na podstawie zdobytych w rodzinie doświad-
czeń jednostka buduje swoją tożsamość, spo-
gląda na rzeczywistość przez pryzmat świata 
wartości najbliższych, tego, co uważa się za 
ważne, wyjątkowe lub nieistotne, za dobre lub 
złe, przyjazne lub wrogie. To wszystko w obsza-
rze dysfunkcjonalnej rodziny i wpływu jej na 
socjalizację dziecka. 
 
Słowa kluczowe: Socjalizacja, dziecko, rodzic, 
wychowanie, dysfunkcjonalna rodzina, wartości 
 

Abstract. The article is devoted to socializa-
tion interactions in contemporary society, 
which due to changed social and cultural 
conditions take forms that differ from 
traditional models of socialization. The 
socialization of a child in a family begins at 
the moment of its birth, and its course and 
results determine the child's functioning in 
the social group. Extracts - often in the 
course of observation of "significant" peo-
ple - values, norms, and rules of conduct 
make the young man socially valuable. On 
the basis of the experience gained in the 
family, it builds its identity, looks at reality 
through the prism of the world of values of 
loved ones, what is considered important, 
unique or unimportant, good or bad, 
friendly or hostile. It's all in the area of the 
dysfunctional family and its impact on the 
child's socialization. 
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„Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, mają 
pierwotne prawo 

 i pierwszeństwo do wychowania potomstwa i 
dlatego muszą być uznani za pierwszych i 

głównych wychowawców” [Karta Praw Rodzi-
ny, 1983, 5]. 

** 

Każdy z członków rodziny powinien czuć się ko-
chany. 

** 
Rodzina = wartości = dobro, prawda, sprawie-

dliwość, godność, szczęście, wiara, rodzina, mi-
łość, przyjaźń ... 

Wstęp 

Socjalizacja jest terminem występującym w dziedzinie psychologii, so-

cjologii, antropologii, filozofii, a także w naukach pedagogicznych. W ujęciu 

ogólnym oznacza proces wpływu grupy społecznej na jednostkę, natomiast 

w ujęciu nieco węższym przyjmuje się, iż oddziaływania te prowadzą do zdo-

bywania przez jednostkę pożądanych nawyków i wartości, umożliwiających 

właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie. Słownik pedagogiczny Wincen-

tego Okonia podaje, że socjalizacja to: „ogół działań ze strony społeczeństwa, 

zwłaszcza rodziny, szkoły i środowiska społecznego zmierzających do uczy-

nienia z jednostki istoty społecznej, tj. umożliwienia jej zdobycia takich kwali-

fikacji, takich systemów wartości i osiągnięcia takiego rozwoju osobowości, 

aby mogła się stać pełnowartościowym członkiem społeczeństwa” [Okoń 

1998, 398, Pierzchała, 2015]. 

Socjalizacja − według Franciszki Wandy Wawro − ma  „[...] na celu 

uzdolnienie osoby do społecznego funkcjonowania, jest [...] ujmowana jako 

ciągły proces uczenia się ról społecznych i jakościowych zmian w sposobie 

wartościowania w oparciu o podstawowe interakcje i oddziaływania innych 

osób w najbliższych środowiskach życia i szerszym tle społeczno-

kulturowym” [Wawro 2016, 1073]. „[...] Jest podstawowym kanałem przeka-

zu kulturowego” [Giddens 2006, 67].  „Istota procesu socjalizacji zakłada 

przyjęcie fundamentalnej prawdy o społecznej naturze człowieka. Jej konse-



 Socjalizacja dziecka w dysfunkcjonalnej rodzinie 

343 

kwencją jest zależność od innych osób i środowisk społecznych w zaspokaja-

niu potrzeb egzystencjalnych i rozwojowych, we wszystkich wymiarach  

i fazach życia jednostki. [...] Cele i zadania socjalizacji określa się ogólnie jako 

uspołecznienie. Zawierają zatem w sobie postulat integrowania jednostek we 

wspólnotowym życiu i aktywności ukierunkowanej na realizację potrzeb roz-

wojowych każdej osoby i całego społeczeństwa” [Wawro 2016, 1074 i 1075]. 

Wyróżnia się socjalizację pierwotną i wtórną [Pierzchała 2015].  

Literatura przedmiotu podaje, że następstwem socjalizacji jest wykla-

rowanie się w jednostce, pod inspiracją właściwej aktywności grupy, takich 

wartości jak: przyjaźń, chęć niesienia pomocy, empatia, czy też zdolność do 

prawidłowych interakcji społecznych. Sprawne wykonywanie nałożonych 

przed jednostką obowiązków, samo podjęcie się ich, wymiar zaangażowania 

− stanowi miernik prawidłowego, czy też zaburzonego procesu socjalizacji.  

W przypadku młodego człowieka wyznacznikami tejże dojrzałości będzie: 

słownictwo jakim dziecko się posługuje, rodzaj i forma zabaw, obszar zainte-

resowań, bądź też stopień umiejętności radzenia sobie w życiu bez pomocy 

dorosłych. 

Według Marka Konopczyńskiego, z pedagogicznego punktu widzenia 

proces socjalizacji to „permanentne i wielopłaszczyznowe oddziaływania 

środowiska społeczno-kulturowego na jednostkę. Spontaniczny i przez niko-

go nie kontrolowany w sposób zamierzony wpływ społeczny” [Konopczyński 

2010, 43]. Sama „socjalizacja − [to – przyp. K.P.] proces uspołeczniania,  

a więc przyswajania wzorów kulturowych i społecznych. Proces uczenia się 

ról społecznych oraz internalizowania wartości. Proces nabywania kompe-

tencji i umiejętności społecznych” [Konopczyński 2010, 67]. 

Każde dziecko jest jak plastyczna glina, toteż socjalizacja egzekwuje od 

rodziców i nauczycieli/wychowawców fachowego i rozumnego nadania jej 

kształtu. „Dziecko poznaje i przyswaja wartości kulturowe oraz normy spo-

łeczne, tak, aby w przyszłości zająć właściwe miejsce w społeczeństwie. [...] 

Dzięki temu, w sposób spontaniczny, osoba socjalizowana przyswaja sobie 

podstawowe zasady życiowe, wartości i ideały środowiska” [Wawro 2016, 

1073 i 1074].  Niezależnie od tego, czy postępowanie rodziców wobec dziec-

ka oraz używane przez nich metody wychowawcze posiadają charakter świa-

domy, czy też nieświadomy, spontaniczny czy przemyślany, bez względu na 
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to, czy jest ono w postaci wpływu zamierzonego, czy też nie, impulsywne czy 

skrupulatnie kontrolowane, czy w działaniu towarzyszy mu świadomość od-

powiedzialności, czy też jest w zupełności tego poczucia pozbawione − ma to 

wszystko gigantyczny wpływ na dziecko. Oddziaływanie to jest nieogarnione, 

wpływające na formowanie się równowagi uczuciowej oraz dojrzałości spo-

łecznej, a ponadto wpływające na modelowanie obrazu samego siebie i od-

niesienia do innych osób, a także na dalsze pełnienie ról społecznych w kon-

kretnym środowisku.  

Florian Znaniecki jest zdania, że: „rola społeczna dziecka, od chwili 

urodzenia, obejmuje, z jednej strony, obowiązek dorosłych dbania o zaspo-

kojenie jego potrzeb organicznych, odpowiadania za przejawy jego popędów 

biologicznych, pomocy w nadawaniu kierunku jego zachowania się [...] po-

budzenie rozwoju doświadczeń zmysłowych i symbolicznych. Z drugiej strony 

spotykamy się ze wzrastającymi oczekiwaniami dorosłych, że dziecko będzie 

pozytywnie reagować na ich czynności oraz zaakceptuje przekazywane mu 

myśli, iż tak właśnie zobowiązane jest postępować” [Znaniecki za Konopczyń-

ski, 2010, 75 i 76].  

Należy zaakcentować fakt, że budowanie osobowości młodego czło-

wieka przebiega w rodzinie przez całe życie. Rodzice i dzieci, w sposób mniej 

lub bardziej rozmyślny, pojawiają się w określonych rolach, zajmują różno-

rodne pozycje w konstrukcji środowiska rodzinnego. Budują wspólny klimat 

życia w rodzinie, będący niebagatelnym czynnikiem, posiadającym bezpo-

średni wpływ wychowawczy na dziecko w jego wczesnym etapie życia. Ro-

dzice posiadają decydujący udział w formowaniu się osobowości dziecka 

[Konopczyński 2014, 10], w budowie obrazu samego siebie, poczucia wła-

snego ,,Ja” [Skreczko 2009], w kształtowaniu jego świata, myśli, uczuć oraz 

dążeń. Relacje rodziców i dzieci posiadają potężne znaczenie dla rozwoju 

dziecka, a przecież prawie (!) każdy rodzic chce, aby jego dziecko było 

grzeczne, miłe i aby potrafiło okazać mu swoją miłość, chce optymalnie je 

wychowywać, przygotowując do życia w społeczeństwie. 

Socjalizacja nie może być bezpośrednio utożsamiana z wychowaniem, 

ponieważ samo  wychowanie jest sumą wpływów celowych i zamierzonych, 

natomiast na socjalizację składają się także wpływy i oddziaływania nieza-

mierzone i nieplanowane. Wychowanie i socjalizacja stanowią ważny proces 
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kształtowania osoby (szczególnie we wczesnym etapie życia), poprzez pobu-

dzanie w niej zmian. W konsekwencji zmiany te mogą przyjmować oblicze 

społecznie pożądane lub niepożądane oraz trwałe lub przejściowe. Właśnie 

to te kryteria pozwalają do końca odróżnić socjalizację od wychowania.  

„W przypadku wychowania zmiany te zawsze są trwałe i społecznie pożąda-

ne, a co najmniej akceptowane, natomiast zmiany wywołane w procesie 

socjalizacji nie muszę spełniać żadnego z tych warunków. Inaczej mówiąc, 

aby jakiś rodzaj wpływu można było nazwać wychowaniem, nie może on 

zakładać wywołania społecznie i indywidualnie niepożądanych czy krótko-

trwałych efektów. Wychowanie z założenia ma charakter intencjonalny, jest 

świadome i celowe, socjalizacja natomiast jest nieświadoma i nieintencjo-

nalna, nie ma tu wcześniejszych założeń czy planu postępowania, nie ma też 

innych, równie ważnych elementów procesu wychowawczego, takich jak 

zasady, metody, czy środki. Socjalizacja przebiega spontanicznie, bez udziału 

woli wychowanka i osób z jego otoczenia, opiera się na naśladownictwie, 

interioryzacji, całokształtu cech otoczenia społecznego, wychowanie nato-

miast odnosi się do działań bardziej selektywnych” [Karkowska 2007, 37]. 

Zdaniem Marka Konopczyńskiego „celem tradycyjnego wychowania resocja-

lizacyjnego jest wspomaganie procesów socjalizacji, a tam, gdzie nie spełnia-

ją one swej roli lub socjalizacja przebiega nieprawidłowo, dokonanie wycho-

wawczych korekt, modelowań i uzupełnień” [Konopczyński 2012, 37]. 

Temat artykułu został podjęty ze względu na wagę problemu z punktu 

widzenia społecznego, ponieważ w współczesnych czasach oczekuje się, aby 

każdy (bez wyjątku) człowiek był nastawiony prospołecznie i aby mając na 

uwadze dobro własne, umiał dostrzec dobro innych ludzi. Ponadto socjaliza-

cja (resocjalizacja, wychowanie) jest przedmiotem moich zainteresowań  

i w końcu temat ten jest ukłonem dla pracy naukowo-dydaktycznej ks. prof. 

zw. dr hab. Jana Śledzianowskiego z okazji Jego jubileuszu. 

Metodologią zastosowaną przy pisaniu przedmiotowej publikacji stało 

się przeprowadzenie krytycznej analizy literatury, w tym własnego dorobku 

naukowego, przepisów prawa i innych dokumentów, w tym dostępnych za-

sobów internetowych. 
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Socjalizacyjny wpływ rodziny na rozwój dziecka 

Dzisiejsze teorie z zakresu „socjalizacji” są zgodne, co do faktu, że ro-

dzina odgrywa fundamentalną rolę w procesie uspołeczniania dzieci i mło-

dzieży. Ważnym elementem tego procesu są posunięcia zmierzające do pra-

widłowego włączenia jednostki „w system ról społecznych”. 

Rodzina od zamierzchłych czasów interesowała filozofów, a także 

twórców zmian w życiu społecznym. Już w starożytnej Grecji Arystoteles 

podjął próby teoretycznej analizy życia rodziny, a także jej miejsca w społe-

czeństwie. Księgi Starego i Nowego Testamentu przepełnione są obrazami, 

porównaniami, przykładami i moralnymi wskazówkami, dotyczącymi małżeń-

stwa oraz życia rodzinnego, co zatem stanowi, że Biblia zawsze była źródłem 

i fundamentem podstawowej i klasycznej wspólnoty, najstarszej i najpełniej 

angażującej człowieka. Polskimi prekursorami badań nad rodziną są Florian 

Znaniecki [2001] (1882 - 1958), filozof i socjolog oraz jeden z głównych 

przedstawicieli prądu w socjologii, nazwaną socjologią humanistyczną oraz 

Bronisław Malinowski (1884 – 1942) − badacz ludów pierwotnych. Natomiast 

w latach międzywojennych Ludwik Krzywicki (1859 − 1941) i Józef Chałasiń-

ski (1904 − 1979), którzy podjęli próby inicjujących publikacji, a których wy-

niki badań ukazywały obraz polskiej rodziny chłopskiej. Nie można pominąć 

tutaj również Karola Wojtyły (1920 − 2005), którego rozważania na temat 

miłości małżeńskiej i rodziny zawarte zostały w licznych wykładach z etyki 

[Śledzianowski 2008, Śledzianowski 2016, Śledzianowski, Bębas 2013, Pierz-

chała 2009]. 

 

Rodzina to najstarsza i najpowszechniejsza forma życia 

społecznego. Komórka ta złożona jest z osób połączonych rela-

cją małżeńską i rodzicielską. Stanowi podstawę istnienia społe-

czeństwa, spełniając wiele doniosłych zadań i funkcji [Pierzcha-

ła, definicja autorska]. 
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Nieważne jak różne mogą być typy rodzin (mała, duża, wielopokole-

niowa itp.), gdyż każda z nich spełnia istotną funkcję, tak w egzystencji jed-

nostki, jak i w społeczności. Rodzina według Jana Szczepańskiego jest „grupą 

złożoną z osób połączonych stosunkiem małżeńskim i rodzicielskim oraz silną 

więzią międzyosobniczą” [Szczepański 1972, 300), jest „środowiskiem życio-

wym niemal każdego człowieka. Stanowi integralną część każdego społe-

czeństwa, a zarazem jego najmniejszą i podstawową komórkę. Jest najważ-

niejszą grupą społeczną, w której człowiek przychodzi na świat i z którą łączą 

go wielorakie związki do końca życia. Jest grupą małą, pierwotną, o przewa-

dze więzi osobistych, odznacza się międzypokoleniową i wielopokoleniową 

trwałością więzi, a członkostwo w niej jest autentyczne, dobrowolne i w za-

sadzie nierozerwalne (za wyjątkiem porzucenia, rozwodu)” [Kawula, Brągiel, 

Janke 1999, 49]. 

Rodzina posiada pierwszeństwo w kwestii wychowywania dzieci, co 

jest jej prawnie zagwarantowane w art. 5 Karty Praw Rodziny, która podaje, 

że: „rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, mają pierwotne prawo i pierw-

szeństwo do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierw-

szych i głównych wychowawców”,1 natomiast państwo, w określonych przy-

padkach, zobowiązane jest do pomocy i wspierania rodziny. 

Józef Rembowski w 1986 roku był zdania, że „[...] rodzina ma swoje 

charakterystyczne cechy, które różnią ją od różnych grup społecznych; ma 

swój intymny, wewnętrzny świat, nie powtarzalny i różniący jedną rodzinę od 

drugiej. Jednocześnie jest grupą otwartą, nawiązującą kontakty z innymi 

grupami, wchłaniającą treści »wielkiego świata« i dostosowującą się do 

zmian. Jest stara jak świat, ale zawsze inna. Rodzina jest »kolebką« rozwoju 

osobowości każdego członka zwłaszcza dziecka. W niej zdobywa ono mowę, 

język, kształtuje uczucia i postawy wobec członków rodziny i otaczającego 

świata. Rodzina jest ważna dla dziecka, bo wprowadza je w świat kultury  

i przygotowuje do udziału w życiu dorosłych” [Rembowski 1986), 30].  
                                                           
1 Karta Praw Rodziny powstała na życzenie wyrażone przez Synod Biskupów, który 
odbywał się w Rzymie w 1980 r, i był poświęcony „Zadaniom chrześcijańskiej rodziny 
we współczesnym świecie”. Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Famiiiaris Consor-
tio podjął życzenie Synodu i zobowiązał Stolicę Apostolską do opracowania „Karty 
Praw Rodziny” po to, aby mogła być ona przedłożona zainteresowanym środowi-
skom i władzom; [Karta Praw Rodziny 1983, art. 5]. 
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W rodzinie zapoczątkowuje się rozwój społeczny, odbiór i uznawanie za wła-

sne pewnych schematów, zwyczajów, postaw, priorytetów i wartości. Życie 

dziecka przeniknięte jest oddziaływaniami rodziny, będącymi efektem więzi 

łączących je ze pozostałymi członkami [Pierzchała 2006]. „Zgodnie z teorią 

społecznego uczenia się, uczenie się społecznych zachowań następuje głów-

nie w wyniku współuczestnictwa jednostki w interpersonalnych sytuacjach 

społecznych. Teoria ta dotyczy podstawowych mechanizmów, za pośrednic-

twem, których dochodzi do konstruowania się nowych sposobów zachowa-

nia, do ich podtrzymywania, ich zmiany, a także ich zaniku” [Grochocimska 

1999, 26].  

Jan Paweł II w 1988 roku w przesłaniu do całego świata, zastanawiając 

się nad rolą osób świeckich w Kościele i świecie, dwadzieścia lat po zakoń-

czeniu Soboru Watykańskiego II, podkreślił, że rodzina jest „kolebką życia  

i miłości, gdzie człowiek »rodzi« się i »wzrasta«” [Jan Paweł II 1988, 40]. Za-

akcentowanie przez Papieża naturalnego środowiska jednostki jest o tyle 

ważne, że „spośród wszystkich organizacji – dużych i małych, jakie wytwarza 

społeczeństwo, żadna nie przewyższa rodziny pod względem znaczenia so-

cjologicznego” [Wachowiak 2001, 11]. 

Teresa Rostowska wyróżnia trzy podstawowe mechanizmy transmisji 

międzypokoleniowej:  

 naśladownictwo (odmiana uczenia obserwacyjnego, posiadają-

cego strategiczne zadanie w procesie rozwoju społecznym 

dziecka; za sprawą naśladowania ludzi, przebywających w naj-

bliższym otoczeniu dziecka, przede wszystkim rodziców, uczy się 

ono społecznie uznawanych zachowań; mechanizm ten uznawa-

ny jest za jeden z pierwotnych i głównych rodzajów uczenia się, 

uzyskiwania informacji, sprawności, przyzwyczajeń, w tym rów-

nież obcych dotąd dziecku stylów zachowania, przeświadczeń, 

czy też postaw);  

 modelowanie (demonstrowanie i nauczanie dziecka bezpiecz-

nych form postępowania, zakazów i nakazów, istniejących  

w społecznym życiu; dzieci instynktownie naśladują zachowania 

własnych rodziców, odczytają je i odnoszą do siebie, rozpoznają, 

co jest dobre, a co złe, stąd też ważnym jest skierowanie szcze-
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gólnej uwagi na wytyczanie aprobowanych przez społeczeństwo 

wartości; ważnym celem modelowania jest uczenie się niezna-

nych dotąd reakcji i zwyczajów, standaryzowanie ich i trwałe 

utrzymywanie); 

 identyfikacja (metoda „zdobywania nowych zainteresowań, spo-

sobów zachowań, postaw i uczuć względem osób i przedmiotów 

z otocznia” [Rostowska 1993, 19-23, 24, 26-27]; wynika z powyż-

szego, że im więcej identyfikacji, tym większy jest obszar zjed-

nywania nieznanych dotąd praktyk, trybów postępowania, czy 

też zapędów; „[...] w ciągu całego swojego rozwoju jednostka 

przechodzi przez szereg identyfikacji, zarówno z osobami, jak  

i grupami społecznymi, czy też rolami społecznymi” [Rostowska 

1993]; mechanizm identyfikacji umożliwia dziecku na naukę,  

w sposób swobodny, określonych schematów zachowań, ide-

ałów oraz zasad etycznych akceptowanych w rodzinie). 

Marek Konopczyński kreator „twórczej resocjalizacji” jest zdania, że: 

„[...] mechanizm wpływów socjalizacyjnych jako jeden z podstawowych 

czynników kształtujących ludzką tożsamość od lat budzi kontrowersje i spory. 

Dotyczą one zarówno zakresu jego oddziaływań, jak i jego jakości i trwałości. 

[...] W zależności od wielu czynników, takich jak wykształcenie, poziom kultu-

ry nadawców, przeżyte doświadczenia życiowe, intencjonalność przekazu i 

tym podobne, proporcja rodzajów komunikatów będzie różna. [...] Przyjmo-

wane przez dzieci i młodzież komunikaty są, obok ich własnych spostrzeżeń, 

podstawą formułowania sądów [...]” [Konopczyński 2010, 70 i 73]. 

W literaturze przedmiotu wyróżnia się podstawowe funkcje rodziny, 

tj.: prokreacyjną, gospodarczą i wychowawczą [Goodman 2001 za Konop-

czyński 2010, 78]. „Rodzinę określa się mianem podstawowej komórki społe-

czeństwa, ponieważ jest jedyną grupą rozrodczą utrzymującą ciągłość biolo-

giczną” [Pierzchała 2009, 69] człowieka. Wydaje się, że najistotniejszą funk-

cją rodziny (poza rozrodczą) jest jej działalność socjalizacyjna [Goodman 

2001, wstęp]. Jak podałem wcześniej w definicji Socjalizacji Marka Konop-

czyńskiego − dzieci naśladują sposób postępowania rodziców, identyfikują 

się z nimi oraz internalizują (uznają za własne) prezentowane przez nich 

normy i wartości. Zadaniem rodziców jest przekazanie dziecku własnego 
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sposobu widzenia i wartościowania świata oraz (u~)kształtowanie ich postaw 

i wzorców percepcyjnych. Funkcje socjalizacyjne rodziny są najsilniejszymi w 

środowisku społecznym, do którego zalicza się także szkoła, czy też zakład 

pracy. Nie bez znaczenia w tym względzie ma także środowisko rówieśnicze. 

Skutki socjalizacyjne tych oddziaływań posiadają formę zamierzoną, bądź 

niezamierzoną, co w konsekwencji kształtuje cechy osobowości (tożsamości) 

młodego człowieka, w perspektywie potrafiąc te cechy modyfikować (zmie-

niać) [Konopczyński 2010, 78 i 79]. 

Pozytywne postawy rodzicielskie gwarantem właściwej socjaliza-

cji/wychowania 

W „zdrowej” rodzinie relacje pomiędzy małżonkami powinny być 

partnerskie, uwarunkowane wspólnymi ustaleniami, dotyczącymi sposobu 

wychowania dzieci, czy też podziału obowiązków. Małżonkowie/partnerzy są 

współodpowiedzialni za rodzinę. Dom winien być miejscem dającym świa-

domość bezpieczeństwa i akceptacji, z jednoczesnymi,  jasnymi zasadami: co 

jest dobre, a co złe. Taka rodzina pozwala dzieciom na zdobycie właściwego 

systemu wartości, który umożliwi im w przyszłości poprawne funkcjonowa-

nie w społeczeństwie. 

Rodzina odgrywa fundamentalną rolę w kształtowaniu zdrowia psy-

chicznego młodego człowieka. W zdrowej rodzinie, dziecko uczy się odpo-

wiedniego systemu wartości i norm, kształtujących jego nastawienie wobec 

ludzi i rzeczy. Rodzina pomaga dziecku nazywać potrzeby, cele i aspiracje, 

np. pokazuje wartości, tj.: dobro, prawda, sprawiedliwość, godność, szczę-

ście, wiara, rodzina, miłość, przyjaźń, kariera zawodowa itp., a więc wyznacza 

pożądane wzorce zachowań. Należy powtórzyć, iż wykształcanie powyższych 

wartości nie kończy się nigdy, trwając przez całe życie, przygotowując dziec-

ko do samodzielnego życia i wykonywania określonych ról społecznych, co 

rozumiane jest jako wychowanie dzieci, które optymalnie dokonuje się przy 

współuczestnictwie obojga rodziców. Często w proces ten angażowane są 

także inne osoby, np. dziadkowie.  

Zdrowa rodzina pełni funkcję opiekuńczo-zabezpieczającą, w przypad-

ku braku możliwości samorealizacji jej członków. Rodzinna powinna zapew-
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niać poczucie bezpieczeństwa, m.in. poprzez zapewnienie środków do życia. 

Prawidłowa rodzina to taka, w której uczestnicy mogą bezustannie na sobie 

polegać, szczególnie osoby niepełnosprawne, chore czy starsze. Członkowie 

takiej rodziny potrafią (mogą) prosić o pomoc, ale i jej udzielać, ma-

ją możliwość poczucie własnego „ja”, kształtowania własnej tożsamości, po-

przez poznawanie siebie i odkrywanie własnych korzeni. Nabywają oni umie-

jętność odróżniania wyobrażeń od rzeczywistości, rozgraniczania − własnych 

od innych osób − w zakresie potrzeb, emocji i poglądów. Pozwala to na 

przewidywanie i planowanie własnych zachowań w różnych sytuacjach ży-

ciowych, stanowi fundament w dokonywaniu wyborów życiowych, a także  

w ocenianiu siebie i innych oraz świata. Rodzina taka daje w efekcie możli-

wość rozwoju, kształtowania swojej odrębności i odpowiedzi na pytanie „Kim 

jestem?”. Zdrowa rodzina powinna charakteryzować się bezwzględną miło-

ścią i bliskimi relacjami. Wszyscy członkowie powinni czuć się akceptowani, 

doceniani i wspierani, powinni odnosić się do siebie z szacunkiem, posiadać 

możliwość wyrażania własnych poglądów i uczuć [Miller 2018]. 

Co to jest postawa rodzicielska? Określenie postawy jest rzeczą bardzo 

skomplikowaną ze względu na wieloznaczność tego słowa. Najbardziej roz-

powszechnione definicje postawy rodzicielskiej oznaczają ustosunkowanie 

się do czegoś lub stosunku do kogoś [Szerzej Pierzchała 2009]. 

Rodzic powinien mieć świadomość, jak znaczącym czynnikiem są po-

stawy, które przejawia wobec dziecka. W konsekwencji postawy te posiadają 

wpływ na stosunek dziecka do samego siebie, swoich możliwości, a co za tym 

idzie ukształtowanie dziecka na przyszłość o charakterze biernym i uległym, 

czy ambitnym i samodzielnym w swych działaniach. 

 Powinnością rodziców jest czynne uczestnictwo w wychowywaniu 

swego dziecka, wnosząc pozytywny wpływ w jego rozwój. Rodzice posiadają 

obowiązek wyzwolenia w dziecku przywiązanie do siebie, stale trzymając się 

zadeklarowanych przez siebie postaw. Postawy pozytywne, skierowane „ku 

dziecku”, zrównoważone, „bez przesadnej koncentracji, ale i bez nadmierne-

go dystansu, czyli nawiązanie z nim swobodnego kontaktu, ani napiętego, ani 

też zbyt luźnego” [Ziemska 2009]. Maria Ziemska w swojej typologii 

uwzględnia cztery postawy rodzicielskie o pozytywnym charakterze, tj.: ak-

ceptację, współdziałanie, dawanie rozumnej swobody i uznanie praw dziecka 
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oraz przeciwstawne im postawy (opisane w kolejnym rozdziale artykułu) − 

negatywne: odtrącenie, unikanie, nadmierną ochronę i nadmierne wymaga-

nia [Ziemska 2009]. 

Akceptacja – polega na przyjmowaniu dziecka, takim jakim ono jest, 

mając na względzie jego usposobienie, cechy fizyczne, upodobania, możliwo-

ści i ograniczenia. Postawa ta wynika z prawdziwej miłości rodziców do 

dziecka [Ziemska 2009]. 

Współdziałanie – postawa, w której rodzice stanowczo i bezustannie 

poszukają sposobu nawiązywania kontaktu z dzieckiem, okazując zaangażo-

wanie i zainteresowanie jego problemami (sprawami). Poprawność współ-

działania wymaga od rodziców elastyczności działania, tzn. przystosowania 

do zmieniającego się wieku, potrzeb itp., a zarazem do możliwości dziecka 

[Ziemska 2009]. 

Rozumna swoboda – postawa, której przejawem jest obdarzanie 

dziecka przez rodziców bezwarunkową (!) ufnością. W toku kolejnych faz 

rozwoju dziecko uniezależnia się od rodziców, nawet oddala się od nich, aby 

móc coraz częściej podejmować suwerenne decyzje, poparte samodzielnym 

zastanowieniem. Kluczowymi elementami tej postawy są: tolerancja, wyro-

zumiałość i cierpliwość [Ziemska 2009]. 

Uznanie praw dziecka – postawa, której wiodącą ideą jest szanowanie 

i autonomii praw dziecka. Rodzice ułatwiają dziecku dokonywanie własnych 

działań, spodziewając się odpowiedniej dojrzałości w zachowaniu, jednocze-

śnie dając dziecku możliwość brania odpowiedzialności za swoje czyny 

[Ziemska 2009]. 

Powyższe postawy powinny przeplatać się ze sobą wzajemnie i łącznie 

predysponują rodziców do osiągania możliwie najlepszych wyników z zakresu 

wychowania i socjalizacji. 

Biorąc pod uwagę aspekt jubileuszu krótko przedstawię pojęcie ojco-

stwa, które funkcjonuje w naukach pedagogicznych, prawnych, medycznych, 

psychologicznych i socjologicznych i analizowane jest przede wszystkim  

w aspekcie biologicznym, duchowym i prawnym. Aspekt duchowy ojcostwa 

wyraża się w personalistycznym, a więc osobowym spojrzeniu na człowieka. 

Jan Śledzianowski [2000] wyraża pogląd, że rola ojca polega na życzliwych 
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relacjach bycia z drugą osobą i dla drugiej osoby – żony i dziecka. Relacje te 

muszą cechować bezinteresowność. Jeżeli ojciec prezentuje odpowiedni 

wzór duchowy, wówczas staje się dla dziecka emocjonalnym wsparciem  

w życiu rodzinnym i pozarodzinnym [Szerzej Ośkiewicz 2012]. 

Dysfunkcjonalna rodzina 

„Dysfunkcjonalność  rodziny − według Henryka Cudaka − powoduje 

zaburzenie stosunków emocjonalnych i interpersonalnych między rodzicami 

oraz między rodzicami a dziećmi. Zakłócony zostaje klimat życia domowego, 

tworząc traumatyczną atmosferę życia rodzinnego. Niezaspokojone są w niej 

potrzeby psychiczne dziecka, a życie rodzinne ulega dezorganizacji. W rodzi-

nie dysfunkcyjnej brak jest celów wychowawczych i życiowych. Natomiast 

metody opiekuńczo-wychowawcze występujące w rodzinie są okazjonalne, 

często niepedagogiczne, powodujące niedostosowanie dzieci do potrzeb, 

wartości i celów społecznych” [Cudak 2011, 8]. 

Postępowania dysfunkcyjne mają różny stopień natężenia i szkodliwo-

ści. Uznaje się, że jeśli któreś z nich pojawia się w rodzinie stale lub coraz to 

powraca, to ma się do czynienia z rodziną dysfunkcyjną. Jan Śledzianowski 

jest zdania, że: „[...] traktując rodzinę jako całość, jako ów integralny i nieza-

leżny byt, trzeba przyjąć, że jakiekolwiek zaburzenie, utrudniające rodzinie 

realizację którejś z podstawowych funkcji, może powodować przejściową lub 

dłuższą niewydolność ogólnego jej funkcjonowania, czyli dysfunkcjonalność” 

[Śledzianowski 1997]. 

Jak przekonuje wielu naukowców (psychologów, pedagogów, teolo-

gów, socjologów itp.), zasadniczym elementem systemu rodzinnego jest 

związek małżeński. Fundamentem rodziny, jak podkreśla John Elliot Brads-

haw (1933 - 2016), jest relacja Mamy ze sobą, relacja Taty ze sobą oraz obu-

stronne relacje między nimi. W takim ubezwłasnowolnieniu, mąż i żona są 

budowniczymi rodziny. Kiedy mamy do czynienia z rodzina dysfunkcjonalną? 

Jak pisze wspomniany wcześniej John Bradshaw w książce „Zrozumieć rodzi-

nę” [Bradshaw
 
 1998, 89]: „rodzina dysfunkcjonalna jest stworzona przez 

dysfunkcjonalne małżeństwo, takie małżeństwa zaś tworzą dysfunkcjonalne 

osoby, które odnajdują się wzajemnie i żenią ze sobą. Jednym z tragicznych 

faktów jest to, że osoby dysfunkcjonalne prawie zawsze znajdują inną osobę, 
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która działa albo na tym samym, albo na większym poziomie dysfunkcji” 

[Prajsner 2018] Podsumowując słowa naukowca należy stwierdzić, iż pierw-

szą cechą rodziny dysfunkcjonalnej jest fakt, że jest ona częścią wielopokole-

niowego procesu. Rodzina taka porusza się w swego rodzaju „błędnym kole”, 

nie potrafiąca z niego wyjść, przy wykorzystaniu tylko własnych sił.  

 „Powstawanie u dzieci i młodzieży różnego typu zaburzeń zachowa-

nia, związanych ze środowiskiem rodzinnym, świadczy o dysfunkcjonalności 

rodziny, w zakresie funkcji socjalizującej (dzięki niej rodzina wprowadza do 

społeczeństwa nowych obywateli przekazując im normy i wzory zachowania 

[...], kontroluje zachowania swych członków) i funkcji psychohigienicznej 

(zapewnia członkom rodziny poczucie bezpieczeństwa, równowagę emocjo-

nalną i warunki dla rozwoju osobowości). O osłabieniu funkcji socjalizującej 

lub o jej dysfunkcjonalności możemy mówić, jeśli dewiacje w zachowaniu 

dzieci i młodzieży polegają na nierespektowaniu wzorów zachowań, norm  

i wartości przyjętych w danym społeczeństwie” [Pierzchała 2009, 103]. 

„Dysfunkcjonalność rodziny może wynikać również z patologii w sensie 

społecznym, jak również biologicznym. Do takich przejawów określających 

patologię rodziny możemy zaliczyć przede wszystkim kryminalizm, pasożyt-

nictwo społeczne, hazard, prostytucję, kazirodztwo oraz alkoholizm, narko-

manię [...]. W tych przypadkach dysfunkcjonalność jest bardzo łatwa do roz-

poznania, a jej skutki wychowawcze są łatwe do przewidzenia, mimo, że 

zjawisko to jest trudne do zwalczenia. Dysfunkcjonalność w wyżej wymienio-

nych funkcjach nie zawsze wiąże się z objawami patologii w rodzinie, dlatego 

też w tych wypadkach bywa trudniejsza do wykrycia. Czasami na zakłócenia 

obu tych funkcji mogą wpływać pewne właściwości rodziny jako małej grupy 

społecznej” [Pierzchała 2009, 103]. 

Dziecko socjalizowane w „niedoskonałych” warunkach czuje się odtrą-

cone, staje się nieufne i podejrzliwe, a kontakty społeczne powodują u niego 

poczucie lęku i zagrożenia. W dalszej perspektywie dziecko takie reaguje 

agresywnie. Dziecko słabo związane ze swoimi opiekunami nie posiada moż-

liwości, a nawet chęci przyswajania (obserwowania) społecznie akceptowal-

nych norm zachowania, kierując się własną, chwilową korzyścią. Młody czło-

wiek stykający się z niewłaściwymi i egoistycznymi zachowaniami sam będzie 

nieżyczliwy dla otoczenia. Rozgoryczenie, wynikające z niezaspokojonej 
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wcześniej potrzeby zależności i miłości, może stać się koronną przyczyną 

zachowań antyspołecznych i przestępczych [Czapów 1980, za Konopczyński 

2010, 80]. Kazimierz Pospiszyl jest zdania, że: „istnienie w rodzinie empatii  

i agresji powodują liczne problemy wychowawcze, przystosowawcze i reso-

cjalizacyjne młodego człowieka” [Pospiszyl 1998, Pospiszyl 2000]. 

Natomiast Zbigniew Skorny pisze, że: „modelem wpływającym nieko-

rzystnie na proces socjalizacji dziecka jest postawa wzajemnej wrogości, 

występująca między rodzicami, rodzeństwem lub innymi członkami rodziny. 

Nieodpowiedni wpływ na rozwój społeczny dziecka wywiera postawa ego-

izmu rodzinnego. Przejawia się ona w trosce o zaspokajanie potrzeb rodziny, 

dążeniu do zapewnienia jej jak najlepszych warunków życia, przy jednocze-

snym braku zrozumienia dla potrzeb innych ludzi, obojętności dla wszelkich 

spraw środowiska społecznego, które wiążą się bezpośrednio z interesami 

rodziny. Łączy się to zazwyczaj z lekceważącym stosunkiem do osób lub grup 

społecznych, które osiągnęły niższy standard życiowy niż dana rodzina” 

[Skorny 1987, 136-137]. 

Rodzinę, w której żyje człowiek uzależniony, ujmuje się jako dysfunk-

cjonalny system wewnątrzrodzinny, zaburzony układ, w którym uzależnienie 

jednego członka jest integralną częścią tego systemu, punktem odniesienia 

dla przeżyć, nastawień, zachowań i procesów występujących w rodzinie. 

Osoba uzależniona w sposób destrukcyjny dostarcza rodzinie problemów 

życiowych, finansowych i uczuciowych, tak więc cała rodzina staje przed 

szeroko rozumianym problemem uzależnienia [Ryś 2002, Ryś 2011]. 

W rodzinach uzależnionych zaprzecza się spostrzeżeniom, myślom, 

dążeniom, wyobrażeniom i uczuciom, szczególnie tym negatywnym, takim 

jak: lęk, samotność, smutek, zranienie, odrzucenie i potrzeba zależności. 

Osoby żyjące w takiej rodzinie mają skłonności do kontrolowania wszystkich 

uczuć i zachowań. Osoby w rodzinach dysfunkcyjnych tłumią emocje, zaprze-

czają im lub wyrażają je w złagodzonej formie [Ryś 2002, Ryś 2011].  

Rodzina dysfunkcyjna to nie tylko rodzina, w której żyje człowiek uza-

leżniony, ale najczęściej to także środowisko warunkujące powstawanie róż-

nego typu uzależnień. Osoby pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych zostały 

skrzywdzone nie tylko w dzieciństwie. Skutki traumatycznych doświadczeń 

mogą być boleśnie odczuwane przez następne lata. Obniżone poczucie wła-
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snej wartości, brak prawidłowych wzorów relacji z innymi, nieumiejętność 

radzenia sobie z przykrymi stanami emocjonalnymi mogą stać się przyczyną 

poszukiwania pozornie łatwych sposobów poprawy nastroju, regulacji uczuć 

poprzez alkohol czy narkotyki. Bardzo często osoby, które wyrosły w rodzi-

nach dysfunkcyjnych wymagają długiej i żmudnej terapii, pozwalającej odzy-

skać kontakt z samym sobą, zaakceptować siebie, zdobywać poczucie wła-

snej wartości [Ryś 2002, Ryś 2011]. 

Ważnym mechanizmem pozwalającym na podtrzymywanie pseudoin-

tegracji rodziny z problemem uzależnienia jest przestrzeganie zasad: „nie 

mów” (nakazuje zachowanie milczenia na temat doświadczeń we własnej 

rodzinie), „nie ufaj” (powoduje brak poczucia bezpieczeństwa, odczuwanie 

zagrożenia, niepewność), „nie odczuwaj” (prowadzi do utraty kontaktu ze 

swoim wewnętrznym ja, obejmuje zalecenie bycia człowiekiem twardym, 

który nie powinien poddawać się emocjom). 

Najczęstszymi zachowaniami dysfunkcjonalnymi są: 

 uzależnienie od alkoholu, narkotyków, leków lub innych środków 

co najmniej przez jednego z członków rodziny; 

 narażenie dziecka na sceny deprawujących zachowań, np. kradzie-

ży, narkotyzowania się, nierządu, itp; 

 przemoc domowa, w tym przemoc fizyczna (bicie, szarpanie), sek-

sualna (molestowanie, uwodzenie dzieci), psychiczna/emocjonalna 

(manipulacja); 

 wygórowane wymagania matki i/lub ojca, z którymi wiąże się su-

rowość, ciągła dezaprobata rodziców, brak wyrozumiałości; 

 zabranianie ujawniania prawdziwych emocji i myśli oraz informo-

wania kogokolwiek o sytuacji w domu – to „co dzieje się w domu, 

zostaje w domu”; 

 brak poszanowania intymności, indywidualności członków rodziny; 

 częste napięcia, konflikty oraz brak zaintrygowania potrzebami 

dziecka; 

 brak akceptacji odmiennych postaw i opinii; dziecko nie posiada 

prawa do własnego zdania (np. to mama wybiera synowi ubrania 

do szkoły, kiedy on zaczyna się buntować, jest za to karany); 
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 sprawowanie nadmiernej kontroli (np. czytanie pamiętników, 

przeglądanie telefonu, podsłuchiwanie rozmów, śledzenie, itp.) 

oraz nadopiekuńczość, która często prowadzi w konsekwencji do 

braku samodzielności u dziecka [Miller 2018]. 

Maria Ziemska w swojej typologii uwzględnia cztery postawy rodziciel-

skie o pozytywnym (opisane wcześniej) i negatywnym charakterze, tj.: odtrą-

cenie, unikanie, nadmierną ochronę i nadmierne wymagania [Ziemska 2009]. 

Ogólnie postawy dysfunkcjonalne dzielimy na: 

Odtrącenie (przeciwstawne akceptacji) – postawa, w której nadmierny 

dystans emocjonalny powiązany jest z dominacją nad dzieckiem. Z postawą 

tą wiąże się brak okazywanego dziecku ciepła, a nawet otwarta prezentacja 

swojej niechęci, ponadto widoczny jest brak zainteresowania potrzebami 

dziecka, wymierzanie surowych kar i stosowanie przymusów. Kierowanie 

dzieckiem odbywa się przy pomocą zastraszania, kar i żądań [Ziemska 2009]. 

Unikanie (przeciwstawne współdziałaniu) – postawa łącząca przesadny 

dystans emocjonalny, uległość i bierność w stosunku do dziecka. W konse-

kwencji postawa ta skutkować może niewłaściwym rozwojem socjalizacji 

dziecka, szczególnie w zakresie nabywania trwałych więzi uczuciowych, nie-

przyjaznego nastawienia wobec otoczenia, braku stanowczości w podejmo-

waniu działań, bojaźliwości, względnie konfliktowego nastawienie wobec 

rodziców i szkoły [Ziemska 2009]. 

Nadmierna ochrona (przeciwstawna dawaniu rozumnej swobody) – 

postawa przejawiająca się przesadną koncentracją uwagi na dziecku, stano-

wiąca przejaw nadmiernych obaw rodziców. W tej postawie rodzice starający 

się bezustannie chronić swoje dziecko, przy zupełnym braku krytycyzmu 

wobec siebie, z jednoczesnym uważaniem swego dziecka za niedościgniony 

wzorzec doskonałości. Postawa ta przyczynia się do powstawania u dziecka 

infantylizmu (dziecinność, naiwność i niedojrzałość, patologiczne zahamo-

wanie psychicznego »często i fizycznego« rozwoju), spowolnienia rozwoju 

społecznego, uzależnienia od rodzica (osoby sprawującej nad nim opiekę), 

pasywności i uniżoności lub postawy rozpieszczonego dziecka, objawiającego 

się przerostem pewności siebie, wywyższaniem się, niepowściągliwością, 

zarozumiałością, egoizmem, arogancją i roszczeniowym nastawieniem, przy 
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jednoczesnym niepokoju i zafrasowaniu w chwilach osamotnienia [Ziemska 

2009]. 

Postawa nadmiernie wymagająca (przeciwstawna uznawaniu praw 

dziecka) –charakteryzująca się brakiem akceptacji dziecka takiego, jakim jest. 

Postawa ta utwierdza dziecko w przekonaniu bezsilności, przysparza wiele 

lęków i obsesji. Dziecko takie staje się uległe, praktycznie niezdolne do sku-

pienia. Potencjalnie możliwe jest też powstanie trudności przystosowaw-

czych dziecka [Ziemska 2009]. 

Podsumowując. Rodziny funkcjonalne − to rodziny, które realizują spo-

łecznie przypisane im funkcje, właściwie rozwiązują własne problemy, posia-

dając na uwadze dobro jej członków. Natomiast dysfunkcjonalnymi rodzina-

mi − są te, które nie potrafią wystarczająco dobrze spełnić swych funkcji. 

„Obecnie rodzina polska przeżywa głęboki kryzys. Praktycznie co 5. 

małżeństwo rozpadło się. Ponad 90% dzieci w domach dziecka ma natural-

nych rodziców. Są to dzieci niechciane, odrzucone. Polska rodzina to nie 

tylko rozwody, to również alkohol i nikotynizm. Przytoczmy wypowiedź pię-

cioletniego Kubusia, który do magnetofonu »podyktował« list mówiony:  

Tatusiu, ja cię tak kocham, że oddałbym ci wszystkie moje gumy 

do żucia, wszystkie samochodziki na baterie, rowerek i myśli, ale po-

słuchaj mnie tatusiu: ty mnie nie kochasz, jak ja ciebie, bo pijesz wód-

kę. A jak pijesz wódkę, robią ci się czerwone oczy, jesteś zły na mamę, 

krzyczysz na nią, mnie bijesz pasem i wrzeszczysz na cały świat. Potem 

płaczesz, a ja nie wiem, czy to są łzy, czy krople wódki lecą z twoich 

czerwonych oczu. Nie bawisz się ze mną, każdy mój krok to twój 

wrzask. Jest mi smutno, moje serduszko chciałoby cię pocałować i roz-

weselić, ale ty jesteś daleko ode mnie, bliski kieliszka i wódki. Dlaczego 

tatusiu mnie ranisz, dlaczego mamusia chodzi zła i też na mnie krzy-

czy? Jak ty pijesz, to ja nie mam lizaka, gumy balonowej i muszę sie-

dzieć w domu, gdzie gorąco, a na dworze tyle słońca i zieleni. Fruwają 

ptaszki, w piaskownicy bawią się dzieci, stawiają babki, a ja to widzę z 

balkonu i nie mogę tam być (...). Tatusiu, ja chcę być twoim skarbem, 

naprawdę, twoim Kubusiem, ale chcę też, żebyś ty był moim tatusiem z 

uśmiechem, dobrym słowem, żebyś się ze mną bawił, żebyś mi poma-

gał w rysunkach, uczył życia, naprawiał moje samochodziki, kupował 
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gumę, szedł ze mną na spacery, całował na dobranoc, czasem groził 

pasem, ale żebyś nie umierał przez wódkę” [Falkiewicz 1993 za Pierz-

chała 2013, 122-123]. 

Uwagi końcowe 

Pod wieloma względami rodzina współczesna stanowi przeciwieństwo 

rodziny tradycyjnej. Rodzina tradycyjna (ojciec pracuje, matka zajmuje się 

domem) była rodziną patriarchalną, instytucjonalną, często będąca rodziną 

produkcyjną (dostarczającą społeczeństwu pracowników, a przez to przyczy-

niającą się do tworzenia twórczych i wytwórczych sił). Przemiany rodziny  

w wiekach XIX i XX polegały na stopniowym oddaleniu się od modelu rodziny 

tradycyjnej i przybliżeniu się do modelu rodziny nowoczesnej (opartej na 

partnerstwie) [Pierzchała 2009, 75]. 

Posiadanie rodziny jest często przedstawiane jako przesłanka do 

szczęśliwego życia. A ponadto wielu jest zdania, że podstawowym środowi-

skiem wychowawczym każdego człowieka jest rodzina. Nie od razu i nie zaw-

sze wszyscy członkowie rodziny uświadamiają sobie swoją rodzinną przyna-

leżność. Wzajemne kontakty członków grupy rodzinnej stwarzają możliwość 

powstania szeregu trwałych wzorców w zachowaniu. Rodzina spełnia różno-

rodne funkcje, szczególnie ważne zarówno z punktu widzenia istnienia i roz-

woju określonego społeczeństwa i jego kultury, jak i z punktu istnienia oraz 

rozwoju ludzkiego organizmu i osobowości. Rodzina pełni funkcje nie tylko  

w stosunku do dzieci, ale i do rodziców (np. rodzina nuklearna − tworzą ją 

dwa pokolenia tj. rodzice i dzieci; z czasem usamodzielnione dzieci pozosta-

wiają rodziców samych, co stwarza poważne problemy socjalne; w społe-

czeństwach Europy i Ameryki Północnej pojęcie rodziny nuklearnej jest coraz 

bardziej powszechne).  

„Mówiąc o wychowaniu mamy na myśli bezpośrednie lub pośrednie 

oddziaływanie osoby lub osób na inną osobę czy osoby, które socjalizuje,  

tj. przysposabia przedmiot oddziaływań do pełnienia ról społecznych. Wy-

chowanie to także przysposobienie do pełnienia tzw. ról wspólnych, tj. ról, 

które pełnią wszyscy lub prawie wszyscy członkowie danego społeczeństwa” 

[Pierzchała 2009, 75, por. Czapów 1968] Wychowanie to także wpajanie 

światopoglądu oraz systemu wartości, to także wpajanie wzoru życiowego 
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sukcesu i zbioru norm nadzorujących całość ludzkich dążeń oraz ukazujących 

te dążenia i czynności. Na dziecko oddziałują: postępowanie rodziców, ich 

wzajemne stosunki i do osób spoza rodziny. Nie zawsze wychowanie młode-

go człowieka jest racjonalne, to jest podporządkowane jakimś ideałom wy-

chowawczym, opartym na pedagogicznej refleksji i wiedzy o współzależności 

zjawisk, planowym i metodycznym. Wychowanie rodzinne staje się wycho-

waniem racjonalnym wówczas, gdy rodzice ze względu na oczekiwane skutki 

przystosowawcze i socjalizacyjne dobierają te, a nie inne formy opieki, stosu-

ją określone wymagania, dobierają sposoby przygotowania dziecka do czeka-

jącego je samodzielnego życia, kontrolują metody kierowania i dyscyplino-

wania, zwracają uwagę na wzajemne stosunki, starają się dać odpowiedni 

przykład [Pierzchała 2009, 75]. 

Tam, gdzie występuje niepełna lub ułomna socjalizacja, powinno 

wkraczać − według Marka Konopczyńskiego − wychowawcze reagowanie ze 

świadomym i celowym wpływem korekcyjnym lub wychowawcze postępo-

wanie psychorozwojowe. Poprzez ten wpływ społeczeństwo próbuje niwe-

lować skutki wadliwych oddziaływań mechanizmów socjalizacyjnych w pro-

cesie kształtowania się tożsamości nieletnich [Konopczyński 2010, 93]. „Od-

działywanie resocjalizacyjne, bez względu na rodzaj stosowanych metod, 

charakteryzują się dynamiką sytuacyjną. Dlatego w ich trakcie, często spoty-

kamy się z potrzebą podejmowania natychmiastowych działań czy błyska-

wicznych reakcji. Zdarza się, że nie mamy czasu na racjonalne myślenie, nie 

mówiąc już o analizowaniu sytuacji. Wtedy to właśnie uruchamiamy pokłady 

naszej intuicji” [Konopczyński 2010, 121].  

Rodzice w codziennych interakcjach z dzieckiem przekazują mu swoje 

postawy, przekonania, poglądy i wzory zachowań, dotyczące relacji z innymi, 

w tym także związane ze środkami uzależniającymi [Pierzchała 2009, 109]. 

Rodzina o zaburzonych więziach, to najczęściej rodzina dysfunkcjonal-

na, która tłumi swoje emocje, i w której nie są wyrażane autentyczne uczu-

cia. Rodziny takie potrafią wywierać presję na swoich członków, z tendencją 

wymuszania lojalności i twardej spójności, kosztem zgodności z indywidual-

nym przeżywaniem rzeczywistości. Najczęściej w rodzinach dysfunkcyjnych 

panuje atmosfera emocjonalnego dystansu, chłodu uczuciowego. Brak wyra-

żanych emocji może stać się istotnym czynnikiem doprowadzającym do uza-
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leżnień. Dziecko czuje się wyizolowane i wyeliminowane, a jego potrzeby 

miłości, opieki, czułości i zrozumienia pozostają niezaspokojone [Pierzchała 

2009, 108]. 

Rodzina odgrywa niebagatelną rolę w życiu człowieka i bardzo często 

uznawana jest za główny element jej rozwoju. Powinna być ona źródłem 

wzajemnej miłości, poważania i szacunku oraz solidarności. Niestety obecnie 

polskiej rodzinie przypadło istnieć w bardzo trudnym czasie. Naruszona zo-

stała − żmudnie budowana przez stulecia − hierarchia wartości, osłabił się 

poziom materialny wielu rodzin, zluzowaniu uległy normy etyczne i moralne, 

jak również więzi emocjonalne pomiędzy jej członkami. Nowopowstające 

zjawiska patologii społecznej2 posiadają coraz większy wpływ na 

(dys~)funkcyjność rodziny, co wiedzie prostą drogą do niezaspokojenia po-

trzeby miłości i przynależności, bezpieczeństwa, oparcia, wolności, czy opie-

ki.  

Rodzina, będąca ważnym środowiskiem socjalizacyjnym, zostaje  

w czasach obecnych przesuwana do sfery prywatności, praktycznie na mar-

gines życia społecznego, zostaje pozbawiana faktycznej ochrony i wsparcia,  

a sam proces wychowywania dzieci przestaje się cieszyć społecznym uzna-

niem i w konsekwencji wychowanie traktowane jest jak prywatna „przyjem-

ność” [Mariański 2007, 530-532].  

Trwałe kasowanie trudności wychowawczych u dzieci z rodzin dys-

funkcyjnych nie jest sprawą łatwą, ponieważ przebywają one w środowisku 

mało wydolnym wychowawczo-opiekuńczym, o skrzywionych oddziaływa-

niach socjalizacyjnych i emocjonalnych.  

Wiele polskich rodzin z powodu ich dysfunkcyjności potrzebuje wspar-

cia z zewnątrz (psychologicznego, pedagogicznego, społeczno-socjalnego 

itp.). Społeczeństwo (instytucje) prorodzinne nie mają wątpliwości, że  

w czasie gdy rodzina nie może sama zadbać o siebie, konieczna jest jej po-

moc państwa, oferującego profilaktykę, poradnictwo oraz podstawy stabili-

zacji i oparcia. Jednym z poruszających wezwań, wypowiedzianych przez Jana 

                                                           
2

 Jan Śledzianowski pisze, że „Dziś powszechnie zalicza się do rodzin patologicznych 
te, w których oboje rodziców lub jedno z nich alkoholizuje się, używa narkotyków, 
dopuszcza do nierządu – najczęściej we własnym domu w obecności dzieci, wykorzy-
stując je seksualnie”, [Śledzianowski 1998, 55]. 



Kazimierz Pierzchała  ASO.A.2(12)/2018/341-366 

 362 

Pawła II 12 czerwca 1987 r. w Gdańsku, było skierowane do nas wszystkich 

życiowe pouczenie: „Każdy z Was, młodzi Przyjaciele, znajduje też w życiu 

jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypeł-

nić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, 

powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. 

Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, 

tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić 

dla siebie i dla innych” [Dudziak 2018]. Z tego wynika, że każdy naród, każda 

społeczność i każdy człowiek ma swoje Westerplatte, swoje podstawowe 

wartości, które musi rozwijać i których musi bronić, jeśli chce przetrwać. 

Wydaje się, że współczesnym Westerplatte dla polskiego i nie tylko polskiego 

społeczeństwa jest rodzina, są te wartości i te czynniki, które dobrą rodzinę 

stanowią, umacniają i rozwijają. 

Podkreślanie prawa do poszukiwania osobistego szczęścia i samoreali-

zacji nie sprzyja postawom, takim jak skłonność do poświęcania się, ofiar-

ność, gotowość do kompromisów, co również sprzyja raczej erozji niż stabili-

zacji rodziny [Mariański 2007].  

Wszyscy, którzy posiadają jakikolwiek wpływ na dzisiejszy obraz pol-

skiej rodziny: politycy, pedagodzy, lekarze, duchowni, prawnicy i urzędnicy, 

naukowcy i dziennikarze, twórcy kultury i inni, ludzie, którym leży na sercu 

los i rozwijanie się polskiego społeczeństwa, powinni podjąć dostępne im 

posunięcia dla wprowadzenia uporządkowanych działań prorodzinnych, 

dzięki którym w przyszłości polskiej rodzinie będzie żyło się godniej i lepiej 

[Swędrak 2007]. Naukowcy, i nie tylko, są zgodni, że celem pomocy powinno 

być pokonanie trudności i podniesienie autonomii rodziny, poprzez wskaza-

nie możliwości wyjścia z kłopotów i stosowne wsparcie materialne. Aby 

udzielanie należytej pomocy rodzinom zagrożonym dysfunkcjami było moż-

liwe, koniecznie trzeba wprowadzić nowe modele i sposoby pomocy, przy 

rozważeniu wniosków z analizy dzisiejszych rozwiązań. Pomoc powinna być 

wielodziedzinowa, świadczona przez instytucje w postaci ponadresortowej 

(pomoc zdrowotna, materialna, wychowawcza, psychologiczna, lokalowa, 

prawna, pośrednictwo pracy itp.). Korekcie powinien ulec także tryb udziela-

nia pomocy [Miśkowicz 2013, 126]. 
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Oddziaływania socjalizacyjne powinny zostać dostosowane do ciągle 

zmieniających się warunków życia społecznego oraz potrzeb każdego czło-

wieka. Należy pamiętać, że ich skuteczność zależy głównie od jakości więzi, 

jaką uda się zbudować pomiędzy nadawcami i odbiorcami tych działań. 

Należy pamiętać, że nie status społeczny czy majątkowy jest kwalifika-

torem „prawidłowej rodziny”, ale to, jak członkowie rodziny wywiązują się  

z nałożonych ról społecznych, czy pełnią w należyty sposób swoje funkcje: 

rodzica, żony, męża, ojca, matki, dziecka. Jeżeli jest inaczej, dochodzi do 

nieprawidłowości i cała rodzinna działa dysfunkcyjnie, bowiem każdy członek 

rodziny oddziałuje na innych. Dylematy, które się w związku z tym rodzą, są 

praktycznie stałe i rzutują na przyszłość młodego pokolenia Polaków. 
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Obecność w strukturze systemów resocjalizacyjnych zakładów po-

prawczych dla nieletnich od samego początku wzbudzał wiele uwag krytycz-

nych i kontrowersji, zwłaszcza co do zasadności i samej ich skuteczności, jako 

instytucji mających korygować mniej lub bardziej zaburzony proces socjaliza-

cji przebywającej w nim młodzieży. Oczywiście samo pojawienie się tych 

instytucji stanowiło niezwykle ważny krok w budowaniu odrębnych syste-

mów resocjalizacji wobec nieletnich.  Jednak – jak pokazują liczne badania – 

instytucje te nadal nie radzą sobie z paradoksem instytucji zamkniętych, 

którym przypisuje się zadania resocjalizacyjne, jednak ich struktura organiza-

cyjna oraz sposób funkcjonowania wciąż są bardziej podporządkowane od-

działywaniom awersyjno-izolacyjnym niż stricte wychowawczym, co oczywi-

ście wpływa na ich efektywność. Jednak uogólnienia i wnioski z badań na 

temat skuteczności resocjalizacji nie wpływają na zmniejszenie liczby instytu-

cji korekcyjnych, ani generalne na zniechęcenie wychowawców do pracy 

pedagogicznej w instytucjach resocjalizacyjnych. 

W tym miejscu warto przypomnieć kryteria wskazujące „na sukces” 

w resocjalizacji nieletnich, które na podstawie badań prowadzonych przez 

Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej IPSiR UW określił L. Pytka [2011]: 

- kryterium formalno-prawne (z sukcesem resocjalizacyjnym mamy do czy-

nienia wówczas, gdy wychowanek zakładu poprawczego po wyjściu z insty-

tucji nie popełnia przestępstw przez co najmniej 5 lat, a wersji bardziej rady-

kalnej „nigdy nie popełnia przestępstwa”); 

- kryterium psychologiczno-etyczne (np. poziom samodzielności i odpowie-

dzialności życiowej, korzystne charakterystyki osobowościowe, np. obniżenie 

poziomu agresji antyspołecznej); 

- kryterium behawioralno-pedagogiczne (np. widoczna poprawa w zachowa-

niu, wykonywaniu poleceń, odrabianie lekcji, dobre przystosowanie się do 

wymagań wychowawców, osiągnięty poziom wiadomości, umiejętności, itp.); 

- kryterium społeczno-kulturowe (np. dojrzałość społeczna wyrażająca się  

w stabilizacji zawodowej lub szkolnej, poszanowanie norm obyczajowych  

i moralnych obowiązujących w społeczeństwie). 
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Jednak jak zauważa M. LeBlanc [1999], na przekór wszelkim intu-

icjom pedagogicznym efektywność resocjalizacji jest niezależna od tego, 

jakimi sposobami lub środkami proces ten jest realizowany. Czynnikiem, od 

którego w dużej mierze zależy efektywność procesu wychowania jest bo-

wiem klimat społeczny instytucji. 

 Klimat społeczny występuje w kontekście innych, obiektywnych 

czynników współdeterminujących sukcesy i klęski pedagogiczne. Można go 

wręcz porównać do „soczewki” skupiającej wpływy wszelkich czynników 

determinujących skuteczność realizacji funkcji opiekuńczych i wychowaw-

czych zakładanych przez aksjologię pedagogiczną (tym samym oznacza to, iż 

skoro klimat społeczny środowiska wychowawczego instytucji ma podsta-

wowe znaczenie dla efektywności pedagogicznej, to jego kształtowanie po-

winno stać się podstawą działalności organizacyjnej, socjotechnicznej i peda-

gogicznej)[Pytka 2000]. 

Zamiennie z pojęciem klimat społeczny w literaturze przedmiotu 

używa się terminu „atmosfera wychowawcza”[Dąbrowski 1985], która panu-

je w danej placówce resocjalizacyjnej. To pojęcie, choć mało precyzyjne, 

zwraca uwagę na dwa ważne czynniki, które brane są pod uwagę przy po-

miarze klimatu społecznego. Chodzi bowiem o to, iż „atmosfera” jaka panuje 

w palcówce zależy od relacji interpersonalnych, jakie zachodzą pomiędzy 

wychowankami, a kadrą pedagogiczną, zatem zależy od zachowania się osób 

względem siebie. Wskaźniki te zakładają istnienie więzi osobowych i emocjo-

nalnych we wzajemnych odniesieniach interakcyjnych. Relacje osobowe są 

zawsze dwustronne: podmiot relacji, w tym przypadku wychowanek, może 

odpowiedzieć wzajemnością. Zatem klimat towarzyszący wychowaniu jest 

zależny od charakteru relacji osobowych [Sobczak 2007]. 

Problematyka klimatu społecznego instytucji resocjalizacyjnych była 

przedmiotem wielu analiz i rozważań wielu pedagogów, czy psychologów 

resocjalizacyjnych, którzy posługiwali się zwykle Skalą Klimatu Społecznego  

R. Mossa. Klimat społeczny był już analizowany poprzez pryzmat specyfiki 

wychowanków danej instytucji [Zalewski 2004, Pustkowiak 2000], struktury 

kompetencyjnej pracowników [Frąckowiak 2006, Skuza 2014], efektywności 

procesu resocjalizacji [Sobczak 2007]. Także autorka tego opracowania pod-
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jęła się diagnozy w celu identyfikacji dominującego klimatu społecznego oraz 

określenia związków pomiędzy poszczególnymi wymiarami klimatu społecz-

nego a cechami biograficznymi, osobowymi wychowanków, kadry; stosun-

kiem kadry oraz wychowanków do procesu resocjalizacji; a także samą struk-

turą ośrodków [Skuza 2012, Skuza 2012]. Przeprowadzone zostały również 

badania [Kupiec 2012] obrazujące związek pomiędzy zmianami w poziomie 

deklarowanym przez nieletnie kompetencji społecznych a jakością klimatu 

społecznego występującego w placówce resocjalizacyjnej. 

Wszystkie te badania pokazują, iż w polskich instytucjach resocjaliza-

cyjnych dominuje niesprzyjający wychowawczo klimat społeczny. Taka sytu-

acja wynika z faktu, iż zbyt dużą wagę przywiązuje się w nich do realizacji 

funkcji kontrolnych związanych z postrzeganiem przez wychowanków dyscy-

pliny, regulaminów, zasad, tym samym zaniedbując element kształtowania 

pozytywnych relacji interpersonalnych wśród wychowanków praz pomiędzy 

wychowankami a kadrą placówki. Również małą uwagę przywiązuje się do 

rozwoju osobistego wychowanków w zakresie autonomii i odpowiedniego 

przygotowania do funkcjonowania w społeczeństwie po opuszczeniu pla-

cówki. Dlatego też poszukuje się coraz to nowych rozwiązań w pracy z nie-

letnimi w instytucjach resocjalizujących, a w zasadzie, można powiedzieć, iż 

powraca się do starych sprawdzonych już niekiedy metod pracy. 

Kompetencje społeczne – sposób definiowania i rodzaje kompetencji społecz-

nych 

O kompetencjach społecznych mówi się w psychologii już od dość 

dawna, jednak wydaje się, że największe zainteresowanie tymi właściwo-

ściami przypada na ostatnie lata, zwłaszcza na gruncie resocjalizacji, gdzie 

potrzeba podnoszenia poziomu kompetencji społecznych nieletnich wydaje 

się oczywista. Wynika to niewątpliwie z etiologii oraz z przejawianych przez 

nich symptomów nieprzystosowania społecznego – przede wszystkim z bez-

refleksyjnego działania i nieumiejętności odraczania gratyfikacji, czego kon-

sekwencją są konflikty z otoczeniem, czy trudności w relacjach interperso-

nalnych. Z badań [Borecka-Biernat 1998] wynika, iż młodzież z zaburzeniami 

zachowania częściej reaguje nieadekwatnie – agresywnie w sytuacjach eks-
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pozycji społecznej, na skutek zaniżonej samooceny oraz wyższego poziomu 

lęku, będących rezultatem zbyt surowego lub zaniedbującego stylu wycho-

wania. Także cechuje ją niższy poziom empatii (w porównaniu z dobrze przy-

stosowanymi rówieśnikami) [Węgliński 1993] i umiejętności rozpoznawania 

ekspresji emocji [Wojnarska 2011] . Dlatego też niezwykle ważne są oddzia-

ływania resocjalizacyjne prowadzące do podnoszenia poziomu kompetencji 

społecznych nieletnich. 

Samo pojęcie kompetencji społecznych budzi wiele kontrowersji 

wśród psychologów różnych dziedzin. Termin ten – wprowadzony do litera-

tury przedmiotu w 1959 r. przez R. White - używany jest zamiennie łącznie  

z umiejętnościami społecznymi, relacyjnymi, interakcyjnymi, czy komunika-

cyjnymi. Nie ma zgodności co do powyższego konstruktu. Przez jednych opi-

sywany jest jako pewna zdolność, która ujawnia się w wielu różnorodnych 

sytuacjach [Jakubowska 1996], niektórzy [Argyle 1998] upatrują istoty tego 

zjawiska w interakcjach elementarnych zdolności wykorzystywanych w okre-

ślonych typach sytuacji. Jednocześnie umiejętności społeczne są obecnie 

rozpatrywane w kilku różnych nurtach. H. Sęk [1998] podkreśla, iż pojęcie to 

przyjęło się szczególnie łatwo w psychologii społecznej, gdzie mówi się  

o kompetencji społecznej i interpersonalnej. Są one umiejętnością osiągania 

celów społecznych i jednostkowych z jednoczesnym zachowaniem dobrych 

stosunków z partnerami interakcji. Jednak jednoznaczne zdefiniowanie tego 

pojęcia jest niezwykle trudne, ponieważ często badacze używają takich pojęć 

jak: kompetencja społeczna, inteligencja społeczna, emocjonalna, społeczne 

zdolności, umiejętności – wszystkie wymienione odnoszą się do skutecznego, 

efektywnego funkcjonowania w kontaktach z innymi i bywają używane za-

miennie. W wielu koncepcjach inteligencji emocjonalnej odnajdujemy aspekt 

zdolności społecznych rozumiany jako efektywne przystosowanie się do śro-

dowiska społecznego, a zdolności społeczne natomiast bardzo często utoż-

samiane są z inteligencją społeczną [Strelau 1997]. R. M. Thorndike [1990] 

twórca pojęcia inteligencji społecznej wyróżnił jej trzy rodzaje: 

- ogólną, abstrakcyjną; 

- praktyczną, wykonawczą, techniczną; 
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- inteligencję społeczną - mądre postępowanie w stosunkach interpersonal-

nych, rozumienie innych; 

U. Jakubowska [1996] podkreśla, iż kompetencja społeczna jest wa-

runkowana przez sumę takich elementów relacji, jak psychiczne dyspozycje  

i umiejętności odbioru i nadawania komunikatów zgodnego zarówno z wzor-

cem sytuacji, jak i obranym celem osobistym jednostki (jest to komunikacyj-

ne ujęcie konstruktu). Podejście relacyjne prezentują z kolei H. Spitzberg 

oraz W.R. Cupach [2002] proponując statyczne i dynamiczne rozumienie 

pojęcia kompetencji społecznych. Pierwsze z nich zakłada, iż umiejętności te 

są zachowaniami zmierzającymi do nawiązania, podtrzymania i zakończenia 

relacji międzyludzkich, drugie natomiast opisuje je jako zachowania celowe, 

dostosowane do sytuacji, wyuczone oraz kontrolowane przez jednostkę.  

L. Karen i P. Bierman stwierdzają, że kompetencje społeczne są nadrzędne  

w stosunku do umiejętności społecznych, ponieważ odnoszą się do poznaw-

czych, emocjonalnych, a także społecznych umiejętności i zachowań, które 

to przyczyniają się do właściwego przystosowania jednostki do otaczającego 

ją środowiska społecznego. Zdaniem tychże autorów umiejętności społeczne 

to pojęcie używane do opisu konkretnych zachowań obserwowanych oraz 

traktowanych jako wykorzystanie posiadanej wiedzy i zdolności stosownie do 

zaistniałej sytuacji społecznej. Zatem przejawiają się zachowaniami akcepto-

wanymi bądź nieakceptowanymi społecznie [Sternal 2014]. 

Natomiast zdaniem M. Argyle’a jest to zdolność, posiadanie pew-

nych umiejętności do tego, aby wywrzeć pożądany wpływ na innych ludzi  

w sytuacjach społecznych – wyróżnia przy tym powszechne i profesjonalne 

umiejętności społeczne. Owe umiejętności społeczne stanowią aspekt za-

chowaniowy zdolności społecznych, na które składają się: wiedza, zrozumie-

nie, brak niepokoju – przyczyniające się do wzrostu osiągnięć społecznych. 

Skuteczność w skłanianiu innych do zachowań zgodnych z naszymi oczeki-

waniami i celami jest właśnie założeniem jego definicji kompetencji społecz-

nych [Argyle 1999]. Jednocześnie wyróżnia dwie kategorie umiejętności spo-

łecznych pozwalających uzyskać zamierzone efekty w sytuacjach społecz-

nych: 

- powszechne umiejętności społeczne, potrzebne każdemu człowiekowi 
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- profesjonalne umiejętności społeczne, które są konieczne w wielu zawo-

dach. 

 Kompetencja społeczna stanowi także czynnik warunkujący sukces  

w relacjach interpersonalnych. Dyspozycja ta może być rozumiana jednak 

jako suma pewnych zdolności intelektualnych lub zbiór cech osobowości. 

Modelem, który łączy oba te podejścia jest koncepcja S. Greenspana [1981], 

a także powstały na jego podstawie model A. Matczak [2001]. 

 S. Greenspan [1981] uważał, iż prawidłowo rozwinięte kompetencje 

społeczne są uwarunkowane cechami charakteru (aktywność społeczna oraz 

uprzejmość), cechami temperamentu (opanowanie, refleksyjność) oraz 

świadomością społeczną, która jest również określana jako inteligencja spo-

łeczna. A. Matczak [2001] poszerzyła powyższą koncepcję o interakcje czyn-

ników osobowościowo-intelektualnych ze środowiskiem, w którym funkcjo-

nuje człowiek. Jest to zatem model interakcyjny. Kompetencje społeczne są 

tu rozumiane jako zbiór elementarnych, równorzędnych umiejętności spo-

łecznych, decydujących o efektywnym funkcjonowaniu w określonych typach 

sytuacji międzyludzkich. Żadna z nich – z osobna – nie wystarczy do pozy-

tywnego poradzenia sobie z sytuacją społeczną, ponadto dopiero ich kombi-

nacja warunkuje sukces. Zatem w tym modelu człowiek nabywa wspomniane 

umiejętności dopiero w toku treningu społecznego, jakiemu podlega od uro-

dzenia aż do śmierci. Podstawowymi wyznacznikami treningu są jego inten-

sywność zależna od osobowości i temperamentu człowieka, a także efektyw-

ność warunkowana inteligencją społeczną i emocjonalna jednostki. 

 Model kompetencji społecznych A. Matczak nawiązuje także do kon-

cepcji hierarchicznej teorii inteligencji stworzonej przez R. B. Cattella, która 

w swej istocie rozdziela Spearmanowski czynnik g (odpowiadający pojęciu 

inteligencji), zlokalizowany na szczycie hierarchii, na wiele bardziej specyficz-

nych czynników określonych grupowymi. Wyróżnił on dwa czynniki grupowe: 

inteligencję płynną gf (fluid) i inteligencję skrystalizowaną gc (crystallized). 

Inteligencja płynna zależna jest w dużej mierze od czynnika genetycznego,  

a uwarunkowana jest procesami fizjologicznymi zachodzącymi w strukturach 

nerwowych mózgu. Ujawnia się ona w rozwiązywaniu zadań ujmujących 

stosunki między elementami, odpowiada zatem Spearmanowskiemu pojęciu 
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edukacji relacji. Inteligencja płynna rozwija się tylko do momentu osiągnięcia 

okresu dojrzałości przez jednostkę. 

Z kolei inteligencja skrystalizowana powstaje jako wynik interakcji 

osobniczego doświadczenia życiowego i zdobytej wiedzy z inteligencją płyn-

ną. Wraz z wiekiem ulega zmianom, zależy także od kultury, w której wy-

chowuje się człowiek. Rozwija się aż do późnej starości. Inteligencja skrystali-

zowana dzieli się na inteligencję abstrakcyjną, techniczną oraz społeczną. 

Poziom kompetencji społecznych zależny jest inteligencji społecznej oraz jej 

składowej: inteligencji emocjonalnej, gdyż obie warunkują efektywność tre-

ningu społecznego rozumianą jako osiąganie przez jednostkę własnych celów 

poprzez zachowania zgodne z oczekiwaniami społecznymi. Inteligencja spo-

łeczna oznacza zbiór zdolności do przetwarzania informacji dotyczących 

ludzkich zachowań zwanych behawioralnymi, natomiast inteligencja emo-

cjonalna to zdolność do przetwarzania informacji emocjonalnych [Pervin, 

John 2001]. 

Natomiast intensywność treningu umiejętności społecznych zależy  

z jednej strony od pewnych cech temperamentu i osobowości, a z drugiej: od 

wpływów środowiska zewnętrznego i to zarówno tych zamierzonych (szkole-

niowych, terapeutycznych), jak i tych niezamierzonych, czyli pochodzących  

z otoczenia, w jakim funkcjonuje jednostka. Cechami osobowości, które  

z dużym prawdopodobieństwem mają wpływ na częstość kontaktów spo-

łecznych są: potrzeba aprobaty społecznej, pragmatyzm, dyrektywność, gdyż 

warunkują one liczbę gromadzonych doświadczeń, a tym samym stopień 

osiąganych kompetencji. Potrzeba aprobaty społecznej może stymulować 

jednostkę do aktywnego poszukiwania kontaktów z otoczeniem celem ich 

zdobywania, lecz także może być źródłem lęku społecznego przed dezapro-

batą i reakcją unikania. Pragmatyzm z kolei to umiejętność osiągania wła-

snych celów poprzez monitorowanie swojego zachowania tak, aby było 

zgodne z wymogami społecznymi, zaś dyrektywność (tendencja do narzuca-

nia innym własnej woli) prawdopodobnie ułatwia nabywanie niektórych 

kompetencji interpersonalnych. Cechami temperamentu, determinującymi 

preferencje jednostki dotyczące wyboru określonych typów sytuacji, są ak-

tywność (angażowanie się w działania o dużej wartości stymulacyjnej); żwa-
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wość (tendencja do szybkiego, plastycznego reagowania w zależności od 

zmian w otoczeniu); wytrzymałość (umiejętność adekwatnego reagowania  

w sytuacjach wymagających aktywności wysokostymulującej lub długotrwa-

łej bądź w warunkach silnej stymulacji zewnętrznej) oraz reaktywność emo-

cjonalna (duża wrażliwość i niska odporność emocjonalna). Trzy pierwsze 

dodatnio korelują z kompetencjami społecznymi, natomiast reaktywność 

emocjonalna odpowiada za tendencję do unikania silnie stymulujących sytu-

acji, w tym również interakcji społecznych, dlatego też duże natężenie tej 

cechy będzie utrudniało kontakty międzyludzkie [Matczak 2001]. 

Badacze zjawiska interakcji społecznych są zgodni, iż kompetencja 

społeczna ma wiele składników, choć tak naprawdę nie wiadomo, które  

z nich są najistotniejsze. Wspomniana już została w niniejszym opracowaniu 

koncepcja M. Argyle’a [1999], warto z niej przytoczyć jeszcze dziewięć ele-

mentów poprawiających relacje interpersonalne. Są nimi: 

1. Nagradzanie – czyli pozytywne wzmocnienia relacji poprzez komuni-

kację werbalną i niewerbalną. Przekazy te, pełnią następujące funk-

cje: - utrzymywanie innych w sytuacji lub związku; wzmaganie atrak-

cyjności innych dla ego; możliwość wywierania większego wpływu, 

gdy uzyskanie wzmocnienia jest uwarunkowane pożądanym zacho-

waniem. 

2. Empatia (współbrzmienie) – polega na umiejętności dostrzegania  

i uwzględniania poglądów i uczuć innych ludzi. 

3. Ekstrawersja – wymiar osobowości człowieka stanowiący o oriento-

waniu się ku światu zewnętrznemu. 

4. Neurotyzm i lęk społeczny. 

5. Komunikacja werbalna. 

6. Komunikacja niewerbalna. 

7. Asertywność. 

8. Samoprezentacja 

9. Inteligencja społeczna. 

M. Matczak [2001] tworząc swój model opracowała zbiór umiejętności 

niezbędnych do radzenia sobie w sytuacjach trudnych społecznie. Każdej  
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z nich przyporządkowała umiejętność wchodzącą w skład struktury kompe-

tencji społecznej, są to: 

1. kompetencje warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach wymaga-

jących asertywności; 

2. kompetencje warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach ekspozycji 

społecznej; 

3. kompetencje warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach intym-

nych. 

Ad.1. Asertywność rozumiana jest jako umiejętność realizacji własnych po-

trzeb społecznych bez naruszania praw innych ludzi [Wojcieszke 2002]. Jej 

komponentami są: zdolność do inicjowania, podtrzymywania i kończenia 

konwersacji, umiejętność, odmowy, wyrażania pozytywnych i negatywnych 

odczuć, a także wzbudzanie pozytywnych emocji w otoczeniu społecznym.  

Z jednej strony jest uwarunkowana genetycznie, zaś z drugiej może zostać 

wyuczona w ciągu życia jednostki. Umiejętność tą można kształtować w ce-

lowych działaniach szkoleniowych, jak i pod postacią treningu asertywności 

[Lazarus 1984]. 

Ad.2. Interakcje z innymi ludźmi nie są wolne od potencjalnej oceny. Auto-

prezentacja obejmuje bowiem nie tylko wysyłane przez jednostkę komunika-

ty, ale także komunikaty niewerbalne oraz pewne działania prowadzące do 

wywarcia określonego wrażenia na osobach z otoczenia społecznego. Jest  

w pewien sposób umiejętność sprawowania kontroli nad sposobem, w jaki 

nas postrzegają inni ludzie. Motywowana jest ona trzema potrzebami: 

- osiągania materialnych i społecznych korzyści, a ich uzyskanie jest uzależ-

nione od innych ludzi; 

- autowaloryzacji – utrzymywania oraz podtrzymywania poczucia własnej 

wartości; 

- kształtowania pożądanej tożsamości osobistej [Leary, Kowalski 1990]. 
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Zachowania autoprezentacyjne nasilają się wtedy, gdy osiągnięcie 

obranego przez jednostkę celu jest w znacznym stopniu zależne od innych 

ludzi, gdy bardzo zależy jej na tym celu, lub gdy zależy jej na aprobacie in-

nych osób. Dzieje się tak, gdy partner interakcji jest dla jednostki atrakcyjny, 

gdy mamy problemy z samooceną, lub gdy cechuje jednostkę silna potrzeba 

aprobaty społecznej. Kolejnym motywem wzmożonej autoprezentacji jest 

duża rozbieżność pomiędzy pożądaną a rzeczywistą wizją jednostki, powsta-

jąca w umysłach innych ludzi. Ponadto – duża skłonność do obserwacyjnej 

samokontroli zachowania (stopień w jakim ludzie chcą i potrafią kontrolować 

własne zachowania werbalnie i niewerbalnie) oraz stałe zastanawianie się 

nad tym, co myślą o nas inni ludzie, czyli tzw. samoświadomość publiczna, 

także aktywizują zjawisko autoprezentacji. Umiejętności kształtowania wła-

snego wizerunku są nazywane w psychologii społecznej taktykami autopre-

zentacji (wyróżnia się taktyki obronne oraz asertywno-zdobywcze) [Leary, 

Kowalski 1990]. Zatem jest zjawiskiem powszechnym stanowiącym strate-

giczną metodę sprawowania kontroli nad własnym życiem, sposób na osią-

gnięcie społecznych i materialnych korzyści. Dzięki autoprezentacji człowiek 

buduje pożądany obraz siebie. 

Znaczenie kompetencji społecznych w procesie resocjalizacji nieletnich 

Niezależnie od różnic w pojmowaniu kompetencji społecznych bada-

cze uznają je za właściwości warunkujące efektywność funkcjonowania jed-

nostki [Borkowski 2003, Argyle 1998, Bobrowska-Jabłońska 2003, Goleman 

1997]. Badania empiryczne dowodzą, iż kompetencje społeczne korelują 

dodatnio między innymi z dobrostanem psychicznym, ogólną satysfakcją 

życiową, jakością związków interpersonalnych, gotowością do udzielania 

pomocy innym, korzystania ze wsparcia społecznego, efektywnymi strate-

giami radzenia sobie ze stresem, oraz szeroko rozumianym przystosowaniem 

i prawidłowym funkcjonowaniem społecznym. Ujemne związki zaś stwier-

dzono z wszelkimi zaburzeniami psychicznymi, objawami somatycznymi, 

poczuciem osamotnienia, zachowaniami przestępczymi, a także uzależnie-

niami [Austin, Saklofske, Egan 2005, Cherniss 2002, Engelberg, Sjöberg 2004, 

Extremera, Fernandez-Berrocal 2004, Lopes, Salovey, Straus 2003, Palmer, 

Donaldson, Stough 2002, van Rooy, Viswesvaran 2004]. 
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Dzieci nabywają kompetencji społecznych w naturalnych kontaktach 

z dorosłymi oraz z rówieśnikami – i jeżeli ich środowisko wychowawcze stwa-

rza korzystne warunki rozwojowe to z czasem, przede wszystkim za sprawą 

mechanizmów modelowania i naśladowania, nabywają one umiejętność 

prawidłowego współżycia społecznego. Jednak w sytuacji, gdy dziecko pod-

dane jest wadliwej socjalizacji, gdy w przeważającej mierze jego potrzeby nie 

są zaspokajane, a w środowisku przeważają negatywne wzorce zachowań  

w relacjach interpersonalnych, to poziom jego kompetencji społecznych 

najczęściej jest bardzo niski. I tak się właśnie dzieje w przypadku dzieci nie-

przystosowanych społecznie przebywających w placówkach wychowawczo-

resocjalizacyjnych. Warunkuje to tym samym konieczność profesjonalnej 

interwencji wychowawczej polegającej na zaangażowaniu jej w trening umie-

jętności społecznych. 

Efektywność samego treningu zależy od różnorodności i intensywno-

ści sytuacji umożliwiających ćwiczenie odpowiednich zachowań w toku inte-

rakcji z innymi, a także zdolności do refleksji i wyciągania wniosków z wynie-

sionych doświadczeń. Niezwykle ważną rolę odgrywa tu osoba wychowawcy, 

której kompetencje pozwalają na nawiązanie takiej relacji z podopiecznym, 

która zapewni otwartość i skłoni wychowanka do dzielenia się i analizowania 

własnych przeżyć, czy reakcji doświadczanych w relacjach interpersonalnych. 

Kolejnym zadaniem obok rozbudzania samoświadomości emocjonalnej  

i umiejętności wyrażania własnych przeżyć jest uczenie wychowanków traf-

nego rozpoznawania przekazów emocjonalnych wynikających z zachowania 

innych ludzi. To rozwijanie empatii, może dokonywać się na drodze okazy-

wania współczucia – zrozumienia przeżywanych przez drugą osobę emocji  

i dawanie temu wyrazu poprzez odpowiednie komunikaty. Niezwykle ważna 

jest też w przypadku nieletnich umiejętność formułowania komunikatów. 

Nauka tej umiejętności polega na uwrażliwieniu podopiecznego na refleksję 

nad znaczeniem tego, co i w jaki sposób zostanie, lub też zostało wypowie-

dziane do partnera interakcji, a zwłaszcza, w jaki sposób może być przez 

niego zinterpretowane i w związku z tym, jaki może mieć wpływ na dalszy 

przebieg interakcji oraz budowanie relacji. Wymaga to wyobraźni  i posta-

wienia się przez chwilę na miejscu drugiej osoby, a także przemyślenia, jak 

największej liczby bezpośrednich i odległych konsekwencji, przed sformuło-
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waniem określonego komunikatu [Kupiec 2012]. Zatem potrzeba podnosze-

nia poziomu kompetencji nieletnich w procesie resocjalizacji jest bezdysku-

syjna zwłaszcza, że wzajemna współpracy wychowawców oraz wychowan-

ków mogłaby także poprawić jakość klimatu społecznego panującego w pla-

cówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich w Polsce. 

„Outdoor Education” w europejskim i światowym kontekście 

Pojęcie „Outdoor Education” bywa różnie tłumaczone. W Europie 

Zachodniej „Adventure and Outdoor Education” rozumiane jest jako metody 

wychowania i kształcenia poprzez wyzwania [Ryszka 2013], w Szkocji zaś jako 

nauka „w” (zajęcia na wolnym powietrzu); „poprzez” (nauka o sobie, o spo-

łeczeństwie, terapia, rehabilitacja, rozwijanie swoich zdolności) oraz „dla” 

(ekorozwój) dziedzictwa naturalnego. Zresztą w szkockiej perspektywie roz-

woju to pojęcie rozszerza się w kierunku „Outdoor Learning” jako koncepcja 

wielowymiarowa, „krążąc” wokół tematów z zakresu zdrowia i dobrego sa-

mopoczucia, ekorozwoju. Jednak – niezależnie od tego, który z nurtów jest 

eksponowany jako główny temat pedagogiczny zaznacza się podejście do 

nauki oparte na doświadczeniu i przygodzie [Christie 2012]. W Polsce można 

się spotkać z wymiennie używanymi pojęciami: pedagogika przeżyć, pedago-

gika przygody, edukacji przygodowej, wychowania plenerowego, edukacji 

środowiskowej [Leśny http://warszawa.ngo.pl/958129.html]. Niemniej trze-

ba zawsze pamiętać, iż zostały one na Zachodzie rozwinięte w dwóch kierun-

kach – pedagogiki przygody oraz pedagogiki przeżyć [Leśny 

http://warszawa.ngo.pl/958129.html]. 

Pedagogika przeżyć dla wielu pedagogów jest idealną drogą uczenia, 

zresztą jeśli spojrzy się na korzenie wychowania i uczenia się, łatwo można 

znaleźć dowody potwierdzające efektywność uczenia się zorientowanego na 

działanie i przeżycie. Przekraczać granice, przyjmować wyzwania, pokonywać 

przeszkody, podejmować ryzyko i decyzje, konsekwentnie się ich trzymać, 

przetrzymać wybraną drogę, znajdować kreatywne rozwiązania – to są kom-

petencje, których się dziś wymaga i do których kształtowania dąży się po-

dejmując różnorodne formy oddziaływań resocjalizacyjnych. 

http://warszawa.ngo.pl/958129.html
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Pedagogika przeżyć wyszła z cienia przede wszystkim dzięki wydaniu 

książki „Erleben und Lernen. Einführung in die Erlebnispädagogik” („Przeży-

wanie i uczenie się. Wprowadzenie do pedagogiki przeżyć”)  Heckmair i Mi-

chl w 1993 r. jednak swe pierwsze kroki w praktyce z dziećmi, młodzieżą  

i w wychowaniu domowym stawiała po II wojnie światowej stając się potęż-

ną metodą wychowawczą. 

Za ojca pedagogiki przeżyć uważa się niemieckiego pedagoga – Kurta 

Hahna, który podkreślał, iż „wszystko zostało skradzione Lietzowi, Goethe-

mu, Platonowi, Public School oraz skautom” [Palamer-Kabacińska 2012].  

U podłoża jego koncepcji – dotyczącej wychowania – były: ćwiczenia fizycz-

ne, służba społeczna, pomoc bliźniemu, planowana praca techniczno-

rzemieślnicza, artystyczna, wyprawy poznawcze w teren realizowane celem 

doznania i przeżycia na nowo codziennych doświadczeń [Ryszka 2013],  

a także zaobserwowany przez niego u młodego pokolenia lat 20-tych XX w. – 

syndrom braku czterech cech: współodczuwania, zainteresowania się sobą 

nawzajem, potrzeby pełnienia służby i przydatności dla innych, inicjatywy  

i spontaniczności oraz wzajemnej troskliwości. W 1930 r. ułożył zasady, które 

do dnia dzisiejszego nie utraciły na swej aktualności: 

- zasada 1 – Dajcie młodym ludziom okazję do odkrycia samych sie-

bie; 

- zasada 2 – Dbajcie o to, aby młodzi ludzie przeżyli sukces i porażkę; 

- zasada 3 – Stwarzajcie młodym ludziom okazję, aby dzięki duchowi 

wspólnoty zapominali o swoim egoizmie; 

- zasada 4 – Stwarzajcie/dawajcie czas do milczenia i miejsc do ze-

brań: 

- zasada 5 – Ćwiczcie siłę wyobraźni, zdolności przewidywania i pla-

nowania; 

- zasada 6 – Gry i sport traktujcie poważnie, ale nie dajcie im zapa-

nować nad sobą; 
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- zasada 7 – Uwolnijcie dzieci bogatych i wpływowych od paraliżują-

cej świadomości ich uprzywilejowania. 

Pedagogika przeżyć to zorientowane na cel zachowanie przewodnika 

(opiekuna, lidera), prowadzące do zmiany zachowania w grupie. Służą do 

tego właściwe środki i metody: gra, zabawa, eksperyment, poprzez które 

dąży się do nabycia lub rozwinięcia w grupie – jak i poprzez grupę – kompe-

tencji istotnych dla rozwoju osobistego. Przede wszystkim kładzie się nacisk 

na rozwój umiejętności społecznych: komunikacji, współpracy, przyjmowania 

ról w grupie, wypracowywania strategii prowadzących do analizy i rozwiąza-

nia problemu. Zatem do najważniejszych celów pedagogiki przeżyć należą: 

skonfrontowanie z problemem, konfliktem; pomoc w zrozumieniu siebie  

i sytuacji; nabycie inicjatywy i odpowiedzialności; poczucie własnej wartości, 

godności; urealnienie własnej samooceny; nabycie świadomości własnego 

ciała i fizycznych możliwości; praca nad wartościami; uświadomienie sobie 

swojej roli i znaczenia w grupie; rozwój osobowościowy, nabywanie dojrzało-

ści [Ryszka 2013]. 

Pedagogika przeżyć wykorzystuje doświadczenia grupowe w środo-

wisku naturalnym (lasy, góry, jeziora, morze) aby rozwinąć osobowość oraz 

kompetencje społeczne podopiecznych. Takie formy aktywności jak: żeglo-

wanie, jeździectwo, jazda na rowerze, sporty ekstremalne, wspinaczka, spły-

wy kajakowe, penetracja jaskiń oferują szerokie możliwości przeżycia czegoś 

zupełnie nowego, nieoczekiwanego. Ponadto są one uzupełnione metodami 

z pedagogiki teatru, przygody, zabawy czy dynamiki grupy. Dlatego pedago-

gika przeżyć obecnie uchodzi za integralną część koncepcji wychowawczych  

i edukacyjnych, ponieważ w społeczeństwie rosnącą rolę odgrywają takie 

kwalifikacje jak: społeczne kompetencje, umiejętność reagowania w sytuacji 

stresowej, zarządzanie ryzykiem, budowanie trwałych zespołów projekto-

wych. Pośród jej kluczowych cech można wymienić: 

- realizowana jest ona przeważnie pod gołym niebem; 

- często „używa się” przyrody jako przestrzeni do uczenia się; 

- posiada rozbudowany element aktywności fizycznej; 
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- stawia na bezpośrednie konsekwencje działania zastosowanych aktywności; 

- opiera się na wyzwaniach i subiektywnych doświadczeniach granicznych; 

- jako nośników używa mieszanki klasycznych sportów związanych z naturą, 

specjalnie sztucznie stworzonych urządzeń, a także całej gamy ćwiczeń dla 

budowania zaufania i rozwiązywania problemów; 

- grupa jest ważnym katalizatorem przemiany; 

- to, co się przeżyło, poddawane jest refleksji: Czego się nauczyłem/am i jak 

to wpływa na osobistą i zawodową codzienność? Po refleksji następuje 

transfer do życia osobistego i/lub szkolnego i/lub zawodowego? [Michl 

2011]. 

Pedagogika przeżyć jest zatem metodą ukierunkowaną na działanie, która 

poprzez charakterystyczny proces uczenia się, kiedy młodzi ludzie postawieni 

są wobec wyzwań fizycznych, psychicznych i społecznych, chce wspierać ich 

rozwój osobowości i uzdalniać do tego, aby  odpowiedzialnie kształtowali 

swoje środowisko życiowe [Michl 2011]. 

„Waga pedagogiki przeżyć” 

 Istotne w pedagogice przeżyć jest to, iż „cierpi” ona z powody różne-

go rodzaju niewerbalności. Po pierwsze, przeżycia są często tak silne, wywie-

rają tak mocne wrażenie, iż opis tu zawodzi. Po drugie, często okazuje się, iż 

refleksja nad przeżyciem, jak coś sztucznego, narzuconego – spłyca samo 

przeżyte doświadczenie. Trzeba pamiętać, że przeżycie jest kategorią bardzo 

subiektywną, jest czymś całkowicie osobistym, dającym się dokładniej opisać 

tylko wtedy, gdy się o tym rozmawia. Niewerbalność oraz potrzeba komuni-

kacji tworzą tutaj pewnego rodzaju napięcie. 

 Przeżywanie i wychowanie łączą jeszcze poważniejsze relacje. Można 

się do nich zbliżyć dzięki spirali trzech czynności: przeżywania, przypomina-

nia, opowiadania. Samo przeżywanie jest ślepym aktywizmem, samo przy-

pominanie „więzieniem”, w którym tkwi wielu starszych ludzi, samo opowia-

danie tylko bezcelowym gadaniem. Dopiero wtedy, gdy przeżycie przypomi-
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na i opowiada, bo wtedy zostaje na nowo „dotknięte” i przepracowane  - 

spirala ta może stać się nową pętlą. Można wręcz powiedzieć, iż ta spirala 

staje się taką drogą od tego, co jest, do tego, co ma być i opisuje przez to 

możliwości kształtowania osobowości oraz rozwój siły. „Waga” pedagogiki 

przeżyć to swoista relacje między wydarzeniem, przeżyciem a transferem. Na 

jej „lewej szali” znajdują się wydarzenia, które proponowane są przez peda-

gogów pedagogiki przeżyć. Wydarzenia te będą kształtowane w przeżycie 

przez indywidualną osobę. Każda z osób to zewnętrzne wydarzenie będzie 

inaczej interpretowała i przyporządkowywała w zależności od: historii swoje-

go życia, nastawienia, nastroju, wieku. Dopiero indywidualna osoba sprawia, 

iż wydarzenie staje się przeżyciem. Dopiero wówczas pedagodzy są potrzebni 

do tego, aby z przeżycia wyciągnąć wniosek do nauczenia się czegoś. To 

symbolizuje „prawa szala”. To, co zostało przeżyte, co wycisnęło piętno na 

duszy, musi być ponownie wyrażone – stąd metody refleksji są tak ważne  

w pedagogice przeżyć. Przeżycia pozostawiają często jakiś ślad i potrzebuje-

my kreatywnych metod, aby móc wyrazić to, czego się doświadczyło. Po 

refleksji musi odbyć się sprawdzenie transferu: czego się nauczyłem, czego 

mogę potrzebować w życiu codziennym, co z tego mogę wziąć do mojej co-

dzienności? I tu jest bardzo ważna następująca zasada: jak tylko proponuje 

się wydarzenie, to przechyla się „lewa szala wagi” i znajdujemy się na szero-

kim obszarze pedagogiki czasu wolnego. Jeśli zajmujemy się głównie oceną 

przeżyć, to „opada szala po prawej stronie”, wówczas mamy do czynienia  

z obszarem własnego doświadczenia. W pedagogice przeżyć „obie szale”  

w sytuacji idealnej powinny być jednakowo ciężkie i znajdować się w stanie 

równowagi. Z wydarzeń powstają przeżycia, przeżycia składają się na do-

świadczenia, zaś z doświadczeń wyciągane są rozpoznania. Zatem dopiero 

wówczas możemy mówić o pedagogice przeżyć, gdy trwale próbuje się uczy-

nić przeżycie pedagogiczne przydatnym za pomocą refleksji i transferu. Pły-

wanie, wspinaczka, żeglowanie są sportami związanymi z naturą, które do-

starczają mnóstwo radości i doznań. Pozostają one jednak tylko formą spę-

dzania wolnego czasu, jeśli wykonywane są tylko dla samego wypoczynku 

[Michl 2011]. 
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Znaczenie Outdoor Education w procesie resocjalizacji nieletnich 

R. Ryszka [2013] podkreśla, iż pedagogika przeżyć w Polsce w dużej 

mierze łączy się z ruchem harcerskim. Zdaniem A. Leśnego 

[http://warszawa.ngo.pl/958129.html] podobnie jest w odniesieniu do że-

glarstwa szkoleniowego, które należy do nurtu  Outdoor&Adventure Educa-

tion. Już w 1917 r. powstały pierwsze duże projekty żeglarskie stworzone  

i zrealizowane przez polskich harcerzy na żaglowcu „Zawisza Czarny”. T. Huk 

[2010] zauważa, iż w samej metodzie harcerskiej mamy wiele środków kon-

centrujących się wokół umiejętności oddziaływania na wychowanka. W 2010 

r. minęło stulecie ruchu harcerskiego w Polsce, które tak naprawdę oznacza 

sto lat doświadczeń w obozownictwie. To jednocześnie doświadczenia w 

pobudzaniu motywacji młodzieży do rozwoju, ale także harcerstwo próbuje z 

każdego człowieka wydobyć i rozwijać to, co jest w nim wartościowe, unika-

jąc jednocześnie stosowania zakazów i ograniczeń [Leciak, Leśny, Trzeciak 

2011]. 

 Rozwój metod Outdoor Education został zauważony także jako cie-

kawa metoda pracy z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie w obszarze 

profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Przykłady dobrych praktyk stanowić 

może również wykorzystywanie elementów survivalu jako metody resocjali-

zacji [Kawula 2003, Makowski 2009]. Badania przeprowadzone przez A. Le-

śny [http://warszawa.ngo.pl/958129.html] także potwierdzają pozytywny 

wpływ wychowawczy oraz edukacyjny na młodzieży biorącej udział w „Szkole 

pod Żaglami”. Pośród korzyści badaczka zwraca przede wszystkim uwagę na 

społeczne aspekty rejsu na żaglowcach szkoleniowych, takie jak: poczucie 

sprawczości, odnajdywanie się w roli lidera, podniesienie poczucia własnej 

wartości, wzrost pewności siebie, budowanie nowych przyjaźni, odpowie-

dzialność za siebie i innych, doświadczenie życia w grupie. Dlatego też coraz 

większego znaczenia nabierają inicjatywy w ramach działalności organizacji 

pozarządowych pozwalające opracowywać projekty, które w swej pracy ko-

rzystają z zajęć typu Outdoor.  

Jednym z tego typu projektów wykorzystujących  edukację typu Out-

door, a realizowanym w ramach działalności Szkoła Aktywnego Wypoczynku 
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FRAJDA i Centrum Edukacji Nieformalnej – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Człowieka był projekt o charakterze warsztatowo-terapeutycznym o nazwie 

„Wzbij się wyżej”, w którym udział wzięło 45 wychowanków Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii im. Św. Brata Alberta w Szczecinie. Projekt był realizo-

wany od marca do listopada 2013r. jednocześnie był to pierwszy w Polsce 

projekt łączący elementy twórczej resocjalizacji i socjoterapii oraz Outdoor 

Education. Głównym celem projektu było wykształcenie aktywnej postawy 

życiowej, a także niwelowanie bierności w życiu społecznym, zawodowym 

wychowanków. Działania ukierunkowane były także na przeciwdziałanie 

marginalizacji i wykluczeniu społecznemu wychowanków biorących udział  

w projekcie. W ramach „Wzbij się wyżej” zrealizowano: 

- 5 bloków Outdoor Education; 

- 5 bloków warsztatowo-terapeutycznych; 

- 280 godzin warsztatowych; 

- około 4500 zdjęć; 

- ponad 180 godzin materiału filmowego; 

- 3 partnerów wspierających projekt; 

- 3 filmy promujące działanie; 

- 4 teledyski. 

Oczywiście zajęcia edukacyjne typu Outdoor były jednym z podsta-

wowych działań realizowanych w projekcie, stąd też zajęcia często były połą-

czone przygodą z głęboką refleksją. Głównym celem i założeniem było zbu-

dowanie z wychowankami ich „bezpiecznego miejsca” – grupy, w której będą 

sobie nawzajem pomagać, wspierać się, w której zbudowane zostanie zaufa-

nie oraz wzajemny szacunek. Jednocześnie każdy blok ukierunkowany był na 

inne umiejętności, cechy czy wartości. Obejmował zatem udział w następują-

cych działaniach: 
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- zajęcia edukacyjne typu Outdoor – forma wyjazdowa do Szkoły Aktywnego 

Wypoczynku FRAJDA Czarnocin – wyjazd obejmował zajęcia integracyjno-

terapeutyczne; Outdoor Education – blok kajakowy, linowy, rowerowy, że-

glarski, windsurfingowy, łodzie oraz budowanie tratwy; 

- warsztaty arteterapeutyczne – twórcza resocjalizacja (warsztaty filmowe, 

fotograficzne, warsztaty „Ruch-Ciał-Emocje”); 

- zajęcia terapeutyczne „Trening zastępowania agresji” – TZA ART. – kształ-

towanie umiejętności pracy w grupie, wdrażaniu zachowań prospołecznych; 

- warsztat autoprezentacji [http://nieformalna.com.pl/wzbij-sie-wyzej].  

Zrealizowany projekt pokazuje także, iż w pracy z osobami nieprzystosowa-

nymi społecznie trzeba uwzględniać wiele czynników związanych z relacją 

między wychowawcą a wychowankiem. Tak naprawdę dyskusja o tym, co 

jest skuteczne w resocjalizacji jest wciąż aktualna i istnieje małe prawdopo-

dobieństwo, aby komuś udało się sformułować w pełni wyczerpującą na to 

pytanie odpowiedź, chociażby dlatego, że nieustannie pozostaje ona pod 

istotnym wpływem politycznym i społecznym. 

Trzeba pamiętać również o tym, iż osoby podejmujące się wszelakich inter-

wencji w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych powinny posiadać umiejęt-

ności, które mogą zadecydować o skuteczności podejmowanych przez nie 

działań. Jedną z nich jest umiejętność zbudowania relacji wychowawczej z 

wychowankiem, a organizowanie zajęć w ramach metod Outdoor Education 

niewątpliwie temu sprzyja. 
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Każdy nieporządek był usprawiedliwiony, jeżeli przekraczał sam siebie, może 
przez zupełne szaleństwo można było dojść do jakiejś mądrości, innej niż ta, 
której słabością jest właśnie szaleństwo. 

                                                                      Julio Cortázar, „Gra w klasy” 

Historia ludzkości jest nierozerwalnie związana z chorobami, które 

dziesiątkowały społeczeństwa i niszczyły cywilizacje. Wystarczy wspomnieć  

o chorobach, przyniesionych z Europy przez kolonizatorów Ameryki Połu-

dniowej, które doprowadziły do zmniejszenia populacji Majów. Choroby 

psychiczne, choć nie zbierają tak krwawego żniwa, mają równie bogatą  

i fascynującą historię. Zamierzeniem autorów jest przedstawienie  

w niniejszym artykule panoramy historycznej szaleństwa, odbioru tego zjawi-

ska przez społeczeństwo oraz dzieł literackich z poszczególnych epok,  

w których pojawia się motyw choroby psy-chicznej. Zanim jednak przejdzie-

my do jej historii, należy przytoczyć definicję tego słowa.  

Według Słownika Języka Polskiego PWN szaleństwo to „postępowanie 

wykraczające poza przeciętne normy, zwyczaje, stan psychiczny człowieka 

niepanującego nad sobą, choroba umysłowa” [Szaleństwo, https://sjp]. 

Najwcześniejsze wzmianki o chorobie psychicznej pochodzą  

ze starożytności. Według Horacego gniew jest krótkim wybuchem szaleń-

stwa. W swoim „Fajdrosie” Platon uważa szaleństwo za coś lepszego od zwy-

kłej ludzkiej percepcji, gdyż jest ono sprowadzane na człowieka przez bogów. 

W owym dialogu średnim stwierdza się, że istnieją dwa rodzaje obłędu – 

profetyczny (związany z przewidywaniem przyszłości) i mistyczny „oparty na 

wierze w możliwość kontaktu duszy ludzkiej ze światem nadnaturalnym” 

[Mistyczny, https://sjp.pl/ mistycz ny].  

Natchnienie, źródło poezji, również jest rodzajem szału, czego dowo-

dzi poniższy cytat: „Kto bez tego szału Muz do wrót poezji przystępuje, prze-

konany, że dzięki samej technice będzie wielkim artystą, ten nie ma potrzeb-

nych święceń i twórczość szaleńców zaćmi jego sztukę z rozsądku zrodzoną” 

[Platon 2013, 172]. 

Arystoteles opracował teorię geniusza melancholicznego, sprzężoną  

z natchnieniem poetyckim (furor divinum). Herakles w przypływie szaleństwa 
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zamordował swoją żonę i dzieci, za co pokutą było dwanaście niemożliwych 

do wykonania prac. Postać mitologicznego bogawina, płodnych sił natury [i] 

plonów” [Kopaliński 1987, 210]. 

Historia Dionizosa również jest związana z obłędem, zesłanym na nie-

go przez Herę. Należące do jego orszaku Menady „krążyły oszalałe po gó-

rach, rozrywając na kawałki cielęta. Penteus (król Teb) usiłował im przeszko-

dzić, one jednak, podniecone winem, rozszarpały go w religijnej ekstazie” 

[Graves 2011, 63]. Edyp, główny bohater tragedii Sofoklesa popada w obłęd 

po tym, jak dowiaduje się, że zabił własnego ojca i żył w kazirodczym związku 

z matką. Powodowany bólem i rozpaczą „sprzączki z szaty wyrwawszy złoci-

ste, którymi ona spinała swe suknie, wzniósł je i wraził  

w swych oczu źrenice, jęcząc: że dotąd wyście nie widziały, co ja cierpiałem  

i com ja popełnił, przeto na przyszłość w ciemności dojrzycie, czego bym nie 

chciał, co chcę, nie poznacie”. 

Szczególny status szaleńca został utrzymany w średniowieczu.  

Jak pisze Michel Foucault, „była to zasadniczo osoba ruchoma, czyli taka, 

która nie była przypisana do miejsca lub suwerena, która nie była związana  

z miastem jako jego mieszkaniec, lecz krążyła od miasta do miasta, od zamku 

do zamku lub od ogniska do ogniska, w najwyższym stopniu wędrowna, mar-

ginalna tak z geograficznego jak i z prawnego punktu widzenia, ktoś, komu 

nie można było przypisać ani zawodu, ani własności ani przynależności kla-

sowej” [Foucalt 2000, 85].  

W średniowiecznej literaturze hagiograficznej, jak na przykład  

w „Złotej legendzie” autorstwa Jakuba de Voragine święci asceci bardzo czę-

sto uważani są przez społeczeństwo za szalonych, dlatego też nie okazuje się 

im szacunku. Stało się tak między innymi w przypadku świętego Aleksego, 

który jako nędzarz spotkał się z pogardą, szyderstwem i lekceważeniem. 

Mówiąc o świętych, pustelnikach i asce-tach, należy również wspomnieć  

o rosyjskich jurodiwych, „świętych szaleńcach”. Zachowywali się oni  

w sposób bardzo szczególny – chodzili nago, w łachmanach, skuci łańcucha-

mi, nosili na głowie żelazny kołpak nabijany gwoździami, wypowiadali się 

monosylabami, aforyzmami lub używali języka gestów, przerywali nabożeń-

stwa cerkiewne, a jeden z nich zniszczył czczoną ikonę Matki Boskiej, gdyż 

była napisana na desce z wcześniejszym wizerunkiem diabła.  
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Wracając do Foucaulta, stwierdza on, że w wiekach średnich nadawa-

no słowom szaleńców szczególne znaczenie. Było tak  

w wypadku błaznów. Błazen „był instytucjonalizacją mowy szaleńca; był to 

ktoś (powtarzam, iż trudno stwierdzić czy dobrowolnie, czy nie,  

z nadania czy z natury, zresztą nieważne), kto był szalony lub imitował sza-

leństwo w taki sposób, iż musiał nadać rodzajowi mowy marginalnej sens 

wystarczająco ważny, aby została wysłuchana, ale też wystarczająco bezwar-

tościowy, wystarczająco rozbrojony, aby nie miała żadnych typowych dla 

zwykłej mowy następstw” [Foucalt 2000, 88-89].  

„Później (Foucault umieszcza tę przemianę w wieku XVI) «obłąkany» 

zostaje uznany za człowieka gorszego, «głupiego», często niebezpiecznego; 

należy się przed nim bronić odizolować go od normalnego społeczeństwa.  

W tym czasie ludzie «szaleni» są traktowani z wyjątkową brutalnością, bici, 

wiązani, ich odmienne od normalnego przejawy zachowania są z całą suro-

wością karane. Zasługują na wzgardę, ich odmienność jest błazeństwem, 

sposób myślenia – głupotą” [Szymańska 2012, 118]. 

François Rabelais, autor renesansowej epopei fantastycznej w formie 

pentalogii „Gargantua i Pantagruel” stwierdził: „Cały świat jest szalony. 

Wszystko jest szalone. Salomon powiada, że nieskończenie wielka jest liczba 

szaleńców. Z nieskończoności nie można nic ująć, nic do niej nie można do-

dać, jak dowiódł Arystoteles. I wściekłym byłbym szaleńcem, gdybym będąc 

szaleńcem nie uważał się za szaleńca”. [Rabelais 2005]. 

Z Renesansu pochodzi najsłynniejsza powieść o szaleństwie,  

a mianowicie „Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manchy”, bardziej znana 

pod skróconym tytułem „Don Kichote”. Autor powieści, Miguel de Cervantes 

Saavedra napisał satyrę na bardzo popularne w owym czasie w Hiszpanii 

powieści rycerskie, krytykowane również przez innych pisarzy, takich jak Juan 

de Valdés (w „Diálogo de la Lengua”) czy augustianin Luis Ponce de León. 

Cervantes uczynił bohaterem satyry szlachcica z La Manczy, Alonsa Quijano, 

który spędził całe życie na czytaniu romansów rycerskich i doznał pomiesza-

nia zmysłów, w wyniku czego zaczął uważać się za błędnego rycerza i wyru-

szył w świat, aby dokonywać równie bohaterskich czynów, jak te  

w czytanych przez niego eposach. Podczas swoich przygód „błędny rycerz” 
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walczy z wiatrakami i bukłakami z winem, uznając je za groźnych olbrzymów, 

stacza bitwę o miskę balwierską, myśląc, że to cudowny hełm, a także uwal-

nia galerników. Po wielu przygodach przegrywa pojedynek z rzekomym Ryce-

rzem Zwierciadeł i w ramach danego mu przyrzeczenia powraca do swego 

majątku, gdzie umiera, odzyskawszy pełnię władz umysłowych i zdając sobie 

sprawę, że nigdy nie był rycerzem. 

Jednym ze źródeł inspiracji dla Cervantesa był epos Ludovico Ariosto 

„Orland szalony”. Jego główny bohater, rycerz Orlando zakochuje się w sara-

ceńskiej księżniczce Angelice, ta jednak nie odwzajemnia jego uczuć, zaś 

później zakochuje się w innym, co doprowadza rycerza do utraty zmysłów. 

Oszalały z miłości i zazdrości przemierza Europę i Afrykę niszcząc wszystko, 

co stanie mu na drodze. Ostatecznie udaje się wyleczyć Orlanda i przywrócić 

mu rozum, który, jak wszystkie rzeczy utracone, znajdował się na Księżycu. 

Wraz z powrotem do zdrowia rycerz traci zainteresowanie Angeliką, gdyż, jak 

tłumaczy Ariosto, miłość również jest formą szaleństwa. W kolejnym eposie 

rycerskim, zatytułowanym „Amadis z Galii” („Amadís de Gaula”), którego 

autorem był Garcia Rodríguez de Montalvo, także pojawia się motyw szaleń-

stwa z miłości – tytułowy bohater popada w obłęd po odrzuceniu przez swo-

ją kochankę Orianę. Jednakże odzyskuje on władze umysłowe, gdy ukochana 

przeprasza go za swój błąd.  

Dwa następne dzieła – „Hamlet” i „Makbet” Williama Szekspira należą 

do arcydzieł teatru elżbietańskiego, a więc pochodzą z epoki baroku.  

W przypadku Hamleta nie można jednoznacznie określić, czy faktycznie po-

stradał rozum, czy była to jedynie forma ucieczki przed zakłamaną rzeczywi-

stością, w której żył i manipulacja otoczeniem. Dowodem świadczącym na 

korzyść drugiej hipotezy może być słynny cytat „Choć to szaleństwo, lecz jest 

w nim metoda. ”Nieszczęśliwy książę nie jest jedyną osobą w utworze, która 

traci rozum. Trzeba wspomnieć o córce dworskiego kanclerza Poloniusza, 

Ofelii, będącej młodzieńczą miłością Hamleta. Zostaje ona jednak odrzucona 

przez księcia – być może jest to działanie celowe, będące częścią zemsty za 

śmierć ojca lub efekt postępowania matki, które wywołało u niego wstręt do 

płci pięknej i życia uczuciowego. Po śmierci ojca, zabitego przez Hamleta 
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(który myślał, że ofiarą jest jego stryj), popada w obłęd i tonie w rzece. Nie 

jest do końca pewne, czy popełniła samobójstwo.  

W „Makbecie” tytułowy bohater i jego żona cierpią z powodu choroby 

psychicznej. Oboje popełnili wiele zbrodni, jak chociażby zabójstwo króla 

Dunkana, żony Makdufa i jego dziecka lub szereg morderstw w celu utrzy-

mania władzy. Lady Makbet, początkowo inspiratorka działań męża załamuje 

się jako pierwsza pod ciężarem swoich win. Prześladowała ją krew – wciąż 

czuła jej zapach i widziała ją na swych rękach. Cytując Szekspira: „Czuć tu 

zawsze krwi zapach. Wszystkie kadzidła Arabii nie uwonnią tej małej ręki” 

[Szekspir, https://wolnelektury.pl/]. 

Nie mogąc sobie poradzić z wyrzutami sumienia popełnia samobój-

stwo, co jednak nie wzrusza jej męża. Makbet od czasu pierwszej zbrodni 

został żądnym władzy szaleńcem, co sam stwierdził, mówiąc: ”Prawiem za-

pomniał, jak smakuje trwoga. Minęły czasy, w których moje zmysły drętwiały 

we mnie na lada krzyk nocny, gdy moje włosy na okropną powieść wstawały 

wszystkie, jak gdyby żyjące. Lecz nasyciłem się okropnościami, a strach tak z 

moją pobratał się myślą, że nic nie może drżenia we mnie zbudzić” [Szekspir, 

https:// wolnelektury. pl/].  Paranoja władcy nasiliła się – zaczął on widzieć 

duchy swoich ofiar, a nawet z nimi rozmawiać: „Precz, precz z mych oczu! 

Niech cię połknie ziemia! Krew twoja zimna, kości twe bez szpiku, w błysz-

czących oczach twoich życia nie ma!” [Szekspir, https:// wolne-lektury. pl/]. 

Wracając do Foucaulta, stwierdza on, że „w dużo precyzyjniejszy spo-

sób, począwszy od XVII w., szaleniec był zasadniczo określany poprzez jego 

niezdolność do pracy. W istocie (…) w XVII stuleciu zaczyna się szaleńca le-

czyć lub raczej stosować doń systematyczne i ogólne środki, przede wszyst-

kim z uwagi na jego niezdolność do pracy. W XVII w. rozpoznaje się szaleńca 

przede wszystkim po jego próżniactwie lub niezdolności nagięcia się do reguł 

pracy [Foucalt 2000, 85].  

(…) Poczynając od XVII w. obecność szaleńca w rodzinie,  

w wiosce, w mieście, w społeczeństwie stała się dosłownie niemożliwa do 

tolerowania. Moim zdaniem dość łatwo wskazać tego przyczynę. Początek 

XVII w. w Europie, a zwłaszcza we Francji i Anglii, zbiega się z początkiem 

socjalnej, politycznej i stanowej organizacji społeczeństw kapitalistycznych. 
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Kapitalizm zaczyna tworzyć się na szczeblu państw i narodów. W społeczeń-

stwie, takim jak to, istnienie wielkiej populacji próżniaków staje się czymś 

wprost niemożliwym i trudnym do tolerowania. Obowiązek pracy dotyczy 

wszystkich, konieczne staje się określenie statusu każdego w związku z orga-

nizacją pracy oraz kontrola zarządzania własnością przez całą rodzinę,  

a w wyniku tego - przez całe ciało społeczne. Szaleńca nie można już tolero-

wać w takiej postaci ekonomicznego i społecznego rozwoju” [Foucalt 2000, 

94]. 

Zdaniem Agnieszki Marii Kobrzyckiej, badaczki polskiej literatury 

oświeceniowej, w tym okresie często utożsamiano głupotę z szaleństwem, 

„pierwsze z wymienionych pojęć uznawano bowiem za «węższe» w stosunku 

do szaleństwa i, w odróżnieniu od frenezji, traktowano z większym pobłaża-

niem” [Kobrzycka 2013, 2].  

Najsłynniejszym dziełem schyłku oświecenia, a w zasadzie preroman-

tyzmu i okresu Sturm Und Drang, w którym pojawia się motyw obłędu, jest 

powieść epistolarna „Cierpienia młodego Wertera” Johanna Wolfganga von 

Goethego. Tytułowy Werter nieszczęśliwie zakochuje się  

w Lotcie, młodej i pięknej dziewczynie, która jest jednak zaręczona z Alber-

tem. Werter zaprzyjaźnia się z obojgiem, lecz coraz głębsze uczucie do Lotty 

jest dla niego źródłem cierpienia, dlatego też postanawia opuścić miasteczko 

Wahlheim. Jego niezwykła wrażliwość, zakrawająca na histerię, a także przy-

pisywanie przyrodzie cech ludzkich i umieję-tności wyrażania jego uczuć 

sugeruje niestabilność psychiczną młodzieńca. Po ślubie swojej ukochanej  

z Albertem Werter powraca do ich domu. Podczas nieobecności męża Wer-

ter całuje Lottę, ona jednak odrzuca jego uczucia. Miłość doprowadza go do 

samozagłady. Przygnębiony bohater, cierpiący z powodu „bólu istnienia”  

i owładnięty obsesją na punkcie dziewczyny podejmuje decyzję  

o samobójstwie. Nie jest to zresztą jedyny przypadek szaleństwa  

w utworze. Pojawia się w nim postać obłąkanego młodzieńca, szukającego 

kwiatów dla swojej ukochanej. Widok ten uświadomił Werterowi, że on sam 

stracił rozum z miłości. 

Pozytywistycznym przykładem realizacji motywu szaleństwa  

w literaturze jest powieść „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego.  
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Jej główny bohater, student prawa Rodion Raskolnikow, zafascynowany nie-

tzscheańską koncepcją nadczłowieka postanawia sprawdzić, czy zalicza się 

do tej pierwszej kategorii, czy też jest człowiekiem takim, jak wszyscy inni. 

Aby się tego dowiedzieć, Rodion postanawia zamordować starą lichwiarkę,  

w jego opinii – pasożyta na organizmie społecznym. Pomimo drobiazgowego 

zaplanowania zbrodni, pojawiają się nieoczekiwane trudności, jak na przy-

kład obecność siostry lichwiarki, którą bohater również zabija. W wyniku 

swojego czynu Rodion popada w obłęd – cierpi na gorączkę, majaki, przywi-

dzenia i traci zdolność racjonalnego myślenia. Przeżywa kolejne załamania 

psychiczne, lecz wciąż pozostaje wierny swojej ideologii. Jego tragedią był 

fakt, że okazał się taki, jak wszyscy ludzie. Za namową prostytutki Soni boha-

ter przyznaje się do popełnionego czynu, a zakochana w nim dziewczyna 

jedzie wraz z nim na Syberię, miejsce katorgi, gdzie pod jej wpływem nastę-

puje w nim głęboka przemiana duchowa.  

Kolejnym przykładem szaleństwa w literaturze jest bohater opowiada-

nia „Jądro ciemności” Josepha Conrada, zaliczanego do najwybitniejszych 

dzieł literatury angielskiej. Niezwykle skuteczny agent Kurtz, rządzący swoim 

quasi-państwem dał się zwieść iluzji władzy i popadł w obłęd. Jeden z boha-

terów opowiadania zauważa, że z Kurtzem się „nie rozmawia. Jego się słu-

cha”. Wysłanego po Kurtza Charlesa Marlowa, kapitana małego statku paro-

wego, pracującego dla belgijskich placówek handlowych przerażają zmiany, 

jakie zaszły w zachowaniu i psychice agenta, wynikające również z odrzuce-

nia przez niego zachod-nich norm obyczajowych. Marynarzowi udaje się 

wywieźć Kurtza z jego bazy wypadowej, ten jednak umiera w drodze. Mar-

low, nie chcąc niszczyć pięknej legendy o Kurtzu w oczach jego narzeczonej, 

przekazuje jej jego rzekome ostatnie słowa.  

W epoce międzywojennej powstał obraz kobiecego szaleństwa,  

a mianowicie „Cudzoziemka” Marii Kuncewiczowej. Tytułowa bohaterka, 

emigrantka polskiego pochodzenia, która wychowała się  

w Rosji, cierpiała z powodu nieszczęśliwej, młodzieńczej miłości. W akcie 

zemsty na mężczyznach po zdradzie ukochanego Michała wyszła za nieko-

chanego Adama. Przez długie lata dręczyła swoich bliskich histerią, niezrów-

noważeniem emocjonalnym i skrajnym stopniem niepoczytalności – myślała 
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nawet o zamordowaniu własnych dzieci. Jego źródłem było wieloletnie po-

czucie obcości, krzywdy i własnej wyższości, co potwierdza niniejszy cytat: 

„Nad wszystko lubiła cierpieć z przyczyny srogości i tajemnic losu. W cierpie-

niu znajdowała prawo do gniewu. Łaski w  rodzaju zdrowia, urody, powodze-

nia w pracy dźwigała niechętnie: obowiązywały do zgody z życiem. Nato-

miast miłość, śmierć, fatalizmy nie zawinione, nieodwracalne – lubiła czuć  

w sercu ich pazury. Mogła wtedy pomiatać rzeczywistością, wynosić się poza 

porządek świata, bez reszty zamieszkiwać w muzyce”. 

Jednym ze współczesnych dzieł, traktujących o chorobie psychicznej jest 

powieść kryminalna Artura Pereza-Reverte „Szachownica flamandzka”  

z 1990 r. Jeden z głównych bohaterów knuje skompliko-waną intrygę, a klucz 

do jej rozwiązania leży w jego skrzętnie ukrywanej przeszłości. Uzasadnione 

jest stwierdzenie, że tę zagadkę mógł wymyślić jedynie genialny, lecz również 

szalony umysł. Genialny szaleniec spreparował dowody w prowadzonej przez 

siebie sprawie tak, aby badający ją psychiatrzy stwierdzili u niego „niebez-

pieczny przypadek schizofrenii” [Pérez-Reverte 2001, 389].  

Sprawca uknuł swój plan z troski o ukochaną dziewczynę, aby uwolnić 

ją od „zgubnych powiązań i wpływów” [Pérez-Reverte 2001, 380], odciąć ją 

od przeszłości. Choć można zrozumieć jego szlachetne pobudki, nie można 

zaakceptować tego, że w swojej chorej wizji sprawiedliwości nadał sobie 

prawo do decydowania o życiu i śmierci. 

Zakończenie 

Autorzy starali się dowieść, że temat choroby psychicznej jest obecny 

w najstarszych znanych ludzkości tekstach, jak również 

w literaturze współczesnej. Świadczy to o swoistym uniwersalizmie tego 

motywu literackiego, gdyż można go odnieść do każdej z epok literackich. 

Choroba psychiczna jest bowiem jednym z najpoważ- niejszych wyzwań cy-

wilizacyjnych, niezależnie od czasu historycznego. Bardzo często źródłem 

inspiracji dla autorów są ich własne przeżycia i obserwacje, co dodaje literac-

kiemu opisowi realizmu.  
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Motyw zdrowia psychicznego, a więc również obłędu nigdy nie straci 

na aktualności, ponieważ jak dowodzi w swoich badaniach WHO w 2020 r. 

depresja będzie drugą najbardziej kosztowną społecznie chorobą po choro-

bach nowotworowych [Plaga chorób…, (https:// www.polskieradio.pl/]. 
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Wstęp 

Zainteresowanie problematyką prognozowania zagrożeń w funkcjo-

nowaniu przedsiębiorstw pojawiło się w Stanach Zjednoczonych już na po-

czątku XX wieku. Szczególne nasilenie zapotrzebowania na modele predyk-

cyjne wystąpiło w okresie wielkiego, światowego kryzysu gospodarczego na 

przełomie lat 20. i 30. XX w. Natomiast przełom w badaniach nastąpił w la-

tach 60., kiedy to w Stanach Zjednoczonych wypracowane zostały przez E. 

Altmana modele umożliwiające szybkie wykrywanie zagrożeń w funkcjono-

waniu przedsiębiorstw. Prace E. Altmana zapoczątkowały dynamiczny rozwój 

dyskryminacyjnych modeli wczesnego ostrzegania i stały się inspiracją do 

różnorodnych poszukiwań nowych rozwiązań w tej dziedzinie [Mączyńska 

2003, 111].  

Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ma olbrzymie znaczenie 

dla właścicieli, w tym akcjonariuszy, którzy ulokowali swój kapitał, by osią-

gnąć w przyszłości zwrot na zakładanym poziomie, kadry zarządzającej, która 

podejmuje decyzje w ramach prowadzonej działalności, instytucji finanso-

wych, które udzielają pożyczek lub kredytów, czy też rad nadzorczych. W 

literaturze przedmiotu zostało zaprezentowanych wiele metod analizy eko-

nomicznej, które mogą posłużyć do oceny sytuacji finansowej przedsiębior-

stwa, np. analiza pionowa i pozioma bilansu oraz rachunku zysków i strat, 

analiza wskaźnikowa, analiza dyskryminacyjna, analiza logitowa, czy liczne 

modyfikacje punktowej metody oceny ryzyka. Wymienione metody różnią 

się od siebie pod względem złożoności obliczeń, ale i możliwości interpreta-

cyjnych [Siemińska 2003, 72-83, 97-138; Kowalak 2003, 49-83, 181-192; 

Zaleska 2005, 53-61, 62-91, 133-135; Bień 2011, 97-118].  

Celem artykułu jest weryfikacja skuteczności predykcji wybranych 10 

modeli analizy dyskryminacyjnej na przykładzie próby 15 przedsiębiorstw 

funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. Badania 

dotyczą lat 2004-2010. 
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Modele analizy dyskryminacyjnej 

W Polsce stworzono kilkadziesiąt modeli dyskryminacyjnych, przy 

czym pierwszy model został opracowany przez prof. Elżbietę Mączyńską w 

1994 r. W literaturze przedmiotu często przypisuje się, w sposób nieupraw-

niony z metodycznego punktu widzenia, walor uniwersalności (pomija się 

nieporównywalne warunki gospodarowania i specyfikę branżową przedsię-

biorstw zaliczonych do próby uczącej modelu) oraz niezmiennej wiarygodno-

ści diagnostycznej, bez względu na upływ czasu od ich opublikowania. Dlate-

go też celowe jest okresowe przeprowadzanie wiarygodności diagnostycznej 

modeli oceny kondycji finansowej [Kitowski 2013, 156].  

Metody analizy dyskryminacyjnej są pozbawione zasadniczej wady 

analizy wskaźnikowej, jaką jest trudność w jednoznacznej ocenie sytuacji 

finansowej przedsiębiorstwa. Wykorzystanie wielu wskaźników często za-

ciemnia obraz sytuacji przedsiębiorstwa, co powoduje konieczność ich selek-

cji. Z drugiej strony selekcja taka grozi subiektywizmem. Rozwiązaniem tego 

problemu są właśnie modele dyskryminacyjne, które sprowadzając ocenę 

sytuacji finansowej do jednej wartości liczbowej wykluczają tym samym 

sprzeczności interpretacyjne [Bombiak 2010, 144-145]. Nie bez znaczenia 

jest też trend danej funkcji w kolejnych latach. Gdy wartości danej funkcji 

corocznie zmniejszają się, pomimo że wartość funkcji wskazuje na przedsię-

biorstwo o dobrej sytuacji (np. z>0 w modelu A. Hołdy) [Hołda 2001, 306-

310], oznacza to, że sytuacja finansowa ulega pogorszeniu. Niewątpliwie 

największą zaletą tych modeli jest prostota ich wykorzystania [Zielińska – 

Sitkiewicz 2012, 300].  

W pracy zastosowano kilka modeli analizy dyskryminacyjnej, które zo-

stały zaprezentowane w tabeli 1. 

Tabela 1. Wybrane funkcje dyskryminacyjne 

Table 1. Selection methods of discriminant analysis 

Autor modelu Postać modelu 

E. Mączyńska 

 [Mączyńska 1994, 42-45] 

W=1,50*W1+0,08*W2+10,0*W3+5,00*W4+0,30*W5+0,10*

W6, gdzie: 
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W<0, przedsiębiorstwo zagrożone upadłością, 

R. Jagiełło – Model dyskry-

minacyjny dla małych i 

średnich przedsiębiorstw z 

sektora „Przemysł” [Jagiełło 

2013, 66] 

W= -1,8603 + 12,296*W5+0,1675*W9+1,399*W13, gdzie: 

W<0, istnieje wysokie prawdopodobieństwo zaklasyfikowa-

nia tej firmy w ciągu kolejnego roku do kategorii zagrożo-

nych, 

A.Hołda  

[Hołda 2001, 306-310] 

 

W = 0,605 + 0,681*W1 – 0,0196*W2 + 0,00969*W3 + 

0,000672*W4 + 0,157*W5, gdzie: 

W<0, jednostka klasyfikowana jest jako bankrut; 

J. Gajdka, D. Stos 

[Gajdka, Stos 1996, 56-63] 

W=07732059-0,0856425*W1+0,0007747*W2 

+0,9220985*W3+ 0,6535995*W4-0,594687*W5, gdzie: 

W<0,45, podmiot należy zaliczyć do „zbankrutowanych”; 

B. Prusak [Prusak 2004, 

165-179] 

W= - 1,568492770195 

+6,5244812965393*W1+0,147970467805862*W2 

+0,406149059534073*W3 +2,17539358139038*W4, gdzie: 

W< - 0,129932582, przedsiębiorstwo zaliczane do bankru-

tów, 

Model (G) INE PAN  

[Mączyńska 2004, 107-117] 

W = 9,498*W1 + 3,566*W2 + 2,903*W3 + 0,452*W4 - 1,498 

gdzie:  

W<0, przedsiębiorstwo zagrożone upadłością; 

M. Hamrol, B. Czajka, M. 

Piechocki 

[Hamrol i inni 2004, 35-39] 

W= 3,562*W7 + 1,588*W16 + 4,288*W5 + 6,719*W13 – 

2,368 

gdzie: 

W<=0, analizowana jednostka jest kandydatem do rychłego 

bankructwa; 

 D. Hadasik 

[Hadasik 1998, 72-79 i 159] 

W= 0,335969*W1-0,71245*W2-2,4716*W5+1,46434*W7+ 

0,00246069*W9-0,0138937*W12 + 0,0243387*W17 

+2,59323   
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gdzie: 

W<= - 0,42895, przedsiębiorstwa zagrożone upadłością; 

D. Appenzeller, K. Szarzec 

[Appenzeller, Szarzec 2004, 

120-128]  

W= 0,819138*W1+2,56661*W2-0,00500208*W3+ 

0,000628865*W4 - 0,00951358*W5 – 0,556326 

gdzie: 

W<0, spółka zagrożona upadłością; 

T. Maślanka [Maślanka 

2008, 193-254] 

 

W= -1,44979+3,55401*W4+2,14847*W6-0,33302*W7+ 

4,81862*W17 +0,05236*W26+ 2,52164*W40 

gdzie: 

W=0, wielkość graniczna; 

Źródło: opracowanie własne. 

Ocena kondycji finansowej spółek 

Poniżej w tabeli 2 zaprezentowane zostały wyniki oceny kondycji fi-

nansowej 3 spółek o najsłabszej sytuacji finansowej spośród 15 podlegają-

cych badaniu.† Ocena została dokonana za pomocą metod wskazanych w 

tabeli 1. 

Tabela 2. Wyniki poszczególnych modeli dyskryminacyjnych dla wybranej próby przedsię-

biorstw w latach 2004-2010 

Table 2. Results of individual discriminant models for a selected sample of enterprises in 

2004-2010 

Model/ Autor modelu 2004 2005  2006  2007  2008 2009 2010  

Sanglass S.A. 

                                                           
†
 Z uwagi na fakt, że tabela zawierająca wyniki 15 przedsiębiorstw byłaby bardzo 

obszerna, dlatego też zaprezentowano wyłącznie wyniki spółek, dla których odno-
towano co najmniej 15 wskazań ujemnych, a więc sugerujących zagrożenie upadło-
ścią. 
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R. Jagiełło 3,38 0,86 -0,61 -2,19 -0,80 -0,66 -0,23 

Model G INE PAN 7,05 2,03 0,86 -0,35 0,00 0,32 0,79 

M. Hamrol, B. Czajka, M. Pie-

chocki 16,54 1,75 0,01 0,44 0,70 0,54 0,34 

D. Hadasik   -1,68 0,06 -0,24 0,04 -0,09 -0,19 -0,10 

D. Appenzeller, K. Szarzec 7,46 0,12 -0,25 -0,39 -0,27 -0,27 -0,15 

T. Maślanka 1,78 0,48 -0,37 -0,74 -0,60 -0,72 -0,40 

E. Mączyńska 4,72 2,63 0,69 -1,05 -0,50 0,48 0,90 

B. Prusak   7,84 0,05 -0,85 -1,55 -0,76 -0,86 -0,62 

Vogel Noot Packaging Polska S.A. 

R. Jagiełło -0,86 -0,39 -0,73 -5,94 -3,13 -1,07 -2,30 

Model G INE PAN 1,52 1,63 0,94 -5,27 -0,67 0,29 -0,24 

M. Hamrol, B. Czajka, M. Pie-

chocki 1,48 1,58 1,18 -5,28 -1,29 0,69 0,09 

D. Hadasik   0,18 -0,03 0,15 -0,34 -1,39 -0,92 -0,88 

D. Appenzeller, K. Szarzec 0,07 0,07 -0,40 -5,19 -0,62 -0,21 0,22 

A. Hołda 0,83 0,84 0,84 - - - - 

J. Gajdka, D. Stos 0,20 0,21 5,27 - - - - 

T. Maślanka 0,74 0,94 0,62 -2,73 -1,01 -0,48 -0,80 

E. Mączyńska 0,56 0,50 -0,45 -13,76 -2,64 0,52 -0,38 

B. Prusak   -0,57 -0,42 -0,98 -6,35 -1,47 -0,83 -1,39 

Zakład Produkcyjny „Kamot – Mielec” S.A.  

R. Jagiełło -0,24 -1,84 -0,39 -0,30 -0,29 -2,93 -12,05 

Model G INE PAN 2,73 0,48 2,44 2,93 2,63 0,21 -1,10 
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M. Hamrol, B. Czajka, M. Pie-

chocki 2,89 1,76 3,21 3,36 2,80 4,68 

-

109,4

7 

D. Hadasik   3,76 -1,60 4,43 - - - - 

D. Appenzeller, K. Szarzec 0,69 0,37 0,75 0,73 0,48 1,43 -41,19 

A. Hołda 1,10 1,05 1,32 1,38 1,10 2,53 3,13 

J. Gajdka, D. Stos 0,21 0,06 0,21 0,14 0,15 0,05 -8,02 

T. Maślanka 1,66 0,08 1,60 1,99 1,75 -1,75 -0,78 

E. Mączyńska 1,67 -0,90 0,97 1,48 1,28 -1,53 -76,87 

B. Prusak   0,04 -1,11 -0,17 0,37 0,03 -0,99 -37,40 

Źródło: opracowanie własne. Obliczenia funkcji zostały skorygowane tak (poprzez odpowied-

nią korektę wyrazu wolnego), by wartością graniczną poszczególnych funkcji było 0. Dlatego 

też należy przyjąć, że w przypadku, gdy wartość funkcji jest mniejsza od zera, wówczas przed-

siębiorstwo jest zagrożone upadłością. 

Jak wynika z dokonanych obliczeń metody poddane weryfikacji w zde-

cydowanej większości wskazały zmiany kondycji finansowej poszczególnych 

przedsiębiorstw. Należy bowiem pamiętać, że wzrost wartości funkcji ozna-

cza polepszenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, natomiast zmniejsze-

nie wartości funkcji to pogorszenie się sytuacji finansowej. Jednocześnie 

analiza wyników funkcji dyskryminacyjnych wskazuje, że przedsiębiorstwa w 

okresie objętym badaniem odznaczały się w większości dobrą kondycją fi-

nansową. Dokonując analizy kondycji finansowej przedsiębiorstw w poszcze-

gólnych latach zauważalne jest jednak pogorszenie się sytuacji 9 z 15 oma-

wianych przedsiębiorstw w latach 2009 i 2010, co prawdopodobnie związane 

było z kryzysem ogólnoświatowym.  

W przypadku próby piętnastu przedsiębiorstw: 

 13 firm odznaczało się niezagrożoną kondycją finansową. O dobrej 

kondycji finansowej świadczy fakt, że wartości funkcji dyskrymina-

cyjnych w latach 2004-2010 przyjmowały wartości dodatnie lub też 

zdarzyły się sporadycznie wyniki ujemne. Na 15 przedsiębiorstw pod-
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legających próbie badawczej: 9 odnotowało od 0 do 5 wskazań 

ujemnych sugerujących zagrożenie upadłością, 1 odnotowało 6 

wskazań ujemnych, 3 odnotowały od 10 do 15 wskazań ujemnych. 

Należy jednak zauważyć, że w latach 2009-2010 sytuacja finansowa 

8 ze wskazanych powyżej 13 przedsiębiorstw pogorszyła się. Pomi-

mo że wyniki funkcji dyskryminacyjnych przyjmowały wartości do-

datnie to jednak były one niższe niż w latach 2004-2008. 

 2 firmy miały słabą sytuację finansową.  

- Vogel Noot Packaging Polska S.A. W latach 2004-2006 przedsię-

biorstwo odznaczało się dobrą kondycją finansową, w 2006 r. za-

uważalny jest spadek wartości funkcji w stosunku do lat 2004 i 2005 

co oznacza, że sytuacja finansowa przedsiębiorstwa uległa pogor-

szeniu. W latach 2007-2010 wartości funkcji były w większości ujem-

ne, co oznacza, że przedsiębiorstwo było zagrożone upadłością. 

Warto podkreślić, że w latach 2006 – 2008 i 2010 Spółka odnotowała 

stratę na działalności operacyjnej i stratę netto. 

- Sanglass S.A. Sytuacja spółki w latach 2004 – 2005 była stabilna, na-

tomiast w latach 2006-2010 uległa znacznemu pogorszeniu. W la-

tach 2006-2010 większość funkcji osiągnęła wartości ujemne, co 

oznacza, że Spółka była zagrożona upadłością.  

 Biorąc pod uwagę wyniki modeli w ramach poszczególnych przed-

siębiorstw należy stwierdzić, iż wystąpiły sytuacje gdzie większość modeli 

wskazało na niezagrożoną sytuację finansową natomiast pozostałe na ryzyko 

bankructwa, np. 

 modele R. Jagiełło i B. Prusaka w firmie Cebal Tuba Sp. z o.o. w latach 

2005-2008, 

 model B. Prusaka w firmie Dezamet S.A. w latach 2005-2010,  

 model B. Prusaka w firmie Sanfarm Sp. z o.o. w 2005 r., 

lub odmiennie, tzn. większość modeli wskazała na ryzyko upadłości nato-

miast pozostałe na  niezagrożoną sytuację, np.  

 model M. Hamrola, B. Czajki i M. Piechockiego (model poznański) w fir-

mie Sanglass S.A. w latach 2006-2010, 
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 model A. Hołdy w firmie Kamot – Mielec S.A. w 2010 r., 

 modele M. Hamrola, B. Czajki i M. Piechockiego oraz D. Appenzeller i K. 

Szarzec w firmie Vogel Noot Packaging Polska S.A. w 2010 r. 

Analizując wartości otrzymanych funkcji dla wszystkich przedsię-

biorstw zauważamy, że największą ilość wartości ujemnych w danym roku 

wykazały: 

 w 2004 r. model R. Jagiełły - 5 wskazań z 10 wartości ujemnych ogółem, 

 w 2005 r.  model B. Prusaka – 6 wskazań z 16 wartości ujemnych ogó-

łem, 

 w 2006 r.  model B. Prusaka – 5 wskazań z 15 wartości ujemnych ogó-

łem, 

 w 2007 r. model R. Jagiełły - 6 wskazań z 24 wartości ujemnych ogółem, 

 w 2008 r. model R. Jagiełły - 7 wskazań z 24 wartości ujemnych ogółem, 

 w 2009 r. model R. Jagiełły - 6 wskazań z 18 wartości ujemnych ogółem, 

 w 2010 r. model R. Jagiełły i model B. Prusaka - 6 wskazań z 26 wartości 

ujemnych ogółem. 

 

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że wysoką odmienność w od-

niesieniu do pozostałych metod wykazały modele B. Prusaka i R. Jagiełły. 

Gdyby obliczenia zostały dokonane wyłącznie za pomocą tych dwóch metod 

to okazałoby się, że zagrożone upadłością było sześć przedsiębiorstw. Nasu-

wa się zatem wniosek, że dokonanie oceny kondycji finansowej przedsiębior-

stwa za pomocą jednego czy też dwóch modeli może prowadzić do błędnych 

ustaleń. 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy niejednolitość wskazań związa-

na jest z różnorodnością wskaźników użytych do konstrukcji danego modelu 

oraz ilością wskaźników analizy finansowej użytych do konstrukcji modelu. 

Poza tym autorzy konstruując swoje modele dokonywali ich weryfikacji na 

próbach określonych przedsiębiorstw. Może więc zdarzyć się sytuacja, że 

oceniane przedsiębiorstwo nie jest dopasowane do pierwotnej próby ba-

dawczej stąd rozbieżność wyników.  
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Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że zapre-

zentowane modele dyskryminacyjne dobrze odwzorowują sytuację finanso-

wą firm bowiem przedsiębiorstwa objęte próbą badawczą w dalszym ciągu 

funkcjonują i nie ogłoszono wobec nich upadłości. Należy jednak zwrócić 

uwagę, że niektóre modele wskazywały na dobrą sytuację finansową firmy, 

podczas gdy inne na słabą sytuację finansową, np. model M. Hamrola, B. 

Czajki i M. Piechockiego zastosowany do oceny Sanglass S.A. Potwierdza to 

tezę, że nie należy dokonywać oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa za 

pomocą jednego modelu lub jednej metody[Lichota 2009, 31]. Przeprowa-

dzenie skutecznej analizy sytuacji finansowej w oparciu o modele dyskrymi-

nacyjne wiąże się z koniecznością zastosowania co najmniej kilku modeli. 

Pozwoli to na „odrzucenie” wyników modelu, który nie sprawdza się w przy-

padku danego przedsiębiorstwa. Dokonując wyboru metody do oceny kon-

dycji finansowej przedsiębiorstw należy również zwrócić uwagę, by dany 

model był dopasowany branżowo, co ograniczy ryzyko błędnego przyporząd-

kowania modelu. Jak wspomniano we wstępie nie należy bezkrytycznie ufać 

wynikom modeli dyskryminacyjnych. Mogą one jedynie wspomagać decyzje 

podejmowane w przedsiębiorstwie.  

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono pogorszenie się 

sytuacji 9 z 15 omawianych przedsiębiorstw w latach 2009 i 2010, co zapew-

ne związane było z kryzysem ogólnoświatowym. 

Na zakończenie warto podkreślić, że należy być ostrożnym podczas 

wydawania ocen dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorstw bowiem 

nie wszystkie jednostki, które wykazują straty finansowe są w złej kondycji 

finansowej. Istnieją przedsiębiorstwa, które poprzez zakupywanie materia-

łów w macierzystych centralach zagranicznych celowo zawyżają koszty i wy-

kazują straty na działalności [Wilczyński 2000, 17]. Wystąpić może również 

sytuacja odwrotna. Modele dyskryminacyjne uwzględniają w większości da-

ne pochodzące z bilansu i rachunku zysków i strat. Wyprzedaż majątku po-

wodująca krótkotrwały przyrost gotówki, spłatę zobowiązań, malejący po-

ziom zapasów a także sprytne zabiegi księgowe mogą dać nieprawdziwy 

obraz kondycji finansowej przedsiębiorstw. 
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Informacja dla autorów  
Informat ion for  authors  

Redakcja przyjmuje do druku te prace, które zostaną uznane przez recenzentów i 

redaktorów za właściwe po względem tematyki, stanowiące oryginalny wkład do 

postępu w nauce lub posiadają pożądane walory dydaktyczne (szkoleniowe). Au-

tor otrzymuje z redakcji zawiadomienie o przyjęciu bądź odrzuceniu pracy. Korekty 

tekstu dokonuje pierwszy autor lub jeden ze współautorów. 

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących stylistyki, 

nazewnictwem i skrótów oraz poprawek wersji w języku angielskim - bez uzgod-

nienia z autorem. 

Artykuł należy zredagować poprawnie pod względem stylistycznym, zgodnie z 

obowiązującą pisownią i nazewnictwem. Zastosowane skróty winny być wyjaśnio-

ne w tekście. 

Prace niezakwalifikowane do druku nie są odsyłane.  

W przypadku prac współautorskich niezbędne jest nadesłanie oświadczenia o 

procentowym udziale poszczególnych Autorów. 

Prace należy nadsyłać w formacie word.doc (word.docx) na adres: biglow-

na@wsbip.edu.pl oraz w 2 egzemplarzach wersji papierowej (nie podlegają zwro-

towi Autorom) na adres redakcji wraz z pismem przewodnim, zawierającym 

oświadczeniem, że nie była ona publikowana w innym czasopiśmie. 

Wymogi ogóle i techniczne przygotowania prac Prace oryginalne: objętość nie 

powinna przekraczać 12 stron maszynopisu, wliczając w to stronę tytułową, 

streszczenie, słowa kluczowe, tekst właściwy i piśmiennictwo; Sprawozdania ze 

zjazdów i recenzje: objętość – 2 strony.  

Materiał do publikacji powinien być przygotowany zgodnie z zasadami procesu 

wydawniczego obowiązującego w redakcji.  
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Tekst pracy, wielkość tabel i rysunków powinny być przygotowane zgodnie z sza-

blonem formatu przygotowanym przez redakcję.  

Obowiązujący układ artykułu 

Imię i nazwisko – czcionka Calibri Light, 10 pkt, pogrubiona, wielkie litery 

Tytuł artykułu w języku polskim – czcionka Calibri Light, 13 pkt, pogrubiona, wielkie 

litery, wyśrodkowane, interlinia wielokrotnie 1,15, odstęp przed 24 pkt, po 12 pkt 

Streszczenie pracy - w języku polskim (od 600 do 1000 znaków); słowa kluczowe – 

należy podać do 5 słów – czcionka Calibri Light, 9 pkt, wyjustowane, interlinia wie-

lokrotne 1,15, odstęp przed 3 pkt, po 3 pkt 

Tekst główny pracy – powinien obejmować wstęp, cel i metody badawcze, wyniki 

(dyskusję), wnioski (lub podsumowanie), spis literatury – czcionka Calibri Light 11 

pkt, interlinia wielokrotne 1,15, odstęp przed 3 pkt, po 3 pkt. 

Kolejne akapity należy rozpoczynać wcięciem 1,0 cm. 

Tytuły tabel, wykresów, rysunków, map itp. powinny być podane zarówno w języ-

ku polskim jak i angielskim, a ich numery cyframi arabskimi – czcionka Calibri Light 

9 pkt – interlinia wielokrotne 1,15, – przed 12 po 6 pkt; źródło – czcionka Calibri 

Light 9 pkt – interlinia wielokrotne 1,15, – przed 6 po 12 pkt. Tekst tabeli czcionka 

Calibri Light 9 pkt – interlinia pojedyncza, – przed 0 po 0 pkt; 

Piśmiennictwo – przy powoływaniu się w tekście na publikacje innych autorów 

podajemy w nawiasach nazwisko, rok oraz stronę w układzie chronologicznym 

[Dziekański 2012, Olak 2013] lub zdaniem Pawlik [2011], [Kowalski (red.) 2013, 

34], [Anonim, Pierwszy 2003, 45], [OECD 2010, 45], [OECD 2010, 

http://www.oecd...], [Ustawa z 17 grudnia 2004], [http://www.onet.pl/] – czcion-

ka Calibri Light 10 pkt; interlinia wielokrotne 1,15, – przed 3 po 3 pkt 

Wykaz literatury należy umieścić na końcu artykułu. Literatura – wykaz piśmiennic-

twa należy zestawić w porządku alfabetycznym – czcionka Calibri, 10 pkt, wielkie 

litery, wyjustowane, interlinia wielokrotne 1,15, odstęp przed 3 pkt, po 3 pkt 

Kowalski J. (red.), Rola polityki regionalnej w gminie, Wyd. UJK w Kielcach, Kielce 

2012. 
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Anonim T., Pierwszy T., (red.), Zarządzanie, PWN, Warszawa 2003. 

OECD, Strategia Zróznoważonego Wzrostu, 2010, http://www.oecd-ilibrary.org 

(12.02.2013). 

Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finan-

sów publicznych, Dz. U., nr 14, poz. 114 ze zm. 

http://www.onet.pl/ [data dostępu 25.08.2014]  

Tytuł artykułu w języku angielskim – czcionka Calibri, 10 pkt, wielkie litery, pogru-

bione, wyjustowane, interlinia wielokrotne 1,15, odstęp przed 12 pkt, po 6 pkt.  

Streszczenie pracy -w języku angielskim (od 600 do 1000 znaków); słowa kluczowe 

– należy podać do 6 słów w języku angielskim – czcionka Calibri, 9 pkt, wyjustowa-

ne, interlinia wielokrotne 1,15, odstęp przed 3 pkt, po 3 pkt. 

 


