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SECURITY, ECONOMY & LAW 

NR 7, 2015 (4–14) 

 

 

 

 

MECHANIZM KRÓTKIEJ SPRZEDAŻY I JEJ ZASTOSOWANIE 

 

ANDRZEJ FALISZEK 

 

 

 

Abstrakt 

Kryzys finansowy, zapoczątkowany w 2007 r. na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych 

o podwyższonym ryzyku, doprowadził do istotnych zaburzeń i niepewności w globalnym systemie 

finansowym. Za źródło obecnych problemów można uznać podejmowanie zbyt dużego ryzyka, 

związanego z trwałym obniżeniem stóp procentowych i dążeniem inwestorów do maksymalizacji 

zysków. 

 

Słowa kluczowe: kryzys finansowy, kredyt hipoteczny, inwestor, ryzyko 

 

Abstract 

The financial crisis that started in 2007. On the US mortgage market at increased risk, led to 

a significant disturbance and uncertainty in the global financial system. As the source of the current 

problems can be taking too much risk associated with permanent reduction of interest rates and the 

desire of investors to maximize profits. 

 

Keywords: financial crisis, mortgag, inwestor, risk 

 

 

 

Światowy kryzys finansowy 

Światowy kryzys gospodarczy był poprzedzony stosunkowo długim okresem ożywienia 

gospodarczego trwającego w latach 1993 – 2007, z przerwą w latach 2001 – 2002. W tym czasie 

bezrobocie w Stanach Zjednoczonych spadło do bardzo niskiego poziomu przy jednoczesnym braku 

wzrostu inflacji. 

Ożywienie gospodarcze uwidoczniło się także na giełdach papierów wartościowych. W latach 

1993 – 2007 wartość indeksu Dow Jones, przedstawiającego uśrednioną wycenę akcji całego rynku 

nowojorskiej giełdy, wzrosła czterokrotnie, średnio o około 10% rocznie. Produkt Krajowy Brutto 

USA w tym okresie zwiększył się dwukrotnie, rosnąc przeciętnie o 5% w skali roku. Zróżnicowanie 

tych wartości jednoznacznie wskazuje, że ceny akcji pod koniec analizowanego okresu nie 

przedstawiały już rzeczywistej wartości przedsiębiorstw
1
. 

Począwszy od 2001 roku niskie stopy procentowane w Stanach Zjednoczonych przyczyniły 

się do wzrostu liczby kredytów hipotecznych na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, czego 

rezultatem był szybki wzrost cen nieruchomości. Popyt na nieruchomości był dodatkowo 

stymulowany ogólnym złagodzeniem kryteriów oceny ze strony kredytodawców. Kredytów coraz 

                                                           
1
 A. Dmowski, D. Prokopowicz, Rynki finansowe, Difin, Warszawa 2010, s. 310. 
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częściej udzielano osobom o słabej lub niezadowalającej historii kredytowej, co wiązało się ze 

zwiększonym ryzykiem. Cechą charakterystyczną takich kredytów hipotecznych były niskie wstępne 

stopy procentowe, gwałtownie rosnące po zakończeniu okresu początkowego. Rynek kredytów 

o podwyższonym ryzyku rósł szybko, a wraz z nim rozwijała się tzw. sekurytyzacja kredytów 

hipotecznych, czyli proces, w ramach którego kredytodawcy przenosili ryzyko kredytowe na 

inwestorów.  

W latach 2006–2007 stopy procentowe wzrosły, a ceny nieruchomości uległy znacznemu 

obniżeniu. Doprowadziło to ostatecznie do pojawienia się dużej liczby przypadków niemożności 

wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Kryzys na amerykańskim rynku kredytów 

o podwyższonym ryzyku wkrótce przekształcił się w globalny kryzys płynności. W momencie, gdy na 

rynku amerykańskim zaczęła rosnąć liczba egzekucji nieruchomości od klientów, nikt nie znał 

rzeczywistej lokalizacji ryzyka związanego z papierami wartościowymi zabezpieczonymi przez 

kredyty. Ten brak pewności spowodował ograniczenie płynności  i niepokój instytucji finansowych.   

Z kolei brak rynku wtórnego dla niektórych papierów wartościowych skłonił wiele instytucji 

finansowych do aktualizacji wyceny swoich aktywów finansowych, a część banków do znacznych 

odpisów w swoich bilansach. Spadek płynności spowodowany niepewnością na rynku w efekcie 

doprowadził do ograniczenia dostępności kredytów
2
.  

 

 

Globalny kryzys a sytuacja instytucji finansowych w Polsce 

Pogorszenie koniunktury na rynkach finansowych, które wystąpiło w 2008 roku spowodowane było 

obawami o ewentualne pogłębienie się trwającego obecnie kryzysu. Kryzys ten dotknął zasadniczo 

większość krajów rozwiniętych i rozwijających się, a w szczególności te kraje, które do połowy 2007 

roku znajdowały się w fazie przyśpieszonego rozwoju gospodarczego przy znaczącej partycypacji 

rynków kapitałowych.  

W Polsce pierwsze symptomy kryzysu gospodarczego pojawiły się pod koniec 2008 roku. 

Wcześniej, od mniej więcej 2004 roku rozwijała się dobra koniunktura gospodarcza, której jednym ze 

wskaźników był spadek poziomu bezrobocia (do 8,9% w III kw. 2008 r. w porównaniu z 19% 

w 2005)
3
.  

Instytucje finansowe są jednym z czterech podstawowych elementów współczesnych 

systemów finansowych. Pozostałe elementy to instrumenty finansowe, zasady i sposoby 

funkcjonowania oraz rynki finansowe
4
.  

Instytucje finansowe to podmioty gospodarcze, których głównym przedmiotem działalności, 

a tym samym głównym źródłem dochodów, jest tworzenie instrumentów finansowych, utrzymywanie 

ich i dokonywanie transakcji nimi
5
.  

Zgodnie z art. 4 pkt 7 ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych do 

instytucji finansowych zalicza się: bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych lub powierniczych, narodowy fundusz inwestycyjny, zakład ubezpieczeń, zakład 

reasekuracji, fundusz powierniczy, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny lub dom maklerski, 

mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, albo w państwie należącym do Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
6
.   

                                                           
2
 Fin-Focus, czerwiec 2008 – nr 5,  

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/finfocus/finfocus5/finfocus5_pl.pdf  

[dostęp: 25.05.2012] 
3
 A. Dmowski, D. Prokopowicz, Rynki finansowe, Op. cit., s. 315. 

4
 P. Kulpaka, Giełdy w gospodarce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 12. 

5
 Ibidem, s. 31. 

6
 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037. 

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/finfocus/finfocus5/finfocus5_pl.pdf
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Banki są podstawowymi podmiotami występującymi w każdym systemie finansowym. 

Spełniają one wiele ważnych i podstawowych funkcji, bez których niemożliwe byłoby sprawne 

działanie nowoczesnej gospodarki wolnorynkowej
7
.  Analizując wpływ światowego kryzysu 

finansowego na sytuację sektora bankowego Polsce, można wyodrębnić wiele kanałów oddziaływania, 

zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich.  

W Polsce dominują banki kontrolowane przez zagranicznych inwestorów. Przede wszystkim 

są to banki, które mają  swoją siedzibę w krajach Unii Europejskiej. Wiele z tych banków – spółek 

dominujących zostało dotkniętych kryzysem. Niektóre z nich poniosły straty na inwestycjach 

w aktywa związane z amerykańskimi kredytami mieszkaniowymi i otrzymały pomoc publiczną 

w swoich macierzystych krajach. W związku z tym pojawiły się obawy, czy będą one w stanie 

pomagać swoim spółkom podporządkowanym.    

Do kanałów bezpośredniego wpływu zalicza się kanał kredytowy, kanał finansowania, kanał 

rynkowy oraz kanał właścicielski
8
.  

Oddziaływanie w zakresie pierwszego kanału było nieistotne, ponieważ polskie banki nie były 

na dużą skalę zaangażowane w upadające banki zagraniczne. Począwszy od trzeciego kwartału 2008 

roku banki działające w Polsce ograniczyły lokaty utrzymywane w bankach zagranicznych
9
. 

Oddziaływanie kryzysu poprzez kanał finansowania okazało się ograniczone, mimo zależności 

części banków od finansowania zagranicznego. Wynikało to z faktu, że banki polskie posiadające 

zagranicznego inwestora pożyczały środki głównie w ramach grupy bankowej, a nie na 

międzynarodowych rynkach międzybankowych. Banki macierzyste nie tylko nie zaprzestały 

finansowania swoich filii w naszym kraju, ale także udzieliły im w III i IV kwartale 2008 roku 

znacznego wsparcia w postaci płynnych środków, szczególnie walutowych
10

. 

Wpływ kryzysu na wycenę instrumentów finansowych, a przez to na wartość aktywów 

banków (kanał rynkowy) był wprawdzie gwałtowny, ale też krótkotrwały, przez co stosunkowo 

niewielki.  

Ważną drogą transmisji szoku z rynków światowych okazał się kanał właścicielski, 

dotyczący wpływu zagranicznych właścicieli na postępowanie kontrolowanych przez nich banków. 

W czasie kryzysu szczególnie silny wpływ zarysował się w obszarze zarządzania ryzykiem. 

Przejawiał się on szczególnie wyraźnie w zakresie ryzyka kredytowego, negatywnie wpływając na 

funkcjonowanie krajowego rynku międzybankowego, jak też dynamikę akcji kredytowej w Polsce. 

Banki z kapitałem zagranicznym wyraźnie zaostrzyły politykę kredytową, zwłaszcza w odniesieniu 

do klientów korporacyjnych
11

.  

Spośród pośrednich kanałów oddziaływania na warunki funkcjonowania banków w Polsce 

szczególnie silnie wpływał kanał makroekonomiczny. Spadek popytu zewnętrznego będący 

następstwem recesji gospodarczej w krajach będących głównymi partnerami handlowymi Polski 

przyczynił się do spadku dynamiki PKB i wzrostu bezrobocia. Skutkuje to spadkiem jakości portfela 

kredytowego, oddziałując negatywnie na ocenę stabilności systemu bankowego, jak również na 

skłonność banków do kreacji kredytu. 

Oddziaływanie kanału kapitałowego polega na realizowanym w ramach grup kapitałowych 

zarządzaniu kapitałem i wpływa przede wszystkim na politykę dywidend i zasilania w kapitał spółek 

                                                           
7
 P. Kulpaka, Giełdy w gospodarce, Op. cit., s. 31.  

8
 Narodowy Bank Polski, Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, wrzesień 2009, s. 25-26. 

http://pl.scribd.com/doc/22131165/Polska-Wobec-Swiatowego-Kryzysu-Gospodarczego-2009 
9
 Narodowy Bank Polski, Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, wrzesień 2009, s. 25-26. 

http://pl.scribd.com/doc/22131165/Polska-Wobec-Swiatowego-Kryzysu-Gospodarczego-2009 [26.05.2012] 
10

 Ibidem, s. 26.  
11

 Ibidem, s. 27. 

http://pl.scribd.com/doc/22131165/Polska-Wobec-Swiatowego-Kryzysu-Gospodarczego-2009
http://pl.scribd.com/doc/22131165/Polska-Wobec-Swiatowego-Kryzysu-Gospodarczego-2009
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podporządkowanych. Od początku kryzysu nie zaobserwowano negatywnych bezpośrednich skutków 

działania tego kanału transmisji szoków.  

Pośredni kanał rynkowy negatywnie wpływa na funkcjonowanie międzybankowego rynku 

pieniężnego w Polsce. Zaburzenia na międzynarodowych rynkach spowodowały spadek płynności 

polskiego rynku. Transakcje z bankami macierzystymi pozwoliły bankom krajowym zabezpieczyć się 

przed ryzykiem np. walutowym.  

Wpływ pośredniego kanału kredytowego wynikającego m.in. z ekspozycji klientów banku na 

ryzyko rynkowe, a zwłaszcza walutowe, w warunkach znacznego osłabienia złotego był potencjalnie 

bardzo silny. Ze względu na wysoki udział walutowych kredytów mieszkaniowych, deprecjacja 

złotego w IV kwartale 2008 roku powodując wzrost wartości zadłużenia, mogła negatywnie wpłynąć 

na zdolności obsługi zadłużenia przez gospodarstwa domowe. Czynnik ten został zrównoważony 

przez spadek stóp procentowych za granicą
12

. 

Kanał zaufania wywarł znaczny wpływ na funkcjonowanie rynku międzybankowego, głównie 

przez obniżenie limitów transakcyjnych między bankami, prowadząc do ograniczenia obrotów na 

rynku międzybankowym. Publiczne ujawnienie informacji o stratach poniesionych przez kilka 

banków globalnych w 2008 roku doprowadziło do krótkoterminowego spadku zaufania klientów do 

niektórych banków. Spowodowało to przejściowy odpływ środków ulokowanych przez gospodarstwa 

domowe. Nie wywołało to jednak problemów z płynnością na większą skalę
13

. 

Polska gospodarka wykazuje zdecydowanie większą odporność na kryzys niż gospodarki 

większości krajów UE, o czym świadczy wzrost PKB na poziomie 0,8% w pierwszym kwartale 

2009 r. i 1,1 % w drugim kwartale 2009 r. Jedną z recept na kryzys dotykający instytucje finansowe 

jest ustawa z dnia 12 lutego 2009 roku o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom 

finansowym
14

. 

 

 

Hossa i bessa na GPW 

W czteroletnim okresie od lipca 2003 do lipca 2007 roku indeks WIG, przedstawiający uśredniony 

poziom cen dla całego rynku Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, zwiększył się 

czterokrotnie. Nominalny PKB Polski wzrósł w tym samym czasie o około 40%.  

Hossa ta uwarunkowana była zarówno czynnikami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi 

względem krajowej gospodarki. Do głównych czynników zewnętrznych należy zaliczyć ożywienie 

gospodarcze na rynkach zagranicznych oraz podobne hossy na licznych, znacznie większych rynkach 

giełd papierów wartościowych w innych krajach. Natomiast najważniejsze czynniki wewnętrzne to 

dobra koniunktura polskiej gospodarki aktywizowana faktem przystąpienia Polski do struktur 

europejskich, spadającym bezrobociem i nowymi inwestycjami w związku z absorpcją funduszy 

unijnych, w tym również tych związanych z Euro 2012
15

.   

W okresie tej hossy rozpoczęła się w Polsce błyskawiczna kariera funduszy inwestycyjnych, 

które znacznie upraszczały sposób inwestowania nawet stosunkowo niewielkich oszczędności 

gospodarstw domowych na rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Z drugiej jednak 

strony, zachęcano klientów prezentując im wysoką stopę zwrotu z inwestycji dokonanej kilka lub 

kilkanaście lat temu. Zwabieni tym sposobem nowi klienci nie mogli przewidzieć zbliżającego się 

krachu, ponieważ większość z nich charakteryzowała się niskim poziomem edukacji ekonomicznej
16

.  

                                                           
12

 Ibidem, s. 28. 
13

 Ibidem, s. 29. 
14

 Bip.prrm.gov.pl, plik 1486_fileot.pdf, s. 1. 

bip.kprm.gov.pl/download.php?s=75&id=862 [dostęp: 26.05.2012]   
15

 A. Dmowski, D. Prokopowicz, Rynki finansowe, Op. cit., s. 313. 
16

 Ibidem, s. 313-314. 
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Znaczącą rolę w nakręcaniu tej giełdowej koniunktury odegrały intensywnie prowadzone 

kampanie reklamowe, w których porównywano niskooprocentowane lokaty bankowe z jednostkami 

funduszy inwestycyjnych „oferujących” znacznie wyższą stopę zwrotu. W związku z fałszowaniem 

realnego obrazu potencjalnych inwestycji działania podjęła Komisja Nadzoru Finansowego, zakazując 

emisji reklam najbardziej wprowadzających w błąd. Interwencja Komisji była spóźniona, ustawę 

zakazującą nieetycznych praktyk w reklamach funduszy wydano dopiero 3 lipca 2007 roku, niemal 

w przeddzień załamania się rynku
17

. 

Optymizm inwestorów na giełdzie w Nowym Jorku, wzmacniany niewłaściwą polityką 

monetarną Banku Rezerw Federalnych skutkował silnym wzrostem popytu na aktywa finansowe 

rynku kapitałowego. Rosły więc indeksy na Wall Street, a jednocześnie kapitał zagranicznych 

funduszy inwestycyjnych trafiał na rynki krajów rozwijających się, w tym też na Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie. Rosnąca wycena akcji notowanych na WGPW w połączeniu z różnicą 

kursową dolara względem złotówki przyniosła wysoką stopę zwrotu kapitałom pochodzącym zza 

oceanu. Rozkręcona w ten sposób koniunktura dodatkowo zwiększała inwestycje polskich funduszy 

inwestycyjnych. Łączna wartość aktywów funduszy inwestycyjnych, która na początku 2003 roku 

wynosiła w Polsce około 25 miliardów złotych, stanowiąc 5% oszczędności Polaków, do lata 2007 

roku wzrosła sześciokrotnie, przekraczając 150 miliardów złotych (ok. 20% oszczędności krajowych 

gospodarstw domowych)
18

. 

Zdaniem Andrzeja Steca, hossa na Giełdzie Papierów Wartościowych, przerywana 

mniejszymi bądź większymi korektami, trwa średnio pięć lat, liczona od dnia poprzedzającej ją bessy. 

Tyle czasu potrzeba, aby inwestorzy zapomnieli o bessie i znów zaczęli masowo wpłacać pieniądze do 

akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Hossa zawsze kończy się nowym, historycznym szczytem 

indeksów i ogólną euforią inwestorów. Bessa trwa natomiast średnio 18 miesięcy i zabiera inwestorom 

ponad połowę zysków z całej minionej hossy. Kończy ją powszechny strach, niepewność, paniczna 

fala wyprzedaży i zazwyczaj oficjalne ogłoszenie recesji w zachodnich krajach
19

.  

 

 

Krótka sprzedaż i pożyczka papierów 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 

przez krótką sprzedaż rozumie się zobowiązanie się do zbycia papierów wartościowych mimo ich 

braku w chwili zaciągania tego zobowiązania na rachunku papierów wartościowych zbywcy
20

. 

Na rynku regulowanym zawieranie transakcji krótkiej sprzedaży jest dopuszczalne, o ile
21

: 

1) pomiędzy zbywcą lub podmiotem, o którym mowa w art. 121 ust. 2 pkt 2, a wykonującym 

zlecenie została zawarta umowa, która: 

 ustanawia obowiązek i określa zasady pozyskania i termin dostarczenia przez 

zbywcę lub podmiot, o którym mowa w art. 121 ust. 2 pkt 2, papierów wartościowych 

niezbędnych do dokonania rozrachunku transakcji w terminie określonym przez 

Krajowy Depozyt lub inny podmiot prowadzący rozrachunek, oraz 

 uprawnia wykonującego zlecenie do zawarcia na rachunek zbywcy lub 

podmiotu, o którym mowa w art. 121 ust. 2 pkt 2, umowy pożyczki papierów 

wartościowych na wypadek niewywiązania się przez zbywcę lub podmiot, o którym 

                                                           
17

 Ibidem, s. 314. 
18

 Ibidem, s. 314. 
19

 A. Stec, 5 lat hossy i półtora roku bessy,  http://www.pb.pl/2182099,68560,5-lat-hossy-i-poltora-roku-bessy 

[dostęp: 26.05.2012]. 
20

 Art. 3 pkt 47 ustawy z 29 lipca 2005 roku  o obrocie instrumentami finansowymi. 
21

 Art. 7 ust. 5 ustawy z 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. 

http://www.pb.pl/2182099,68560,5-lat-hossy-i-poltora-roku-bessy
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mowa w art. 121 ust. 2 pkt 2, z obowiązku terminowego dostarczenia papierów 

wartościowych, albo 

2) zbywcą jest podmiot będący uczestnikiem Krajowego Depozytu lub innego podmiotu 

prowadzącego rozliczenia transakcji, odpowiedzialny za wykonanie obowiązków związanych 

z rozliczeniem tej transakcji, albo 

3) zbywcą jest podmiot niebędący uczestnikiem Krajowego Depozytu lub innego podmiotu 

prowadzącego rozliczenia transakcji, odpowiedzialnym za wykonanie obowiązków 

związanych z rozliczeniem tej transakcji, o ile umowa pomiędzy zbywcą a podmiotem 

będącym uczestnikiem Krajowego Depozytu lub innego podmiotu prowadzącego rozliczenia 

transakcji, odpowiedzialnym za wykonanie obowiązków związanych z rozliczeniem tej 

transakcji: 

 ustanawia obowiązek i określa zasady pozyskania i termin dostarczenia przez 

zbywcę papierów wartościowych niezbędnych do dokonania rozrachunku transakcji 

w terminie określonym przez Krajowy Depozyt lub inny podmiot prowadzący 

rozrachunek, oraz  

 uprawnia tego uczestnika do zawarcia na rachunek zbywcy umowy pożyczki 

papierów wartościowych na wypadek niewywiązania się przez zbywcę z obowiązku 

terminowego dostarczenia papierów wartościowych.   

 

Krótka sprzedaż (ang. short selling) jest techniką inwestycyjną, która zakłada osiągnięcie 

zysków ze spadku cen papierów wartościowych
22

. Ma stosunkowo prostą konstrukcję, ale pociąga za 

sobą określone ryzyka. Ze względu na szczególny charakter transakcji krótkiej sprzedaży, warunki ich 

przeprowadzania są ściśle zdefiniowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
23

.  

Tradycyjnym sposobem na osiąganie zysków z inwestycji na giełdzie jest nabywanie 

papierów wartościowych w celu ich późniejszej sprzedaży po wyższym kursie. W przypadku 

transakcji krótkiej sprzedaży cel inwestycji jest identyczny, a różnica polega jedynie na odwrotnej 

kolejności przeprowadzanych transakcji.  Inwestor najpierw sprzedaje papiery wartościowe po to, aby 

po spadku ich kursu, przeprowadzić transakcję kupna
24

. 

Krótka sprzedaż wykorzystywana jest również jako składnik strategii bardziej złożonych, np. 

w strategiach arbitrażowych z wykorzystaniem instrumentów pochodnych oraz akcji. Dzięki swojej 

specyfice, ma istotny wpływ na jakość i atrakcyjność rynku, czyniąc go bardziej efektywnym. 

Powoduje wzrost płynności rynku, poprzez pożyczki papierów i krótką sprzedaż akcje znajdujące się 

portfelach inwestycyjnych długoterminowych inwestorów "powracają" na rynek, zwiększając liczbę 

akcji w obrocie oraz ogranicza ryzyko przewartościowania papierów wartościowych. Krótka sprzedaż 

aktywizuje rynek pożyczek papierów wartościowych będąc źródłem dodatkowego popytu na te 

pożyczki, podczas gdy płynny rynek pożyczek papierów jest dla pożyczkodawców szansą na 

dodatkowe źródło przychodów. Krótka sprzedaż ma również istotne znaczenie w obrocie akcyjnymi 

oraz indeksowymi instrumentami pochodnymi
25

. 

                                                           
22

 P. Kłosiewicz, R. Sieradzki, Krótka sprzedaż akcji. Wady i zalety oraz wykorzystanie tej techniki inwestycyjnej 

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Finansowy Kwartalnik Internetowy „e-Finanse” 2010, vol. 

6, nr 2, s. 88  http://www.e-finanse.com/artykuly_eng/147.pdf [dostęp: 27.05.2012]   
23

 Krótka sprzedaż. Poradnik dla inwestorów,  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Oficjalne 

Wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2010,  s.3 
24

 Ibidem, s. 3.  
25

 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Krótka sprzedaż i pożyczki papierów, 

http://www.gpw.pl/krotka_sprzedaz_i_pozyczki_papierow [dostęp: 27.05.2012] 

http://www.e-finanse.com/artykuly_eng/147.pdf
http://www.gpw.pl/krotka_sprzedaz_i_pozyczki_papierow
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Przedmiotem krótkiej sprzedaży mogą być akcje notowane na rynku regulowanym spełniające 

co najmniej jedno z poniższych kryteriów
26

:  

1. wchodzą w skład indeksu giełdowego WIG20 lub  

2. biorą udział w rankingu płynności i spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:  

 wartość akcji w wolnym obrocie wyliczona na dzień rankingu płynności akcji wynosi 

co najmniej 300.000.000 zł oraz 

  średnia dzienna wartość obrotów akcji w okresie ostatnich 6 miesięcy wyliczona na 

dzień rankingu płynności akcji wynosi co najmniej 4.000.000 zł lub 

 akcje, których wartość w wolnym obrocie w dniu ich pierwszego notowania stanowi 

lub stanowiła co najmniej 1% wartości akcji w wolnym obrocie wszystkich spółek 

uczestniczących w rankingu płynności akcji, z zastrzeżeniem, że na podstawie tego 

kryterium akcje mogą być przedmiotem krótkiej sprzedaży jedynie w okresie 

6 miesięcy od dnia ich pierwszego notowania. 

Przedmiotem krótkiej sprzedaży mogą być również papiery wartościowe emitowane przez 

Skarb Państwa, na przykład obligacje skarbowe lub papiery wartościowe emitowane przez  Narodowy 

Bank Polski. 

Listy papierów dopuszczonych do krótkiej sprzedaży są podawane do wiadomości publicznej. 

W praktyce aktualizacja list papierów wartościowych dopuszczonych do krótkiej sprzedaży będzie, 

poza przypadkami szczególnymi, przeprowadzana wraz ze zmianą składu indeksu WIG20. 

W przypadku zmian standardowych cztery razy w roku po zakończeniu sesji w trzeci piątek marca, 

czerwca, września, grudnia oraz po sporządzeniu nowego rankingu płynności, czyli po zakończeniu 7 

dnia sesyjnego miesiąca następującego po miesiącach: styczeń, kwiecień, lipiec, październik (również 

cztery razy w roku). Zatem standardowe zmiany składu list papierów dopuszczonych do krótkiej 

sprzedaży będą następowały osiem razy w roku w terminach: po 7 lutego, po trzecim piątku marca, po 

7 maja, po trzecim piątku czerwca, po 7 sierpnia, po trzecim piątku września, po 7 listopada, po 

trzecim piątku grudnia
27

. 

Na polskim rynku krótka sprzedaż formalnie istniała od 1999 r. Nie cieszyła się jednak 

powodzeniem, gdyż brakowało korzystnych i jasnych regulacji w tym zakresie. W lipcu 2010 r. 

Giełda Papierów Wartościowych formalnie wprowadziła krótką sprzedaż w oparciu na ustawie 

o obrocie instrumentami finansowymi, przepisach wykonawczych i regulaminach wewnętrznych
28

. 

 

 

Zabezpieczenie krótkiej sprzedaży 

Na zabezpieczenie krótkiej sprzedaży składają się zabezpieczenie początkowe oraz zabezpieczenie 

dodatkowe. Zabezpieczenie początkowe stanowią wyłącznie
29

: 

1. gwarancje, akredytywy lub poręczenia bankowe; 

2. środki pieniężne; 

3. maklerskie instrumenty finansowe znajdujące się na liście, o której mowa w § 26 ust. 5 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu i warunków 

pożyczania maklerskich instrumentów finansowych, z udziałem firm inwestycyjnych oraz 

                                                           
26

 Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 

lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy, § 117 a.  
27

 Serwis Inwestora, Od pierwszego lipca krótka sprzedaż na GPW – na czym będzie to polegało? http://serwis-

inwestora.pl/gielda/od-1-lipca-krotka-sprzedaz-na-gpw-na-czym-bedzie-to-polegalo2 [dostęp: 27.05.2012] 
28

 Ibidem. 
29

 Encyklopedia Prawa Skarbiec.Biz, Krótka sprzedaż, http://www.skarbiec.biz/haslo/136/  [dostęp: 27.05.2012]  

http://serwis-inwestora.pl/gielda/od-1-lipca-krotka-sprzedaz-na-gpw-na-czym-bedzie-to-polegalo2
http://serwis-inwestora.pl/gielda/od-1-lipca-krotka-sprzedaz-na-gpw-na-czym-bedzie-to-polegalo2
http://www.skarbiec.biz/haslo/136/
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banków powierniczych (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2006 r.), przy czym za instrumenty takie 

uważa się także prawa do ich otrzymania; 

4. bony skarbowe lub obligacje wyemitowane przez Skarb Państwa. 

 

Zabezpieczenie dodatkowe stanowią natomiast
30

: 

 

1. środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży pożyczonych papierów wartościowych; 

2. środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży maklerskich instrumentów finansowych stanowiących 

zabezpieczenie krótkiej sprzedaży w wyniku dokonywania czynności, o których mowa w ust. 

8 ww. rozporządzenia; 

3. środki pieniężne inne niż wymienione w pkt 1 i 2; 

4. maklerskie instrumenty finansowe znajdujące się na liście, o której mowa w § 26 ww. 

rozporządzenia, przy czym za instrumenty takie uważa się także prawa do ich otrzymania; 

5. bony skarbowe lub obligacje wyemitowane przez Skarb Państwa. 

 

Ryzyko związane ze strategią inwestycyjną krótkiej sprzedaży 

  

Istnieją dwa główne ryzyka krótkiej sprzedaży
31

: 

 ryzyko rozliczeniowe, 

 short squeeze. 

  

Najpoważniejszym ryzykiem związanym z transakcją krótkiej sprzedaży jest ryzyko 

rozliczeniowe, ze względu na brak pewności, czy inwestor przeprowadzający transakcję pozyska 

i dostarczy sprzedane papiery w terminie rozliczenia. 

Przepisy prawa dotyczące transakcji krótkiej sprzedaży wskazują, że zawarcie takiej transakcji 

jest możliwe, o ile pomiędzy inwestorem a biurem maklerskim będzie zawarta umowa, ustanawiająca 

obowiązek i określająca zasady pozyskania i termin dostarczenia przez inwestora papierów 

wartościowych niezbędnych do dokonania rozrachunku transakcji w dniu rozliczeniowym. Obowiązek 

zawierania takich umów do pewnego stopnia ogranicza ryzyko rozliczeniowe, jednak nie daje 100% 

gwarancji prawidłowości rozliczeń
32

. 

Drugim ryzykiem, które towarzyszy transakcjom krótkiej sprzedaży jest ryzyko pojawienia się 

efektu tzw. short queeze. Efekt ten dotyczy papierów, na których występuje duża liczba otwartych 

pozycji (tj. sprzedanych na krótko). W przypadku, gdy inwestorzy posiadający krótkie pozycje 

zdecydują się równocześnie zamknąć posiadane pozycje, wówczas na rynku pojawia się duży popyt na 

określone papiery, pojawia się między innymi duża wartość zleceń kupna, co może spowodować 

nienaturalny wzrost ich kursów. Short sqeeze dotyczy głównie papierów o niższej płynności – 

w przypadku  papierów o dużej płynności trudniej jest wpłynąć na ich kurs
33

. 

 

Giełda podejmuje decyzję o zawieszeniu przyjmowania zleceń krótkiej sprzedaży  w przypadku
34

:  

                                                           
30

 Ibidem. 
31

 Serwis Inwestora, Od pierwszego lipca krótka sprzedaż na GPW – na czym będzie to polegało? http://serwis-

inwestora.pl/gielda/od-1-lipca-krotka-sprzedaz-na-gpw-na-czym-bedzie-to-polegalo2 [dostęp: 27.05.2012] 
32

 Krótka sprzedaż. Poradnik dla inwestorów,  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Oficjalne 

Wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2010,  s. 14. 
33

  Krótka sprzedaż. Poradnik dla inwestorów,  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Oficjalne 

Wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2010,  s. 14. 
34

 Serwis Inwestora, Od pierwszego lipca krótka sprzedaż na GPW – na czym będzie to polegało? http://serwis-

inwestora.pl/gielda/od-1-lipca-krotka-sprzedaz-na-gpw-na-czym-bedzie-to-polegalo2 [dostęp: 27.05.2012] 

http://serwis-inwestora.pl/gielda/od-1-lipca-krotka-sprzedaz-na-gpw-na-czym-bedzie-to-polegalo2
http://serwis-inwestora.pl/gielda/od-1-lipca-krotka-sprzedaz-na-gpw-na-czym-bedzie-to-polegalo2
http://serwis-inwestora.pl/gielda/od-1-lipca-krotka-sprzedaz-na-gpw-na-czym-bedzie-to-polegalo2
http://serwis-inwestora.pl/gielda/od-1-lipca-krotka-sprzedaz-na-gpw-na-czym-bedzie-to-polegalo2
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 istotnego wzrostu ryzyka rozliczeniowego, na podstawie informacji uzyskanych od 

Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,  

 wystąpienia na danej sesji giełdowej znacznych spadków wartości indeksu WIG lub kursów 

poszczególnych akcji, przy jednoczesnym dużym udziale wartości obrotu w transakcjach 

krótkiej sprzedaży w wartości obrotów wszystkich transakcji na rynku.  

Aby zapewnić bezpieczeństwo obrotu, Giełda może zawiesić możliwość składania zleceń 

krótkiej sprzedaży w odniesieniu do wszystkich akcji, dla których możliwe jest zawieranie transakcji 

krótkiej sprzedaży, jeżeli zaistnieją jednocześnie następujące warunki
35

:  

 wartość indeksu WIG spadnie w stosunku do wartości odniesienia na daną sesję o więcej niż 

3%,  

 udział bieżącej wartości obrotu w transakcjach krótkiej sprzedaży zawartych na wszystkich 

akcjach dopuszczonych do krótkiej sprzedaży w stosunku do wartości sprzedaży wszystkich 

tych akcji jest większy niż 20%.  

Transakcje mogą być również zawieszone dla akcji pojedynczych spółek, jeżeli zaistnieją 

jednocześnie następujące warunki
36

:  

 kurs danych akcji spadnie w stosunku do kursu odniesienia na daną sesję  

o więcej niż 10%,  

 udział bieżącej wartości obrotu w transakcjach krótkiej sprzedaży zawartych na danych 

akcjach w stosunku do wartości sprzedaży wszystkich transakcji tymi akcjami jest większy niż 

20%.  

 

Podsumowując, krótka sprzedaż jest użyteczną techniką inwestycyjną dla inwestorów, a jej 

stosowanie pozytywnie oddziałuje na cały rynek giełdowy (akcji i instrumentów pochodnych). Nie 

należy jednak zapominać, że masowe wykorzystanie tej techniki inwestycyjnej generuje dodatkowe 

ryzyko dla funkcjonowania rynku giełdowego, które jest szczególnie widoczne w okresie zaburzeń na 

rynkach finansowych
37

. 
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Abstrakt 

Niniejsza praca ukazuje  terroryzm jako poważne zagrożenie dla spokoju, życia oraz zdrowia ludności. 

W pracy tej zostały przedstawione instytucje międzynarodowe, tworzące prawo w dziedzinie 

przeciwdziałania terroryzmowi. Praca ukazuje także rozbudowany system prewencji oraz neutralizacji 

skutków ataków terrorystycznych w Polsce W pracy udowodniono, że do prawidłowego 

funkcjonowania systemu przeciwdziałania atakom terrorystycznym oraz neutralizacji skutków tychże 

ataków niezbędna jest dobra, stabilna, niezawodna administracja rządowa.  

 

Słowa kluczowe: terroryzm, prewencja, administracja 

 

Abstract 

This publication shows  terrorism as a serious threat to peace, life and health of the population. This 

publications also shows extensive system of prevention and neutralization of terrorist attacks in 

Poland. It shows the institutional and administrative mechanisms to prevent terrorism. In the 

publication is proved that for the proper functioning of the system prevention terrorist attacks and 

neutralize the effects of these attacks need good, stable, reliable government administration.  

Keywords: terrorism, prevention, administrative 

 

Instytucje wchodzące w skład systemu prawa policyjnego 

Policja – pododdziały antyterrorystyczne 

W warunkach normalnego funkcjonowania państwa w Policji realizowane są zarówno przedsięwzięcia 

ukierunkowane na zapewnienie szybkiej reakcji pododdziałów odpowiedzialnych za działania 

antyterrorystyczne w razie ataku, jak i zadania nakierowane na prowadzenie rozpoznania 

operacyjnego oraz ujawnienie przestępstw mogących mieć związek z działalnością potencjalnych grup 

terrorystycznych.  

 Aby najlepiej przedstawić obecne rozwiązania Policji w zakresie przygotowania do reakcji 

w warunkach ataku agresji ze strony terrorystów należy rozpocząć od charakterystyki zadań 

poszczególnych struktur organizacyjnych Policji. „Zgodnie z art. 4 ustawy o Policji, Policja składa się 

z następujących rodzajów służb: kryminalnej, prewencyjnej, oraz wspomagającej działalność Policji 

w zakresie organizacyjnym, logistyczny i technicznym.”
1
. W skład Policji wchodzą także: 

 policja sądowa; 

 Wyższa Szkoła Policji; 

                                                 
1
 B. Wiśniewski, P. Guła, op. cit., s. 165.  
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 ośrodki szkolenia i szkoły policyjne; 

 wyodrębnione oddziały prewencji i pododdziały antyterrorystyczne; 

 jednostki badawczo-rozwojowe. 

Zmiany społeczno-polityczne w Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 

spowodowały reformę ówczesnych pododdziałów specjalnych milicji. W ich miejsce zostały 

powołane kompanie antyterrorystyczne, w skład których wchodziło 50 policjantów wraz z sekcją 

pirotechniczną,  które w 1999 roku przekształcono w Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne 

Policji (SPAP). Samodzielny oddział antyterrorystyczny ma za zadanie w szczególności: fizycznie 

zwalczać terroryzm poprzez „prowadzenie działań rozpoznawczych oraz bojowych przy użyciu 

taktyki antyterrorystycznej, zmierzających do likwidowania zamachów terrorystycznych, a także 

przeciwdziałanie zdarzeniom o takim charakterze oraz prowadzenie działań minersko-

pirotechnicznych, jak również wykonywanie innych działań wymagających użycia specjalistycznych 

sił i środków będących na wyposażeniu pododdziału lub konieczności stosowania specjalnej taktyki 

działania.”
2
 

 W 2008 roku powstała centralna jednostka, która w razie potrzeby może działać na terenie 

całego kraju, utworzona ze struktur Głównego Sztabu Policji, o nazwie „Biuro Operacji 

Antyterrorystycznych”( BOA). Funkcjonariusze BOA są przygotowani nie tylko do reagowania 

w czasie zagrożeń, ale także są zobligowani do przewidywania i monitorowania ataków 

terrorystycznych. Nadzorują także przygotowania do działań samodzielnych pododdziałów 

antyterrorystycznych Policji, zespołów minersko-pirotechnicznych i negocjatorów. W skład BOA 

wchodzi: dyrektor biura oraz jego zastępca, cztery Wydziały Bojowe, Wydział Snajpersko-

Rozpoznawczy, Wydział Koordynacji  i Szkolenia, Wydział Wsparcia Technicznego, Sekcja 

Negocjacji oraz Sekcja Ogólna.  

 Specjaliści w zakresie terroryzmu międzynarodowego twierdzą, iż wzorem państw zachodnich 

należy dokonać w Polsce wyraźnego podziału na jednostki kontrterrorystyczne oraz jednostki 

specjalne o charakterze realizacyjnym. Są to jednak operacje bardzo kosztowne, wymagające 

olbrzymich nakładów na szkolenie, uzbrojenie oraz wyposażenie.  

 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu 

W wyniku zachodzących zmian wewnętrznych, zarówno społeczno-ekonomicznych jak 

i przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 24 maja 2002 roku została uchwalona ustawa o Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Stała się ona podstawą do rozdzielenia 

dotychczasowych funkcji wywiadowczych i kontrwywiadowczych zniesionego Urzędu Ochrony 

Państwa.  

 Do zadań ABW należy między innymi:  

     -  „ rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne 

państwa oraz jego porządek konstytucyjny, a w szczególności w suwerenność i międzynarodową 

pozycję, niepodległość i nienaruszalność jego terytorium, a także obronność państwa; (...) 

 szpiegostwa, terroryzmu, bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania informacji niejawnych 

i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa; (…) 

 nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, 

bronią masowej zagłady oraz środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, 

w obrocie międzynarodowym oraz ściganie ich sprawców(...).”
3
 

                                                 
2
 Ibidem.  

3
 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z  

2010 r. Nr 29 poz. 154 z późn. zm.). 
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Walka z terroryzmem bezwzględnie wymaga współpracy z innymi instytucjami oraz służbami, 

zarówno  rodzimymi, jak i zagranicznymi. Na czele przedsięwzięć kooperacyjnych stoi Centrum 

Antyterrorystyczne ABW, funkcjonujące całą dobę przez siedem dni w tygodniu. W szeregach CAT 

znajdują się nie tylko funkcjonariusze ABW, ale także żołnierze i pracownicy cywilni Policji, Straży 

Granicznej, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby 

Celnej, które realizują zadania zgodne z ich kompetencjami. Główną częścią zadań CAT jest 

nadzorowanie systemu wymiany informacji między organami uczestniczącymi w procesie ochrony 

antyterrorystycznej, co umożliwia stwarzanie wspólnych procedur postępowania w wypadku 

powstania zagrożenia. Centrum Antyterrorystyczne zainteresowane jest szczególnie czterema typami 

informacji. Są to: 

 ataki o charakterze terrorystycznym poza granicami RP, ale mogące mieć wpływ na 

bezpieczeństwo naszego kraju; 

 zdarzenia terrorystyczne na terenie RP; 

 przepływ istotnych wiadomości, charakteryzujących potencjalne zagrożenia, mogące wystąpić 

na terenie RP lub poza jej granicami; 

 pozyskanie wiadomości, dotyczących prania brudnych pieniędzy bądź transferów 

finansowych, mogących świadczyć o finansowaniu grup terrorystycznych. 

Do zadań CAT należą w szczególności: wykonywanie czynności analityczno – informacyjnych (takich 

jak sporządzanie raportów dla Prezydenta RP dotyczących aktualnego poziomu zagrożenia 

terroryzmem), udział w opracowywaniu oraz nowelizowaniu procedur działań antykryzysowych 

w wypadku ataku terrorystycznego, sporządzanie algorytmów działań poprzedzających atak, 

obserwacja mediów popierających działania terrorystyczne, w  wypadku ataku – pomoc służbą 

realizującym działania mające na celu przywrócenie harmonii oraz normalnego funkcjonowania 

społeczeństwa, współpraca zagraniczna.  

 ABW realizuje swoje działania na terenie Polski, natomiast Agencja Wywiadu poza granicami 

naszego kraju. W myśl artykułu 6 ustawy ABW do zadań  Agencji Wywiadu  w dziedzinie 

przeciwdziałania terroryzmowi należy: 

„- uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji 

mogących mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz jej potencjału ekonomicznego i obronnego;(...) 

 rozpoznawanie międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu, oraz, międzynarodowych grup 

przestępczości zorganizowanej; 

 rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, 

środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz towarami, technologiami 

i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także rozpoznawanie 

międzynarodowego obrotu bronią masowej zagłady i zagrożeń związanych 

z rozprzestrzenianiem tej broni oraz środków jej przenoszenia; 

 rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń występujących w rejonach (…) konfliktów, kryzysów 

międzynarodowych, mających wpływ na bezpieczeństwo państwa, oraz podejmowanie 

działań, mających na celu eliminowanie tych zagrożeń.”
4
 

ABW na żądanie władz państwowych, bądź z własnej inicjatywy, przekazuje informacje, analizy, 

raporty i biuletyny, aby władze najwyższego szczebla miały aktualny wgląd  w dziedziny 

bezpieczeństwa antyterrorystycznego. 

 

 

 

                                                 
4
 K. Sławik, Zarys systemu prawa policyjnego, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 96-97.  
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Straż Graniczna 

W roku 1989 zostały zapoczątkowane zmiany w systemie ochrony granic państwowych. 12 

października 1990 roku w myśl ustawy, powołano Straż Graniczną jako formację zmilitaryzowaną 

i uzbrojoną, której zadania opierają się na ochronie granic RP zarówno na lądzie jak i na morzu, oraz 

na kontroli ruchu granicznego. Wydawać by się mogło, że wprowadzenie otwartych granic po wejściu 

Polski do Unii Europejskiej spowodowało bardzo „luźne” kontrole graniczne, a wręcz całkowite 

wycofanie kontroli na przejściach graniczących z naszymi unijnymi sąsiadami. Nic bardziej mylnego 

– znosząc kontrolę na granicach zaostrzono ochronę przed przestępczością szlaków komunikacyjnych 

o szczególnym znaczeniu międzynarodowym. Rozszerzono przy tym kooperację w zakresie 

bezpieczeństwa oraz polityki azylowej. Wprowadzenie strefy Unii ułatwiło ściganie  przestępców 

dzięki europejskiemu nakazowi aresztowania, co więcej – Polska Straż Graniczna ma dostęp do 

komputerowej bazy danych, która zawiera informacje o osobach niepożądanych na terenie krajów tej 

strefy.  

 Straż Graniczna pełni ważne funkcje w dziedzinie przeciwdziałania terroryzmowi. Kontroluje 

wjazd cudzoziemców (szczególnie osób mieszkających poza granicami Europy) na teren naszego 

kraju. Zapewnia bezpieczeństwo na pokładach samolotów, wykonujących międzynarodowe oraz 

krajowe przewozy pasażerów. Po licznych w ostatnich latach uprowadzeniach statków powietrznych 

przez terrorystów takie kontrole mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa lotu. Zakaz wstępu na 

pokład podejrzanym cudzoziemcom, z dokumentami niewiadomego pochodzenia, niejednokrotnie 

może uratować życie kilkuset pasażerów. Na tym etapie kontrola Straży Granicznej może stać się 

nieoceniona.  

 Straż Graniczna zapobiega transportowaniu bez zezwolenia na teren RP substancji 

chemicznych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych. Zdecydowanie blokuje to możliwość 

wprowadzenia do Polski poprzez przejścia graniczne broni masowego rażenia służącej za przedmiot 

działania terrorystów. Zakazane są także nielegalne transporty środków psychotropowych, substancji 

odurzających, broni, amunicji oraz środków wybuchowych. Straż Graniczna czuwa także nad statkami 

powietrznymi przelatującymi na niskich wysokościach, poprzez prowadzenie obserwacji przestrzeni 

powietrznej nad terytorium Polski i informowanie o takich przelotach właściwych jednostek 

Powietrznych Sił Zbrojnych RP.  

 

Administracja rządowa i jej rola w przeciwdziałaniu terroryzmowi 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. z 1997 

r. Nr 141, poz. 943) kwestie ochrony porządku publicznego, a także przeciwdziałanie skutkom klęsk 

żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu – należą do 

działu spraw wewnętrznych.  

 Zarządzeniem Nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 został utworzony 

Międzyresortowy Zespół do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych (MZ ds. ZT). Przewodniczy mu  

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a posiedzenia odbywają się cyklicznie raz w miesiącu 

w siedzibie MSWiA. Zespół ten monitoruje wszelkie zagrożenia o charakterze terrorystycznym, 

ocenia, analizuje i przedstawia raporty dla Rady Ministrów. Opracowuje procedury postępowania na 

wypadek ataku, ocenia poziom i częstotliwość występowania zagrożeń atakiem. Jest także instytucją 

koordynującą przepływ informacji pomiędzy właściwymi organami administracji rządowej w zakresie 

zwalczania oraz przeciwdziałania terroryzmowi. MZ ds. ZT cały czas opracowuje propozycje mające 

na celu usprawnienie systemu walki z terroryzmem, kieruje wnioski do właściwych organów 
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o podjęcie w tych kwestiach prac legislacyjnych. Zespół, o którym mowa, organizuje współpracę 

z innymi państwami w obszarze zwalczania terroryzmu oraz planuje wspólne operacje i działania. 

„Istotną rolę w zakresie monitorowania zagrożeń terrorystycznych odgrywa także Zespół Zadaniowy – 

Stała Grupa Ekspercka (SGE), stanowiąca merytoryczne wsparcie na poziomie eksperckim dla MZ ds. 

ZT. Inicjatywą pokrewną jest Międzyresortowy Zespół do Spraw Zapobiegania Nielegalnemu 

Rozprzestrzenianiu Broni Masowego Rażenia i Implementacji „Inicjatywy Krakowskiej” – 

Proliferation Security Initiative (PSI) jako organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów. Do jego 

zadań należy między innymi wypracowanie propozycji stanowisk i działań zapobiegania nielegalnemu 

rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (BMR),  środków jej przenoszenia, technologii do jej 

produkcji oraz towarów podwójnego zastosowania.
5
”  

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji posiada odrębną komórkę do realizowania 

zadań na polu przeciwdziałania, reagowania i zapobiegania zdarzeniom terrorystycznym. Jest to 

Wydział Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym i Przestępczości Zorganizowanej 

(WPZTiPZ) Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA.  

 W ramach prac antyterrorystycznych realizowanych przez MSWiA realizowane są zadania 

związane z kooperacją Polski z całą Unią Europejską. MSWiA przygotowuje stanowiska 

przedstawiane na forach grup roboczych Rady UE. Nadrzędnym celem podczas spotkań na szczycie 

jest wzmacnianie polityki antyterrorystycznej oraz kooperacji między państwami członkowskimi. 

Wzajemna współpraca jest bardzo istotna, zwłaszcza, gdy mamy do czynienia ze zorganizowanymi 

ugrupowaniami terrorystycznymi, mającymi swoich członków oraz zwolenników w wielu krajach. 

MSWiA prowadzi działania mające na celu zwalczanie radykalizacji i rekrutacji do ugrupowań 

terrorystycznych. Przepływ informacji zapewnia sprawne reagowanie oraz możliwość prewencji. 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej 

Ministerstwo Obrony Narodowej ma zapewnić bezpieczeństwo wewnętrzne Polsce, a co za tym idzie, 

w razie zdarzeń o charakterze terrorystycznym ma za zadanie szybko zareagować i udzielić wszelkiej 

niezbędnej pomocy wojskowej właściwym instytucjom i służbom rządowym. W przypadku 

wystąpienia sytuacji kryzysowej spowodowanej atakami terrorystycznymi MON winien wspierać 

organy administracji rządowej i samorządowej, udzielać specjalistycznej pomocy w zależności od 

charakteru zdarzenia oraz pomóc służbom cywilnym na etapie usuwania skutków ataku. W systemie 

ochrony antyterrorystycznej bardzo ważne jest wsparcie ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej 

oferowane Straży Granicznej podczas ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej oraz 

marskiej. Jeśli podczas działań w trakcie ataku terrorystycznego dojdzie do uprowadzenia  personelu 

służb dyplomatycznych bądź cywilnych MON winien wspierać działania operacyjne, dążące do 

uwolnienia zakładników.  

 Udział Wojska Polskiego w zagranicznych misjach stabilizacyjnych, pokojowych 

i międzynarodowych koalicjach antyterrorystycznych dał naszym służbom bezcenne doświadczenia, 

które w razie ataku terrorystycznego będą procentować błyskawiczną i bezbłędną reakcją. Militarna 

koncepcja obrony przed terroryzmem opracowana przez NATO, strategiczne aspekty ataków, 

cyberterroryzm jako najnowsza, a zarazem bardzo niebezpieczna dziedzina terroryzmu, to wszystko 

wymaga poznawania nowych metod walki. Ministerstwo Obrony Narodowej na tym etapie pełni 

bardzo ważną funkcję – wdraża nowe metody, dzięki którym walka z terroryzmem będzie bardziej 

skuteczna.  

 Istotną rolę odgrywa również Żandarmeria Wojskowa, która jako wyspecjalizowana służba 

                                                 
5
 Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2012 – 2016, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, [w:] 

http://www.msw.gov.pl/portal/pl/709/9308/Narodowy_Program_Antyterrorystyczny_Rzeczypospolitej_Polsk

iej_na_lata_2012__2016.html, [dostęp14.05.2012] 
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wchodzi w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Do jej zadań należą: 

 „ochranianie porządku publicznego na terenach i obiektach jednostek wojskowych oraz 

w miejscach publicznych; 

 ochranianie życia i zdrowia ludzi oraz mienia wojskowego przed zamachami naruszającymi te 

dobra;(...) 

 współdziałanie z polskimi i zagranicznymi organami i służbami właściwymi w sprawach  

bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz policjami wojskowymi; 

 zwalczanie klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidowanie ich 

skutków oraz czynne uczestniczenie w akcjach poszukiwawczych, ratowniczych 

i humanitarnych, mających na celu ochronę życia i zdrowia oraz mienia(...)
6
” 

Poza czynnościami o charakterze prewencyjnym żołnierze ŻW podejmują czynności operacyjne w 

celu ujawnienia i wykrycia sprawców przestępstw umyślnych godzących  w spokój i dobro ludności. 

Żandarmeria Wojskowa jest zobowiązana działać między innymi w przypadku przestępstw przeciwko 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamachu na jednostki i komórki organizacyjne Sił Zbrojnych, 

uprowadzenia statku powietrznego lub wodnego, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, 

nielegalnego posiadania, obrotu, sprzedaży broni, amunicji, środków odurzających bądź 

psychoaktywnych, materiałów jądrowych.  

 Gdy mowa jest o przeciwdziałaniu i rozpoznawaniu zagrożeń terrorystycznych nie można 

pominąć Wojskowych Służb Informacyjnych, które mają bardzo szeroko ujęte obowiązki wymienione 

w art. 3 ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o Wojskowych Służbach Informacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 

139, poz. 1326 z późn. zm.). Z zadań kształtujących obecną technikę przeciwdziałania terroryzmowi 

jest to rozpoznawanie, zapobieganie oraz zwalczanie zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń 

godzących w niepodległość państwa i jego terytorium, bezpieczeństwo i nienaruszalność jego granic 

oraz w obronność państwa i bezpieczeństwo Sił Zbrojnych. WSI ma za zadanie także rozpoznawanie, 

zapobieganie i wykrywanie, podlegających orzecznictwu sądów wojskowych, przestępstw 

szpiegostwa i terroryzmu, a także nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją 

i materiałami wybuchowymi, jak również środkami masowej zagłady, w obrocie krajowym 

i międzynarodowym.  

 W Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonuje także System Obrony Przed 

Bronią Masowego Rażenia, który rozpoznaje, identyfikuje, nadzoruje i likwiduje skażenia wywołane 

niszczącą działalnością ugrupowań terrorystycznych z użyciem broni masowej zagłady, a także 

zniszczeń i awarii urządzeń z niebezpiecznymi, toksycznymi środkami przemysłowymi.  

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

W dobie intensywnej globalizacji niewiele zjawisk, które można obserwować zachowuje skalę lokalną 

– a nawet skalę krajową. Przełom XX i XXI wieku to czas, w którym powstało i rozpowszechniło się 

pojęcie „problemów globalnych”, początkowo definiowanych jako problemy ekologii, później 

stopniowo rozszerzanych na coraz to nowe dziedziny życia społecznego i politycznego. Wraz z 

nastaniem czasu, w którym polityka na terenie danego państwa to tylko niewielki wycinek życia 

politycznego, które wpływa na byt społeczeństw, nastał również czas przestępstw na skalę 

międzynarodową. Co za tym idzie – nastała era międzynarodowej współpracy na poziomie 

administracji rządowej.  

 Ministerstwo Spraw Zagranicznych analizuje zdarzenia i incydenty o charakterze 

terrorystycznym, które miały miejsce poza obszarem naszego kraju. Kontaktuje się z zagranicznymi 

rządami, celem wymiany informacji, dokonuje politycznej oceny ataków. Zapewnia wsparcie i opiekę 

konsularną obywatelom naszego kraju znajdującym się poza granicami Polski. Wspiera i nadzoruje 

                                                 
6
 K. Sławik, op. cit., s. 125. 
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działania rodzimych służb mundurowych, takich jak policja i wojsko, które biorą udział w operacjach 

poza terytorium RP. MSZ ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w debatach na forach 

międzynarodowych i prezentować stanowisko Polski w dziedzinie zwalczania i przeciwdziałania 

terroryzmowi. Nadzoruje zadania związane z bezpieczeństwem polskich placówek dyplomatycznych 

na świecie i ich personelu – określa stopień zagrożenia atakiem terrorystycznym. Ściśle współpracuje 

z Agencją Wywiadu, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Biurem Ochrony Rządu we 

wszystkich kwestiach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem.  

 

Pozostałe instytucje w systemie przeciwdziałania terroryzmowi oraz likwidujące skutki ataków 

W systemie przeciwdziałania terroryzmowi najważniejsze jest sprawne współdziałanie oraz 

wyszkolenie wszystkich służb wchodzących w skład tej wielkiej i rozbudowanej machiny. Czytając 

Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2012 – 2016 należy zwrócić uwagę na słowo wstępne 

napisane przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska: „W przypadku ataku terrorystycznego na 

terytorium Polski musimy być przygotowani, by szybko i sprawnie reagować i usuwać jego skutki. 

Osiągnięcie tych celów wymaga bliskiej i wszechstronnej współpracy wszystkich służb i instytucji 

zaangażowanych w szeroko rozumiane działania antyterrorystyczne, władz samorządowych, środków 

masowego przekazu, sektora biznesowego, organizacji pozarządowych, ale też całego 

społeczeństwa.”
7
. Im większą będziemy posiadać wiedzę na temat sprawnej ewakuacji w razie ataku, 

udzielania pomocy poszkodowanym, wspieraniu służb ratowniczych, tym mamy większą szansę na 

pokonanie wroga i niedopuszczenie do zasiania strachu i chaosu w społeczeństwie. Dlatego tak ważna 

jest wczesna edukacja – już w szkole średniej podczas zajęć z Przysposobienia Obronnego młodzieży 

przekazywana jest podstawowa wiedza o postępowaniu w sytuacjach kryzysowych.  

 W sytuacjach kryzysowych bardzo ważna jest ochrona głowy państwa oraz urzędników 

najwyższego szczebla. To oni wydają wiążące decyzje w sytuacji bezpośredniego zagrożenia 

bezpieczeństwa RP. W tym miejscu pojawia się Biuro Ochrony Rządu odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo osób rządzących. Ochrania placówki dyplomatyczne o wysokim stopniu zagrożenia 

atakami terrorystycznymi. Monitoruje poziom zagrożenia, metody i formy przeprowadzania 

zamachów oraz środki wykorzystywane przez terrorystów. Szczególnej ochronie podlegają: Prezydent 

RP, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, wiceprezes Rady Ministrów, 

minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw zagranicznych. 

Funkcjonariusze BOR realizują także zadania z zakresu zabezpieczenia pirotechniczno-

radiologicznego.  

 Organem odpowiedzialnym za uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie i przetwarzanie 

informacji na temat przepływu brudnych pieniędzy oraz możliwościach finansowania terroryzmu,  jest 

Generalny Inspektorat Informacji Finansowej (GIIF). Zajmuje się analityką finansową we współpracy 

z innymi państwami. Bada przebieg transakcji, ma władzę w zakresie przeprowadzania blokad 

podejrzanych rachunków. Może wstrzymać daną transakcję oraz zamrozić środki finansowe aż do 

wyjaśnienia. GIIF realizuje swoje zadania przy współpracy z Departamentem Informacji Finansowej, 

który jest odrębną jednostką organizacyjną Ministerstwa Finansów. W systemie przeciwdziałania 

finansowania terroryzmu ważną rolę odgrywa także Międzyresortowy Komitet Bezpieczeństwa 

Finansowego, który wydaje opinie i doradza w zakresie stosowania szczególnych środków 

ograniczających, przeciwko podejrzanym osobom lub grupom. Przedstawia propozycje zamieszczana 

lub usunięcia wyżej wymienionych podmiotów, w stosunku do których dokonuje się zamrożenia 

wartości pieniężnych. Zamrożenia te wynikają z wiążących Polskę zobowiązań wobec Unii 
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 Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2012 – 2016, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, [w:] 
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Europejskiej, wynikających z umów międzynarodowych lub uchwał organizacji międzynarodowych, 

mając na celu konieczność walki z finansowaniem terroryzmu.  

 Za neutralizację skutków zamachu w dużej mierze odpowiada Państwowa Straż Pożarna. Jest 

to specjalistyczna formacja, której zadania w opinii wielu laików sprowadzają się do gaszenia 

pożarów, jednak jej rola i zakres obowiązków sięga dużo dalej. „Państwowa Straż Pożarna reaguje 

bezpośrednio i w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, zwalczając pożary, skutki klęsk 

żywiołowych, i innych miejscowych zagrożeń. Uczestniczy więc w różnego rodzaju akcjach 

ratowniczych: technicznych, chemicznych, ekologicznych, medycznych, wysokościowych, wodnych, 

ochrony zwierząt.”
8
 Do obowiązków strażaków w kwestii neutralizacji skutków ataków 

terrorystycznych należy: 

 rozpoznawania zagrożeń; 

 organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych; 

 wykonywanie specjalistycznych czynności pomocniczych ratownikom oraz innym służbom 

obecnym na miejscu zdarzenia; 

 ochrona życia i zdrowia ludności oraz ochrona mienia, dorobku narodowego i środowiska; 

 rozpoznawanie skażeń substancjami chemicznymi, biologicznymi oraz radioaktywnymi. 

 Powszechnie wiadomo jak ważna jest ochrona oraz poprawne funkcjonowanie infrastruktury 

krytycznej. W sytuacji, gdy została by uszkodzona sieć dystrybucji energii elektrycznej, zatrute 

główne ujęcia wody pitnej, bądź został naruszony któryś z elementów niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania ludności, społeczeństwo wpadło by w panikę, a to jest jeden z celów terrorystów. 

Dlatego bardzo ważna jest praca Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, którego podstawowym 

zadaniem jest właśnie koordynacja działań w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej. Centrum 

monitoruje i analizuje zagrożenia na podstawie danych uzyskanych od partnerów krajowych 

i zagranicznych. Sporządza także listę obiektów, urządzeń, instalacji i usług objętych programem 

ochrony. Nieustannie koordynuje przepływ informacji o zagrożeniach. Rządowe Centrum 

Bezpieczeństwa jest odpowiedzialne za uruchamianie procedur zarządzania kryzysowego na poziomie 

naszego kraju – opracowuje Narodowy Program Infrastruktury Krytycznej oraz pełni nadzór nad 

spójnością procedur reagowania w razie sytuacji kryzysowej. Prowadzi szkolenia i ćwiczenia 

z zakresu zarządzania kryzysowego, także uczestniczy w takich programach na terenie kraju 

i zagranicą, aby wprowadzać innowacje rozwiązania, które będą owocowały w przyszłości lepszą, 

sprawniejszą reakcją w razie zagrożenia. Co więcej, Dyrektor Centrum jest sekretarzem Rządowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  

 W przypadku dokonania zamachu terrorystycznego ważne jest, aby służby ratownicze dotarły 

jak najszybciej w miejsce zdarzenia, zwłaszcza, jeśli na miejscu jest duża grupa rannych 

i poszkodowanych osób. Dobrze zorganizowane Centrum Powiadamiana Ratunkowego jest wtedy 

bardzo istotnym elementem. Po otrzymaniu sygnału o takim zdarzeniu CPR przyjmuje na siebie kilka 

istotnych zadań: 

„ - zebranie maksymalnej ilości informacji od kierującego działaniami na miejscu zdarzenia, w tym 

liczba poszkodowanych, kategorie, rodzaje obrażeń, ewentualne dane o skażeniu, itp.; 

- zorganizowanie adekwatnej liczby zespołów ratownictwa medycznego; 

- zadysponowanie PPM; 

- powiadomienie szpitali o liczbie i czasie przybycie poszkodowanych; 

- aktywację jednostek wspierających działania systemu ratownictwa medycznego; 

- zapewnienie opieki ratowniczo-medycznej dla rutynowych działań w zabezpieczanym rejonie 

operacyjnym.”
9
 Ważnym zadanie jest także pozostawienie rezerwy zespołów własnych 
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i dysponowanie ich wyłącznie do wydarzeń niecierpiących zwłoki. 

 Na straży praworządności nad całym systemem operacji związanych z przeciwdziałaniem oraz 

neutralizacją ataków terrorystycznych stoi Prokuratura Generalna. Sprawuje nadzór nad ściganiem 

przestępstw, współdziała z organami państwowymi w zapobieganiu przestępczości oraz innym 

naruszeniom prawa. W szczególnym zakresie interesuje się zwalczaniem przestępczości 

zorganizowanej oraz grup terrorystycznych. Natomiast prowadzenie i nadzorowanie postępowań 

przygotowawczych przestępstw o charakterze terrorystycznym należy do zadań Wydziału do spraw 

Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, który jest powoływany w każdej prokuraturze apelacyjnej.  

 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wspiera Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

w wykonywaniu jego zadań w zakresie bezpieczeństwa narodowego, w tym także obronności. 

Przygotowuje analizy i opiniuje działanie służb specjalnych w odniesieniu do aktów prawnych 

normujących ich działalność. Jest ekspertem w temacie aktualnych zagrożeń terrorystycznych. 

Wspiera merytorycznie administrację rządową w zakresie działań mających na celu wykluczenie 

ataków terrorystycznych.  

 Patrząc na cały system walki z terroryzmem należy pamiętać, że każde ogniwo tego jakże 

rozbudowanego systemu jest niezbędne, aby każdy etap działań mógł przebiegać sprawnie 

i bezbłędnie. Dlatego współpraca i znajomość systemu działań jest bardzo istotnym elementem. 

W sytuacjach kryzysowych za każdy błąd można zapłacić najwyższą cenę, którą w przypadku ataków 

terrorystycznych jest życie i zdrowie niewinnych ludzi.  

 

Zakończenie 

Starożytni Grecy pojmowali to, co publiczne jako dobro wspólne. Publiczny może oznaczać 

obywatelski, należący do grupy interesów, dokonujący racjonalnego wyboru dla dobra społeczeństwa. 

Synonimem tego słowa może być „powszechny”, „jawny”, „obywatelski”. Zatem administracja 

publiczna to organy zarządzające, nakierowane na dobro nie tylko swoje, ale także całego 

społeczeństwa. „W ujęciu klasycznym zwrotowi 'publiczny' przypisuje się dwa źródła. Pierwszym jest 

greckie słowo pubes, oznaczające dojrzałość w sensie dojrzałości psychicznej, emocjonalnej czy 

intelektualnej, podkreślające odejście od tego, co jest egoistyczne lub będące w osobistym, prywatnym 

interesie, w stronę tego, co mieści się poza osobistym interesem, a więc oznacza rozumienie interesu 

innych.(...) Drugim źródłem słowa 'publiczny' jest greckie słowo koinon (…) oznaczające dbałość 

i troskę.”
10

 Można by rzec, że administracja publiczna jest działalnością organizatorską państwa. 

Również bez administracji publicznej rozpadł by się cały system przeciwdziałania oraz neutralizacji 

skutków ataków terrorystycznych. W całym tym jakże rozbudowanym systemie kluczową rolę 

odgrywa współpraca, współdziałanie na każdym szczeblu swoistej drabiny działań 

antyterrorystycznych. Pojedyncze organy nie miałyby szans przeciwstawić się sytuacjom 

kryzysowym. Dlatego tak ważny jest dobry system administrowania, zarządzania działaniami 

wszystkich służb. To stwierdzenie nie odnosi się sensu stricte do działań antyterrorystycznych – 

nadzorowanie, koordynowanie działań jest centralnym elementem funkcjonowania każdej jednostki 

organizacyjnej, firmy, grupy ludzi. W takim systemie każda z jednostek musi znać swoje zadania, 

wykonywać je na najwyższym poziomie. Jeśli mowa o sytuacjach kryzysowych musimy zdawać sobie 

sprawę, że każdy, nawet najdrobniejszy błąd na poszczególnych etapach działania będzie miał 

nieodwracalne skutki. W najlepszym wypadku spowoduje tylko fałszywy alarm, a w najgorszym może 

skutkować śmiercią wielu ludzi, jeśli na przykład służby medyczne oraz ratownicze nie dotrą na czas 

w miejsce zdarzenia albo  nie będą posiadać odpowiedniego sprzętu.  

 Nie należy lekceważyć działań prewencyjnych. Szkolenia prowadzone przez Państwową Straż 

Pożarną, Policję czy też nauka pomocy przedmedycznej  może stać się nieoceniona w sytuacji 

                                                 
10

 B. Kudrycka, B. Peters Guy, P. J. Suwaj, op. cit., s. 34. 
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zagrożenia. Im lepiej jesteśmy przygotowani teoretycznie, tym bardziej będziemy gotowi stawić czoła 

prawdziwemu wrogowi. Geneza prawodawstwa antyterrorystycznego pokazuje, od jak dawna 

zmagamy się z problemem terroryzmu na świecie, choć nie był on na początku do końca 

zdefiniowany. Dziś już wiemy czego możemy się spodziewać po ugrupowaniach terrorystycznych, 

a dzięki wiedzy gromadzonej przez ostatnie lata posiadamy ogromny potencjał, żeby skutecznie 

walczyć z wrogiem.  

 Nie należy zapominać, że wraz z rozwojem nauki i techniki rozwija się również terroryzm 

oraz inne zjawiska przestępcze. Organy administracyjne zwalczające terroryzm mają coraz większą 

wiedzę, ale również terroryści mają coraz szerszy dostęp do informacji i coraz to nowej broni. 

Najskuteczniejszym sposobem walki z takimi grupami jest zwalczanie ich działalności u źródła – 

zanim nastąpi kolejny atak. A do tego niezbędna jest administracja publiczna na najwyższym 

poziomie.  
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Abstrakt 

Zmiany systemu prawnego wynikały również z zastrzegania sobie przez zachodnie mocarstwa 

wyłączenia swoich obywateli spod jurysdykcji japońskiej. Tym samym przedstawiciele mocarstw 

wymusili na Japończykach przyjęcie systemu prawnego w zachodnich standardach. U schyłku XIX 

wieku silny wpływ na prawo japońskie wywarło więc prawo francuskie, na przełomie XIX/XX wieku 

– prawo niemieckie, a po zakończeniu II Wojny Światowej prawo amerykańskie. 

 

Słowa kluczowe: Japonia, system prawny, mocarstwa, zachodnie standardy 

 

Abstract 

Changes in the legal system resulted also from reserving yourself by Western powers off their citizens 

from the jurisdiction of the Japanese. Thus, representatives of the Powers forced the adoption of the 

Japanese legal system in western standards. In the late nineteenth century a strong influence on 

Japanese law has had so French law, in the late nineteenth / twentieth century - under German law, and 

after the end of World War II - US law.  

 

Keywords: Japan, legal system, Powers forced, western standards 

 

 

 

Kultura prawna Japonii 

Wraz z wyjściem z izolacjonizmu i nawiązaniem kontaktów handlowych z krajami zachodnimi oraz 

radykalnymi zmianami w okresie restauracji Meiji (1868–1912) Japonia zaczęła gruntownie 

przebudowywać swój ustrój, a wraz z nim administrację oraz system prawa. Największe zmiany 

dotyczyły zrównania w prawach wszystkich obywateli, poprzez zniesienie klas społecznych oraz 

utworzenie regularnej armii. Jak podkreśla J. Tubielewicz „Japończycy w pierwszych fazach okresu 

Meiji nade wszystko chcieli się upodobnić do Zachodu, przyswoić sobie zachodnie instytucje 

polityczne i ekonomiczne, posiąść zachodnią wiedzę i cywilizację, stanąć na równi z zachodnimi 

mocarstwami”
1
.  

Cudzoziemcy zaczęli narzucać Japończykom swoje racje i, niejednokrotnie pod groźbą 

użycia siły, wymusili szereg korzystnych dla siebie przywilejów prawnych i handlowych. Japończycy 

z czasem doścignęli Zachód pod wieloma względami, między innymi: wielkości armii, ekspansji, 

handlu zagranicznego, rolnictwa, transportu i komunikacji. Ważnym wydarzeniem była również 

proklamacja pierwszej konstytucji Wielkiego Cesarstwa Japonii (Kōshitsu-tempan), co miało miejsce 

                                                           
1
 J. Tubielewicz, Japonia zmienna czy niezmienna?, Trio, Warszawa 1998, s. 309.  
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11 lutego 1889 roku
2
. Ta pierwsza ustawa zasadnicza w Azji wzorowana była na modelu prusko-

niemieckim i przede wszystkim wprowadzała monarchię konstytucyjną. W zetknięciu z cywilizacją 

zachodu Japończycy „gotowi byli odwrócić się od swojej tradycji, odciąć od historii, podeptać własne 

obyczaje, zrezygnować nawet z języka!”
3
. Dzięki postulatom obrońców tradycyjnych wartości 

Japończycy zrozumieli, że nie można całego narodu przestawić na zupełnie nowe tory myślenia i 

działania, należy jedynie umiarkowanie czerpać ze wzorców państw zachodnich.  

W czasie trwania okupacji amerykańskiej doszło do znacznej przebudowy Japonii oraz 

wprowadzenia reform politycznych, administracyjnych, społecznych i ekonomicznych. Uznano, iż 

Japonia stanęła przed szansą na stworzenie demokratycznego państwa. Proces ten polegał na 

wprowadzanych przez MacArthura zmianach, między innymi: zniesienia ustawy o utrzymaniu 

porządku publicznego z 1925 roku, wprowadzenia zmian w systemie wyborczym, obniżenia granicy 

wieku wyborców do dwudziestu lat oraz przyznania prawa wyborczego kobietom, a także 

zatwierdzenia ustawy o związkach zawodowych
4
. 

Ukoronowaniem procesu reform było uchwalenie Konstytucji dnia 3 listopada 1946 roku, 

która weszła w życie 3 maja 1947 roku i obowiązuje do dzisiaj. Projekt ustawy zasadniczej został 

sformułowany przez grupę ekspertów amerykańskich. Zasadnicze zmiany wprowadzone w konstytucji 

dotyczyły głowy państwa, czyli cesarza, który odtąd został pozbawiony władzy w zakresie 

bezpośredniego sprawowania władzy. Decyzją administracyjną osoba cesarza „przestała być z jednej 

strony nietykalna i święta, co głosiła oficjalnie pierwsza konstytucja z 1889 r., z drugiej zaś cesarz 

przestał odtąd sprawować jakąkolwiek realną władzę. Zgodnie z uprzednią konstytucją cesarz był 

władcą absolutnym, w tym największym wodzem armii i floty, miał prawo wypowiadania wojny i 

zawierania pokoju”
5
. Najwyższym organem władzy państwowej i administracyjnej oraz jedynym 

organem ustawodawczym państwa stał się parlament złożony z Izby Reprezentantów (liczącej 466 

posłów wybieranych na cztery lata) oraz Izby Radców (składającej się z 252 posłów wybieranych na 

sześć lat).  

Obecnie obowiązujące przepisy, jak słusznie zaznaczył J. Izydorczyk „(…) łączą te 

wszystkie tradycje prawne, tj. romańską, germańską oraz anglosaską; a do tego dochodzi jeszcze 

rodzima tradycja interpretacji przepisów prawa”
6
. Specyfikę japońskiego systemu prawnego 

doskonale oddają słowa M. Specjalskiego odnoszące się do administracji publicznej „Tradycyjne 

rytuały shintō łączą się z chińskimi wyobrażeniami o cesarstwie, a te z europejskimi doktrynami 

państwa rządzonego prawem publicznym wzorowanych na rozwiązaniach Cesarstwa Niemieckiego 

oraz demokratycznymi procedurami stworzonymi na wzór amerykański”
7
. Japońska kultura prawna 

charakteryzuje się również mocno zakorzenionym prawem zwyczajowym, które często przedkładane 

jest nad prawo stanowione.  

Fundamentem prawnym Japonii jest tzw. Sześć Kodeksów (Roppō Zensho), w których skład 

wchodzi również konstytucja.  

W Japonii najwyższym organem sądowniczym jest Sąd Najwyższy Japoński, z siedzibą w 

Tokio. Jego początki sięgają roku 1875, kiedy to w jego skład wchodziło wówczas 120 sędziów 

departamentu kryminalnego i cywilnego. Obecnie,  na mocy powojennej konstytucji, w Sądzie 

Najwyższym zasiada piętnastu sędziów, powoływanych przez rząd oraz przewodniczący, mianowany 

przez cesarza. Organ ten orzeka w pełnym składzie lub składzie jedynie pięciu sędziów. Odpowiada 
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 J. Tubielewicz, Historia…, dz. cyt., s. 367. 

3
 J. Tubielewicz, Japonia…, dz. cyt., s. 309.  

4
 E. Pałasz-Rutkowska, K. Starecka, Japonia, Trio, Warszawa 2004, s. 195. 

5
 R. Mydel, Japonia, PWN, Warszawa 1983, s. 143–144. 

6
 J. Izydorczyk, Japoński kodeks postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo”, 2007, nr 4, s. 106. 

7
 M. Specjalski, Japońska administracja publiczna, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 2009, 

s. 3. 
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również za nominację sędziów, kontrolę niższych izb sędziowskich oraz regulację procedur 

sądowniczych.  

Należy podkreślić, iż Sąd Najwyższy posiada również prawo do interpretacji konstytucji 

oraz rozpatrywania zgodności ustaw z konstytucją. Doskonałym przykładem na to jest wydana przez 

ten organ decyzja w sprawie legalności działania Japońskich Sił Samoobrony (JSDF) poza granicami 

kraju, która jest sprzeczna z konstytucją. Artykuł IX mówi, iż „Naród japoński szczerze dąży do 

międzynarodowego pokoju opartego na sprawiedliwości i porządku, wyrzeka się na zawsze wojny, 

jako suwerennego prawa narodu, jak również użycia siły jako środka rozwiązywania sporów 

międzynarodowych. Dla osiągnięcia celu określonego w poprzednim ustępie nigdy nie będą 

utrzymywane siły zbrojne lądowe, morskie i powietrzne ani jakikolwiek potencjał wojenny. Nie 

uznaje się prawa państwa do prowadzenia wojny”
8
. Szef Rządowej administracji Yoshida Shigeru, 

premier Japonii w latach 1948–1954, nie widział potrzeby rewizji konstytucji, ponieważ Japonia 

wyrzekła się w tym zapisie prawa do wojny agresywnej, ale nie obronnej.  

Japońskie Siły Samoobrony przekształcone zostały w 1954 roku z Narodowych Sił 

Bezpieczeństwa, powołanych dwa lata wcześniej przez D. MacArthura w celu zabezpieczenia 

wewnętrznego bezpieczeństwa kraju. Początkowo liczyła 75 tysięcy personelu, zaopatrywanego przez 

Amerykanów między innymi w czołgi, artylerię, okręty oraz lekkie samoloty. W 1953 roku Stany 

Zjednoczone zwróciły się do Japonii, by ta powiększyła siły lądowe do 325 tysięcy żołnierzy. 

Marynarka uzyskała kolejnych osiemnaście niszczycieli, a siły powietrzne obsługiwało 30 tysięcy 

żołnierzy
9
. Liczba ta w 1976 r. powiększyła się do 266 tysięcy żołnierzy, gdzie 180 tysięcy służyło 

w siłach lądowych, 41,4 tysiąca w siłach morskich oraz 44,6 tysiąca w siłach powietrznych
10

.  

Rozbudowa wojsk ZSRR na Dalekim Wschodzie oraz inwazja radziecka na Afganistan 

doprowadziły do rozbudowy sił samoobrony Japonii w latach osiemdziesiątych. Jednak dosłowna 

interpretacja ustawy zabraniała np. Siłom Samoobrony udzielenia wsparcia okrętowi marynarki 

amerykańskiej, nawet wtedy, gdy  zmierzał on do Japonii w celu obrony kraju. 

Oddziały Samoobrony nie były regularną armią, mającą zdolności ofensywne. W sensie 

prawnym nie były jednostkami wojskowymi – wszyscy w nich służący formalnie są cywilami, a 

sprawy konfliktowe rozstrzyga zwykły Sąd Cywilny.  

W 1992 roku, po raz pierwszy od roku 1945, rząd japoński zezwolił Oddziałom Samoobrony 

na uczestniczenie w misji pokojowej poza granicami kraju. Miało to miejsce w Kambodży. Nieco 

później, ale również w latach dziewięćdziesiątych, decyzją administracyjną pozwolono im na 

nadzorowanie wyborów w Angoli, Mozambiku i Salwadorze
11

. W latach 2004–2006 Japońska Grupa 

Odbudowy i Wsparcia działała w Iraku. Istnienie Japońskich Sił Samoobrony do dzisiaj budzi 

ogromne kontrowersje oraz jest przedmiotem politycznych dyskusji.  „Japońskie tak zwane Siły 

Samoobrony to 250-tysięczna, jedna z najlepiej wyszkolonych i najnowocześniejszych armii świata, 

porównywalna jedynie do wojsk amerykańskich i brytyjskich, z czwartym budżetem na świecie. 

Trudno nazwać ją obronną skoro przewyższa o parę poziomów armie azjatyckich sąsiadów”
12

.  

Obecnie Japońskie Siły Samoobrony, jako reprezentanci Stanów Zjednoczonych uczestniczą 

w wielu operacjach wojskowych, świadcząc zadania wspierające, jak np. akcje humanitarne.  

W Japonii w spawach karnych obowiązuje trójinstancyjny system sądownictwa przy 

systemie czteropoziomowych sądów. Sądem pierwszej instancji jest sąd okręgowy, znajdujący się w 

każdej prefekturze. W sprawach grożących najwyższym wymiarem kary orzeka trzech sędziów, w 

pozostałych jeden. Sądy apelacyjne orzekają na rozprawie w składzie trzyosobowym, ale wyjątkowo 
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 R. B. Edgerton, Żołnierze Imperium Japońskiego, Bellona, Warszawa 2000, s. 264. 
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w sprawach o zdradę stanu orzeka pięciu sędziów. Osiem sądów apelacyjnych znajduje się w 

największych miastach japońskich. Sądy grodzkie są najniższego szczebla, jest ich ponad czterysta, 

a rozstrzygają tylko drobne sprawy cywilne i karne. Nie mogą przy tym pozbawić oskarżonego 

wolności. W Japonii nie ma ławników, a sędziowie przysięgli funkcjonują zaledwie od kilku lat i 

rozstrzygają tylko w najpoważniejszych sprawach karnych.  

Policja japońska została zorganizowana na wzór amerykański w myśl ustawy z dnia 17 

grudnia 1947 roku prawo o policji. Współczesna policja japońska podlega Narodowej Komisji 

Bezpieczeństwa Publicznego, której członków mianuje premier za zgodą izb parlamentu na okres 

pięciu lat. Organem wykonawczym jest Narodowe Biuro Policji. Cechą charakterystyczną japońskiej 

policji jest szereg małych posterunków oraz inwigilacja mieszkańców. Polega ona na systematycznych 

wizytach domowych i spisywaniu szczegółowych danych dotyczących życia mieszkańców
13

.   

Reforma kraju, zapoczątkowana w 1868 roku, przyniosła po czterdziestu siedmiu latach 

ogromne efekty ekonomiczne, polityczne oraz militarne, co dało Japonii możliwość pokonania w 1905 

roku mocarstwa, jakim była Carska Rosja. Po szybkiej modernizacji oraz „zachłyśnięciu” się 

nowoczesnością zachodu, Japończycy powrócili do swojej kultury i tożsamości narodowej. Japonia 

mimo potężnych i długotrwałych strat, które poniosła w wyniku działań II wojny światowej, już w 

drugiej połowie XX wieku stała w czołówce potęg gospodarczych świata.  

 

Zasady kodeksu administracyjnego Gosibai Shikimoku we współczesnej Japonii  

Prawo administracyjne  

Kodeks prawa dotyczącego administracji terenowej uprawomocnił się w 1888 roku i obowiązywał do 

1947 roku. Składał się z dwóch części: I – dotyczącej miast oraz II – dotyczącej wsi i miasteczek. 

Złożony był z ośmiu rozdziałów, w tym 162 artykułów
14

. 

Po zakończeniu II wojny światowej „Wzorowany na rozwiązaniach austriackich rozdział 

sądownictwa administracyjnego został zastąpiony anglosaskim rozwiązaniem rewizji spraw 

administracyjnych w sądach zwykłych z Sądem Najwyższym jako ostateczną instancją orzekającą”
15

. 

W dużej mierze japońska administracja opiera się na prawie publicznym Cesarstwa Niemieckiego oraz 

Cesarstwa Austro-Węgierskiego.  

Okupanci amerykańscy, którzy mieli na celu demokratyzację Japonii, wprowadzili szereg 

nowych instytucji, takich jak komisje i agencje rządowe oraz ustawy regulujące prawną drogę 

apelacyjną od decyzji administracyjnych, system audytu, notyfikacji czy informacji publicznej
16

. 

Współczesne prawo administracyjne w Japonii opiera się na kilku podstawowych ustawach: 

ustawa sporów sądowo-administracyjnych, ustawa apelacji wobec decyzji rządowych, ustawa 

dotycząca procedury administracyjnej. W wyniku potrzeby wprowadzenia ogólnej procedury 

administracyjnej, w celu zwiększenia przejrzystości działań administracyjnych parlament uchwalił w 

1993 roku Prawo Procedury Administracyjnej. Ustawa ta reguluje akty administracyjne podejmowane 

przez instytucje rządu oraz agencje państwowe. Na mocy tej ustawy instytucje, takie jak parlament, 

sądy oraz prokuratura zostały wyłączone spod prawomocności administracji
17

. 
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Kodeks Postępowania Cywilnego (Minji-soshō-hō) został uchwalony w 1890 roku i 

podobnie jak inne kodeksy wzorowany był na kodeksie niemieckim z 1877 roku. Po raz pierwszy 

został on znowelizowany w 1926 roku. 

Kodeks Cywilny (Minpō) w Japonii uchwalono dość późno, bo dopiero w 1898 roku. 

Głównym jego zadaniem było trwałe zreformowanie japońskiego społeczeństwa. Największą zmianą 

wprowadzoną przez ten akt prawny było zrównanie w prawach i obowiązkach wszystkich klas 

społecznych oraz nadano prawa obywatelskie hinin i eta. Kolejna zmiana dotyczyła prawa do 

dziedziczenia, które zostało przeniesione tylko na najstarszego syna. Pod wpływem Amerykańskich 

Władz Okupacyjnych wprowadzono nowy kodeks w 1947 roku. W myśl nowej ustawy, na wzór 

demokratyczny, zrównano w prawach i obowiązkach męża i żonę. Jednakże według opinii Komisji 

ONZ ds. Eliminacji Dyskryminacji Kobiet nadal brakuje równości między płciami. W kodeksie 

bowiem istnieje wymóg przyjęcia nazwiska męża przez żonę. Mimo poparcia w 2010 roku premiera 

Japonii, Hatoyama Yukio, dla ustawy umożliwiającej małżonkom po ślubie na zachowanie nazwisk 

rodowych, rozległy się głosy protestu ze strony niektórych polityków
18

. Innym problemem, 

dotyczącym nierówności płci, jest ustawowy (art. 733 Kodeksu Cywilnego) zakaz ponownego 

zamążpójścia Japonek przez okres sześciu miesięcy po rozwodzie, który to przepis nie dotyczy 

mężczyzn.  

Normy prawne kodeksu cywilnego nie są dość jasno sprecyzowane i niekiedy mogą 

prowadzić do nadużyć, jak zauważa ksiądz T. Obłąk, misjonarz: „Np. jeżeli istnieje przeszkoda, to 

małżeństwa nie można zarejestrować w urzędzie stanu cywilnego. Natomiast, jeśli np. przez pomyłkę 

czy nieuwagę odnośnie do przeszkody, urząd przyjmie rejestrację, to małżeństwo nierozwiązane przez 

rozwód, to powstaje małżeństwo bigamiczne. Wprawdzie jest to przestępstwo prawnie karane, ale oba 

małżeństwa są ważne”
19

.  

Arbitraż – przepisy regulujące postępowanie przed sądami polubownymi stanowiły VII 

rozdział Kodeksu Postępowania Cywilnego. Kaczmarek uważa, iż przepisów tych przez długi okres 

nie nowelizowano, ponieważ Japończycy bardziej preferują rozwiązywanie sporów na drodze mediacji 

lub negocjacji, poza jakimkolwiek sądem
20

. Dopiero w 1997 roku przepisy dotyczące postępowania 

arbitrażowego przeniesiono do osobnej ustawy, nie zmieniając jednak ich treści aż do 2004 roku, 

kiedy to poszerzono je o 35 artykułów.  

Obecnie pod rozstrzygnięcia sądu polubownego można poddać sprawy cywilne, jeżeli mogą 

stanowić przedmiot ugody. Rozstrzygnięcia te nie mogą dotyczyć rozwodów ani separacji. Umowa o 

arbitrażu przewiduje klauzulę arbitrażową, jak również kompromis. Oświadczenia mogą być składane 

na odległość, za pomocą np. e-maili lub faksów, jednak muszą być podpisane przez każdą ze stron. 

Jeżeli w sporze uczestniczą dwa podmioty, to każda ze stron wybiera jednego arbitra, po czym 

wybrani arbitrzy wybierają trzeciego. Natomiast, gdy spór dotyczy więcej niż dwóch podmiotów, o 

liczbie arbitrów powinien zdecydować sąd powszechny. Do kompetencji sądu, poza rozstrzyganiem 

spraw, należy również orzekanie o środkach zabezpieczających przedmiot sporu i tok procesu
21

. O 

pomoc np. w przesłuchaniu świadka arbitrzy mogą poprosić sąd powszechny, jednak strony mogą się 

temu sprzeciwić. Strony mogą również zwrócić się do sądu powszechnego o uchylenie rozstrzygnięcia 

sądu polubownego. Poza tym strony ponoszą koszty postępowania arbitrażowego. 

Prawo japońskie, zwane przez niektórych kontynentalnym, jak wiemy, zbudowane zostało 

na wzór zachodnioeuropejski, jednak nie jest ono prawem zachodnim, a jedynie do niego 
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upodobnionym. Japończycy na przestrzeni wieków nauczyli się czerpać zewsząd najlepsze wzorce i 

przerabiać je zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami. 

 

Kodeks karny (Keihō) oraz Kodeks postępowania karnego (Keiji-soshō-hō)  

Kodeks karny oraz kodeks postępowania karnego przyjęto w Japonii w 1880 roku i początkowo 

stanowiły one w zasadzie replikę francuskich kodeksów karnych. Pod wpływem prawa pruskiego 

przyjęto w 1890 roku nowy kodeks postępowania karnego, kolejny w 1922 roku. Do potrzeb nowej 

konstytucji znowelizowano przepisy również w 1948 roku i te przepisy obowiązują do dzisiaj. Nowy 

Kodeks karny natomiast przyjęto w 1907 roku i ten również jest aktualny do dzisiaj, a przez ponad 

wiek został poddany jedynie niewielkim zmianom, dotyczącym skreślenia rozdziału I, normującego 

przestępstwa przeciwko rodzinie cesarskiej oraz zdepenalizowano cudzołóstwo
22

. 

Kodeks karny składa się z dwóch ksiąg:  

− ogólnej – która liczy trzynaście rozdziałów: I – stosowanie prawa, II – kary, III – wymierzanie 

kar terminowych, IV – warunkowe zawieszenie wykonania kary, V – parol, VI – 

przedawnienie, VII – odstąpienie od kary, VIII – usiłowanie, IX – powrót do przestępstwa, X – 

recydywa penitencjarna, XI – współsprawstwa, XII – łagodzenie kar, XIII – obostrzenie kary; 

− szczególnej pt. „przestępstwa” składa się z czterdziestu rozdziałów: I – skreślony, II – 

przestępstwa dotyczące wojny domowej, III – wojny, IV – stosunków międzynarodowych, V – 

kompetentnej władzy, VI – ucieczki, VII – poplecznictwa oraz matactwa, VIII – zamieszek, IX 

– podpalenia, X – sprowadzenia powodzi, XI – w ruchu, XII – wtargnięcia na cudzy teren, XIII 

– naruszenia tajemnicy, XIV – związane z opium oraz tytoniem, XV – zanieczyszczenie wody, 

XVI – fałszowanie pieniędzy, XVII – fałszowanie dokumentów, XVIII – fałszowanie papierów 

wartościowych, XIX – fałszowanie pieczęci, XX – krzywoprzysięstwo, XXI – fałszywe 

oskarżenie, XXII –obsceniczność, zgwałcenie, bigamia, XXIII – hazard, XXIV – miejsca kultu 

i cmentarze, XXV – przekupstwo, XXVI – zabójstwo, XXVII – uszkodzenie ciała, XXVIII – 

nieumyślne uszkodzenie ciała, XXIX – aborcja, XXX – porzucenie osoby zależnej, XXXI – 

pozbawienie wolności, XXXII – zastraszanie, XXXIII – porwanie, XXXIV – przeciwko czci, 

XXXV – przeciw zaufaniu i biznesowi, XXXVI – kradzież i rozbój, XXXVII – oszustwo i 

szantaż, XXXVIII – przywłaszczenie, XXXIX – paserstwo, XL – zniszczenie lub ukrywanie 

dokumentów
23

. 

W Japonii do czternastego roku życia sprawca nie odpowiada w ogóle za przestępstwa, do 

ukończenia dwudziestego roku życia, odpowiada jako nieletni przed sądami rodzinnymi, a 

odpowiedzialność karną ponosi dopiero po przekroczeniu tego pułapu wieku.  

Obowiązujące obecnie rodzaje kar przewidziane kodeksem karnym: 

 kara śmierci – orzekana za zabójstwo, grozi za 14 przestępstw, powinna być wykonana w 

przeciągu sześciu miesięcy od nieudanej apelacji na polecenie ministra sprawiedliwości. Obywa 

się ona przez powieszenie bez podania dokładnego terminu. Warto tutaj wspomnieć, że w latach 

1946–1993 wykonano 766 wyroków; 

 kara dożywotniego pozbawienia wolności – najsurowszym obecnie więzieniem w Japonii jest 

Miyagi w Sendai. Znajduje się tam najwięcej osadzonych z wyrokami dożywotniego 

pozbawienia wolności;  

 kara pozbawienia wolności z obowiązkiem pracy – w wymiarze do lat dwudziestu. Ponad 93% 

więźniów pracuje w wymiarze 44 godzin tygodniowo; 

 kara pozbawienia wolności bez obowiązku pracy; 

 grzywna. 
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W japońskim prawie nie jest karany homoseksualizm, kazirodztwo oraz sodomia. 

Kryminalizacja homoseksualizmu obowiązywała tylko przez siedem lat w okresie Meiji. Należy 

zaznaczyć, iż w 1992 roku zniesiono również przepisy, które zabraniały homoseksualistom 

wstępowania do Sił Samoobrony. Obecnie Japończycy są stosunkowo tolerancyjni wobec mniejszości 

seksualnych.  

Do 1880 roku zarówno dzieciobójstwo, jak i aborcja nie były karane. Obecnie natomiast za 

dokonanie aborcji przewiduje się karę pozbawienia wolności do siedmiu lat z obowiązkiem pracy. 

Przepis ten jednak nie sprawdza się w praktyce, co wynika z wprowadzenia w 1948 roku ustawy tzw. 

Prawo Eugeniczne, w myśl której aborcja stała się właściwie legalna. Do aborcji dopuszcza się 

również z przyczyn medycznych (zagrożenie życia lub zdrowia), kryminogennych (dziecko poczęte w 

wyniku gwałtu, pedofilii, kazirodztwa) oraz warunków społeczno-ekonomicznych (zła sytuacja 

materialna rodziców, ich rozwód, owdowienie organizmu, nieletniość matki czy zdrada partnera). 

Takie podejście wynika w ogromnej mierze z uwarunkowań kulturowych, ponieważ w Japonii, 

według zasad konfucjańskich, dziecko jest własnością rodzica i może on nim rozporządzać zgodnie z 

własną wolą. Poza tym, jak wiadomo samobójstwo traktowane było jako kwestia honoru. Co ciekawe, 

w Japonii, jeżeli matka zdecyduje się popełnić samobójstwo, jak pisze J. Izydorczyk „musi wpierw 

zabić własne dzieci, (…) w przeciwnym wypadku jest złą matką”
24

.  

Kodeks postępowania karnego składa się z siedmiu ksiąg: 

 Przepisy ogólne – zawierają szesnaście rozdziałów regulujących: właściwości sądów, 

wyłączenie sędziego, zdolność procesową, obrońcę, wyrokowanie, protokoły, terminy, 

tymczasowe aresztowanie, przeszukiwanie, poszukiwanie dowodów, przesłuchanie świadków, 

czynności biegłych, zabezpieczenie dowodów, koszty procesu, zwrot kosztów procesu; 

 Postępowanie przed sądem pierwszej instancji – księga składa się z trzech rozdziałów: 

śledztwo, oskarżenie, rozprawa: przygotowanie do rozprawy, jawna rozprawa, przewód sądowy 

oraz wyrokowanie; 

 Apelacje – zawierają cztery rozdziały regulujące całe postępowanie odwoławcze oraz wszelkie 

środki zaskarżenia; 

 Wznowienie postępowania; 

 Nadzwyczajna apelacja; 

 Postępowanie uproszczone; 

 Postępowanie wykonawcze
25

. 

Charakterystycznymi cechami japońskiego Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania 

karnego jest ich stałość oraz połączenie surowości z łagodnością. Niekiedy, mimo przewidywanych 

surowych kar za przestępstwa nie są one w ogóle ścigane, jak w wypadku hazardu, bigamii czy 

aborcji.  

 

Filozofia i wartości uniwersalne kodeksu administracyjnego Joei Shikimoku 

W tym miejscu należy przypomnieć iż rozpatrywanie wpływu przedmiotowego kodeksu na kształt 

administracji Japonii jest działaniem w pełni uprawnionym . Kodeks ten bowiem funkcjonował w 

obszarze działań shogunatu aż przez 635 lat. 

Mimo dwóch ogromnych przemian społecznych, gospodarczych i kulturalnych w wyniku 

zderzenia się z kulturami zachodu, współcześni Japończycy nadal odwołują się do konfucjańskiego 

modelu i hierarchizacji. Przejawia się to w personalizmie w stosunku przedsiębiorcy do pracowników, 

zatrudnienia „na życie”, hierarchii starszeństwa wieku i stażu, a przede wszystkim pracy w grupie
26

. 
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W pracy grupowej chodzi o „etykę współdziałania, taką, jaka właśnie jest treścią samurajskiego 

przekazu Bushidō, który został przyswojony w Japonii przez wszystkie klasy i warstwy społeczne”
27

. 

W związku z przeobrażeniami Japonii w okresie Meiji dotyczącymi zrównania w prawach 

wszystkich stanów, zmianie uległ również japoński system rodzinny. Dokonano rozdzielenia na ie, 

opartego na neokonfucjańskich zależnościach i obowiązkach, gdzie najważniejsze było 

podporządkowanie się woli rodziny oraz hōmu, charakteryzujący system rodzinny oparty na wzorcach 

zachodnich, wprowadzający potrzebę bliskości w kontaktach rodzinnych. W myśl kodeksu cywilnego 

z 1898 roku „pojęcie ie odnosić miało się do trwałości i spójności rodu w czasie, poprzez generację, a 

hōmu, opisywać winno spójność i bliskość rodu w teraźniejszości, w ramach ograniczonej 

przestrzeni”
28

. Nowe prawo zostało również wzmocnione kodeksem konfucjańskim, który określał 

zależności między poddanym a władcą oraz synem i rodzicem. Tym samym wzmocniona została 

tradycyjna natura japońskiej rodziny. W myśl nowego kodeksu z 1947 roku zlikwidowana została 

instytucja głowy rodziny. Jednak do dzisiaj to ojciec rodziny ma decydujące zdanie w najważniejszych 

spawach, szczególnie w kwestiach obowiązku podtrzymywania nazwiska rodowego oraz opiekowania 

się rodzicami. 

Mimo zmian regulowanych kodeksami do dnia dzisiejszego w wielu społecznościach 

utrzymały się hierarchiczne relacje, np. teściowa – synowa, identyczne z relacjami rządzący – 

poddany, jeszcze z czasów feudalnych. 

W XIX-wiecznej Japonii ukształtowała się religia narodowa (Kokka Shintō), której 

„wierzenia (…) stały się wraz z konfucjanizmem systemem normatywnym kształtującym 

rzeczywistość japońskiego życia zbiorowego (…). Wierzenia te były zalążkami współcześnie 

rozumianego prawa cywilnego i karnego, które łączyły się z funkcjami administracyjnymi”
29

. 

Postawa filozoficzna wyraża się między innymi w ustawach o administracji, które po 

podjęciu decyzji administracyjnej dają możliwość drogi odwoławczej.  

Funkcjonowanie administracji publicznej w kręgu cywilizacji neokonfucjańskiej przejawia 

się w stosowaniu wytycznych, w formie prośby do podmiotów np. w sprawach budowlanych. Jeżeli 

dany podmiot nie zastosuje się do zaleceń, nie będą groziły mu sankcje karne, ale napiętnowanie 

społeczne i utrata publicznego wizerunku
30

. 

Japońskie administrowanie opiera się na koncepcji dziewięciu konfucjańskich kanonów: 

 kształtowanie samego siebie, poprzez budowanie siły woli i realizowanie postanowień; 

 szanowanie wartości oraz kultywowanie cnót; 

 uczestniczenie w życiu rodzinnym; 

 szanowanie dostojników państwowych; 

 identyfikowanie się z korpusem urzędniczym; 

 traktowanie narodu jak swoje dzieci, wyrażające się w sprawiedliwym wynagradzaniu; 

 wspieranie rzemieślników poprzez codzienną kontrolę; 

 pobłażanie obcokrajowcom; 

 okazywanie uprzejmości książętom feudalnym
31

. 

Specyfikę japońskiej administracji publicznej doskonale scharakteryzował M. Specjalski „Z 

rozumienia administracji jako podsystemu Nieba wynika, iż wszystkie podmioty procesu 

administracyjnego realizują wyznaczone swoje miejsce w harmonii kosmosu; petent przychodzi do 
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administracji po pouczenie, urzędnik niższego szczebla służy urzędnikom wyższym kan, a wyżsi 

urzędnicy realizując cnotę samodoskonalenia i pouczają niżej od siebie stojących w hierarchii 

poddanych. Na samym szczycie tej ludzkiej piramidy zasiada rodzina cesarska z cesarzem – 

ucieleśnieniem logosu, któremu sam ma służyć”
32

. 

Państwo jawiło się Japończykom z początku XX wieku jako rodzaj rodziny. Dlatego też 

moralność rodziny miała normować moralność państwa. Aby zaistniała harmonia, musiała wytworzyć 

się bezpośrednia więź, przejawiająca się w wierności do cesarza, na podobieństwo miłości do rodziny. 

Łączyć to należało z czcią do przodków w wypadku rodziny, a w przypadku państwa do mitu o 

powstaniu Japonii.  

Nienajlepsza sytuacja finansowa kraju na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku 

doprowadziła do szerzenia się zjawisk korupcjogennych w administracji publicznej. Tym samym 

zakwestionowana została tradycyjna kultura polityczna. Ideał elity biurokratycznej, utożsamiany 

wcześniej z cnotami konfucjańskimi, uległ wypaczeniu i przestała stanowić moralne przewodnictwo 

administracyjne. Kilka lat później, po kolejnej fali skandali związanych z korupcją, postanowiono 

wprowadzić kodeksy etyczne dla narodowej służby cywilnej. Kodeksy etyczne wskazują normy oraz 

wartości, jakimi urzędnik powinien kierować się w pracy, w stosunku do interesantów, 

współpracowników oraz kierownictwa. Różni się od tradycyjnych kodeksów japońskich, ponieważ 

reguluje samo zachowanie urzędnika i nie pozwala mu na swobodne podejmowanie decyzji
33

. 

Neokonfucjańska postawa, wynikająca z połączonych w Bushidō idei buddyjskich, 

taoistycznych, konfucjańskich i japońskiej religii shintō, tworzy tradycyjny, a zarazem niebywale 

elastyczny organizm społeczny
34

. 

 

Zakończenie 

Przedstawiony powyżej system prawny pokrótce charakteryzuje wybrane kodeksy, obecnie 

obowiązujące w Japonii, niniejszym należy także przedstawić ich specyfikę na kilku wybranych 

przykładach z zakresu prawa karnego i cywilnego.  

System administracyjno-prawny Japonii na przestrzeni wieków, kształtowany był przez 

kulturę chińską, koreańską, prawo francuskie, niemieckie i amerykańskie oraz przez trzy religie: 

shintō, buddyzm i konfucjanizm. Obecnie obowiązujące prawo japońskie ostatecznie zbudowane 

zostało na wzór zachodnioeuropejski, jednak nie jest ono prawem zachodnim, a jedynie do niego 

upodobnionym.  

Kodeksy regulujące obecny system administracyjno-prawny w Japonii, powstały na 

przełomie XIX/XX wieku, w niewielkim stopniu zostały znowelizowane w okresie powojennym do 

potrzeb konstytucji. Ustawa zasadnicza, uchwalona w 1946 roku, zawiera regulacje prawne w 

kilkunastu artykułach, zawartych w rozdziale III – dotyczącym Praw i Obowiązków Obywateli oraz w 

pięciu artykułach rozdziału VI – poświęconego Sądownictwu. Konstytucja, niezmienna od czasu 

uchwalenia, gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do sądu, wyznaczenia obrońcy z urzędu oraz 

poszanowanie wolności. Przede wszystkim jednak w art. 14 stanowi, iż „Wszyscy obywatele są równi 

wobec prawa, niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja w dziedzinie politycznej, 

ekonomicznej i stosunków społecznych, z powodu rasy, wyznania, płci, pozycji społecznej ani 

pochodzenia rodzinnego”
35

.  

Należy raz jeszcze podkreślić, iż specyfiką japońskiego prawa jest jego stabilność oraz 

łączenie surowości z łagodnością, co w ogromnej mierze wynika z uwarunkowań kulturowych 
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(filozofia harmonii yin-yang). Z jednej strony nie są bowiem karane kazirodztwo, bigamia, 

prostytucja, sodomia, a aborcja jest w zasadzie legalna, natomiast z drugiej strony ogromne 

kontrowersje w państwach zachodnich wzbudza fakt wykonywania w Japonii kary śmierci. Opinia 

publiczna i przedstawiciele administracji rządowej Cesarstwa Japonii uważają jedynie za 

niehumanitarne bowiem wykonanie wyroku przez powieszenie, bez podania dokładnego terminu. 

Najwyższy wymiar kary wymierzany jest za wielokrotne morderstwa i według ministra 

sprawiedliwości Japonii Toshio Ogawa „kara śmierci ma poparcie japońskiego społeczeństwa”
36

. Jak 

wykazały sondaże społeczne poparcie dla kary śmierci ogromnie wzrosło po atakach w tokijskim 

metrze w 1995 roku. Wprawdzie w 2010 roku Keiko Chiba, ówczesna Minister Sprawiedliwości, 

założyła grupę badawczą, której zadaniem było ocenianie kary śmierci jako formy kary, a Hideo 

Hiraoko, pełniący tę samą funkcję, ciągle odmawiał podpisania tej formy kary, to jednak obecnie 

Toshio Ogawa uważa, że podpisywanie wyroków śmierci należy do Ministra Sprawiedliwości. W 

marcu 2012 roku w japońskich więziennych izolatkach oczekiwało na karę śmierci 132 więźniów, 

w tym Okunishi Masaru, który w celi śmierci spędził 40 lat, przy czym kilkakrotnie był 

uniewinniany
37

. Warto przy tym nadmienić, iż art. 37 Konstytucja gwarantuje wprawdzie, że „We 

wszystkich sprawach karnych oskarżony ma prawo do szybkiego i jawnego procesu przed 

bezstronnym sądem”, nie ma tam jednak zapisu gwarantującego szybkie wykonanie wyroku. Kwestie 

dotyczące przedawnienia w przypadku morderstw podlegających karze śmierci poruszone zostały 

również w 2010 roku przez rząd Japonii. Dotyczyły one nowelizacji kodeksu karnego oraz kodeksu 

postępowania karnego, która zakładała zlikwidowanie 25-letniego okresu przedawnienia między 

innymi dla morderstw na tle rabunkowym, podwajając jednocześnie okres przedawnienia dla innych 

ciężkich przestępstw, takich jak spowodowanie śmierci w wyniku gwałtu do lat 30-tu. Co ciekawe, 

Japończycy wprawdzie znowelizowali w 1996 roku kodeks karny, jednak zmiany nie dotyczyły 

kwestii merytorycznych, a jedynie językowych. Napisano bowiem cały kodeks współczesną 

japońszczyzną, po to, żeby stał się zrozumiały dla każdego obywatela. Stanowi to rzecz niespotykaną 

w krajach europejskich. Należy nadmienić, iż w myśl art. 7 Konstytucji cesarz, za radą i aprobatą 

Rządu „Podpisuje ogólne i specjalne amnestie, akty złagodzenia kary, darowania wykonania kary oraz 

rehabilitacje”
38

.  

Powojenni okupanci, mając na celu demokratyzację Japonii, decyzją administracyjną 

wprowadzili istotny zapis w Konstytucji, zrównujący w prawach kobiety i mężczyzn, który w art. 24 

mówi, iż „W zakresie wyboru małżonka, praw majątkowych, dziedziczenia, wyboru miejsca 

zamieszkania, rozwodu oraz innych spraw dotyczących małżeństwa i rodziny uchwalane ustawy będą 

miały na względzie godność jednostki ludzkiej oraz zasadniczą równość płci”
39

. W powyższym 

artykule podkreślono również, że małżeństwo powinno opierać się na równych prawach męża i żony. 

Mimo wprowadzonych w okresie powojennym zmian administracyjno-prawnych w Kodeksie 

Cywilnym, zrównujących w prawach kobiety i mężczyzn, do dzisiaj brakuje równości między 

przedstawicielami obu płci. Świadczy o tym między innymi ustawowo zakazane Japonkom ponowne 

zamążpójście przez okres sześciu miesięcy po rozwodzie, który to zakaz nie dotyczy mężczyzn. W 

myśl demokratyzacji państwa zlikwidowano również instytucję głowy rodziny, jednak do dzisiaj to 

mężczyzna, stojący na czele rodu, ma decydujące zdanie w najważniejszych sprawach rodziny. Należy 

w tym miejscu podkreślić, że późne (dopiero w 1898 r.) skodyfikowanie prawa cywilnego wiązało się 

ze sporem między politykami, a prawnikami japońskimi, dotyczącym zarzutu nieuwzględnienia 

w kodeksie tradycyjnych zwyczajów oraz moralności Japończyków. W 2010 roku Hiba Keiko, 

minister sprawiedliwości nakazała rewizję prawodawstwa dotyczącego uprawnień rodzicielskich. 
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Zmiany w Kodeksie Cywilnym upoważniałyby sądy rodzinne do pozbawiania rodziców 

maltretujących dzieci, praw do nich oraz czasowo by im te prawa odbierały. Dotychczas 

administracyjne umożliwiano tylko całkowite odebranie rodzicom praw, co, jako zbyt drastyczne, 

rzadko było stosowane w praktyce
40

. 

Japonia, często stawiana jest za wzór państwa, gdzie administracja funkcjonuje bardzo 

sprawnie, a w którym prawo karne mogłoby w zasadzie nie istnieć, ze względu na niski wskaźnik 

przestępczości w tym kraju. Należy przy tym zaznaczyć, że wpływ na to ma nie tylko kultura i 

mentalność samych obywateli. Istotnym czynnikiem niskich statystyk przestępczości jest ustalenie 

wysokiego pułapu wieku odpowiedzialności karnej dla nieletnich, którzy do czternastego roku życia 

nie odpowiadają w ogóle za przestępstwa, a do ukończenia dwudziestego roku życia, odpowiadają 

jako nieletni przed sądami rodzinnymi. Tym samym przestępstwa kwalifikowane są, jako czyny 

karalne. Ważny jest tutaj fakt, że na całym świecie sprawcami przestępstw są głównie młodzi 

mężczyźni. 

Jak podkreśla J. Izydorczyk, w publikacjach zachodnich istnieją dwa odmienne kierunki 

postrzegania Japonii. Pierwszy uważa Japonię za kraj idealny, który należy we wszystkim naśladować, 

łącznie z wymiarem sprawiedliwości i systemem administracyjnym, natomiast drugi, prezentowany 

między innymi przez S. N. Eisenstadtha, uważa, że „model japoński to przerażający przykład 

kontrolowanego społeczeństwa poddanego propagandzie sukcesu i niemającego żadnego wpływu na 

losy państwa”
41

. Michał Specjalski zauważa, że japońska administracja „przez jednych jako modelowy 

wzór rozwoju ekonomicznego i społecznego; przez innych uważana jest za przyczynę wieloletniej 

stagnacji tego kraju”
42

. 

Powyższe przykłady ukazują zarówno specyfikę systemu administracyjno-prawnego, jak 

również społeczeństwa w Japonii, które z jednej strony charakteryzuje ciągła transformacja, natomiast 

z drugiej niezmienność i przywiązanie do tradycji, opartej na dawnych kodeksach prawnych oraz 

normach moralnych, zaczerpniętych z religii. 

W Cesarstwie Japonii „pozycja administracji wiąże się z dominującym przekonaniem, że jej 

działalność to rozwiązywanie ważnych problemów, więc tym samym umożliwienie członkom 

społeczności skupienie się na własnych problemach, a zwłaszcza pracy”
43

, co w opinii autora 

niniejszej pracy jest pożądane nie tylko w Japonii lecz w każdym cywilizowanym kraju. 
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Abstrakt 

Niniejsza praca zawiera opis funkcjonowania, działania i realizowania przez Milicję Obywatelską, 

a późniejszą Policję zadań jakie zostały im powierzone podczas wykonywania swych obowiązków 

służbowych. Został przedstawiony podział struktury organizacyjnej i omówiony zakres zadań 

i obowiązków przełożonych sprawujących władze na wyznaczonych stanowiskach. W pracy możemy 

się doszukać informacji o poszczególnych jednostkach, które w okresie PRL-u stanowiły służby 

bezpieczeństwa publicznego, a które po nowelizacji ustawy o Policji zostały poszerzone o nowe 

wydziały i jednostki policji. Praca daje możliwość zapoznania się z wytycznymi odnośnie pracy 

w Policji i jej służby wobec społeczeństwa. 

 

Słowa kluczowe: Policja, Milicja Obywatelska, struktura 

 

Abstract 

This thesis describes the functioning and the implementation of activities which have been entrusted to 

the Citizens' Militia, latter police, while performing their duties. In this work there is also presented 

the division of organizational structure and discussed the range of tasks and duties of superiors who 

exercise authority on designated positions. The thesis contains information about individual units who 

in the period of Polish People’s Republic constituted the public security service which has been 

extended to the new departments and units of the police after the amendments to the bill about police. 

The thesis also enables to learn about the directives regarding the work of the police and its services to 

the public.   

 

Keywords: Police, Citizens' Militia, structure 

 

 

Struktura organizacyjna Policji 

W 1989 roku w Polsce, jak również w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, nastąpiły 

zmiany gospodarcze i polityczno – ustrojowe. Z jednej strony dokonywały się zmiany na wolnym 

rynku i w przedsiębiorczości prywatnej, z drugiej następowała pełna demokratyzacja systemów 

ustrojowych. Reformy objęły swym działaniem również instytucje chroniące porządek publiczny 

i bezpieczeństwo. Przyczyniły się do zmian w resorcie spraw wewnętrznych, które miały wpływ na 

opinię publiczną. 
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Z dniem 6 kwietnia 1990 w życie weszła ustawa o Policji, na podstawie, której utworzono Policję, 

„jako umundurowaną i uzbrojoną formację przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa obywateli oraz 

utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego”
1
.  

Założeniem twórców ustawy było uporządkowanie i uregulowanie spraw Policji i policjantów 

w sposób kompleksowy. Porządek ten składał się z dwóch części. Pierwsza miała charakter ogólny 

i obejmowała organizację Policji, na drugą składają się przepisy o charakterze pragmatycznym.  

Centralnym organem sprawującym władzę administracyjną jest Komendant Główny Policji, 

którego mianuje i odwołuje premier na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych po zasięgnięciu opinii 

Politycznego Komitetu Doradczego
2
. To Komendant Główny Policji określa zadania, do których 

należą: 

 szczegółowe zasady organizacji i zakres działania komend, komisariatów i innych jednostek 

organizacyjnych Policji, 

 metody i formy wykonywania zadań przez poszczególne służby policyjne, w zakresie nie 

objętym innymi przepisami na podstawie ustawy, 

 program szkoleń zawodowych policjantów, 

 zakres oraz szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania oraz zasady oceniania testu 

sprawności fizycznej, 

 szczegółowe zasady szkolenia zwierząt wykorzystywanych do realizacji zadań Policji, a także 

normy ich wyżywienia, 

 szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby, po konsultacji z Państwową Inspekcją 

Pracy, 

 zasady etyki zawodowej policjantów, po zasięgnięciu opinii związku zawodowego 

policjantów, 

 określa właściwość terytorialną komisariatów Policji na terenie swojego działania, 

 tworzenie i likwidowanie ośrodków szkolenia i szkół policyjnych
3
. 

Od 2001 roku do zadań Komendanta Głównego Policji należy gromadzenie, przetwarzanie 

i przekazywanie informacji kryminalnych
4
. 

Komendant Główny Policji wykonuje swe zadania wraz ze współpracownikami, których zadania, 

funkcje i stanowiska kierownicze komórek organizacyjnych określa zarządzenie nr 749 Komendanta 

Głównego Policji z dnia 27 maja 2010, które dotyczy regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. U. nr 

6 , poz. 20 ze zm.). W skład Komendy Głównej Policji wchodzą następujące jednostki organizacyjne: 

 Biuro Dochodzeniowo - Śledcze, 

 Biuro Operacyjno – Rozpoznawcze, 

 Biuro ds. Przestępczości Gospodarczej, 

 Krajowe Biuro Interpolu, 

 Biuro Techniki Operacyjnej, 

 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne, 

 Biuro Ruchu Drogowego, 

 Biuro Prewencji, 

 Biuro Kadr i Szkolenia, 

 Biuro Prezydialne, 

 Biuro Informatyki, 

 Biuro Łączności, 

                                                 
1
 Art.1Dz.U. z dnia 6 kwietnia 1990 r. 

2
 M. Goettela Podręcznik policjanta. Status prawny Policji i policjanta cz. I, Szczytno 1995,  s.5.  

3
 Art.7Dz.U. z dnia 6 kwietnia 1990 r. 

4
 Art. 5 u. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych z dnia 6 lipca 2001r. 
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 Biuro Gospodarki Technicznej i Zaopatrzenia, 

 Biuro do Walki z Przestępczością Zorganizowaną, 

 Redakcja Czasopism Policyjnych, 

 Zarząd Administracyjno – Gospodarczy, 

 Inspektorat Komendanta Głównego Policji
5
. 

Oprócz jednostek organizacyjnych występują terenowe organy policji, w skład których wchodzą: 

 komendanci wojewódzcy Policji (mianowani i odwoływania przez ministra spraw 

wewnętrznych na wniosek komendanta głównego Policji zaopiniowany przez wojewodę), 

 komendanci rejonowi Policji (mianowani i odwoływani przez komendanta głównego Policji 

na wniosek komendanta wojewódzkiego zaopiniowany przez wojewodę), 

 komendanci komisariatów Policji (mianowani i odwoływani przez komendanta 

wojewódzkiego Policji na wniosek komendanta rejonowego przez właściwy organ samorządu 

terytorialnego)
6
. 

Ustawa wyróżniała również następujące rodzaje policji: 

a) policja kryminalna, która obejmuje służby: 

 dochodzeniowo – śledcze, 

 operacyjno – rozpoznawcze, 

 techniki kryminalistyczne, 

 techniki operacyjne 

b) policja ruchu drogowego i prewencji 

c) oddziały prewencji i pododdziały antyterrorystyczne 

d) policja specjalistyczna, która obejmuje kolejową, wodną i lotniczą 

e) policja lokalna
7
. 

Policja kryminalna ma za zadanie rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości. Ze 

względu na rozległy charakter swoich działania niezbędne było powołanie specjalistycznych służb, 

które zajmowały się powierzonymi im zadaniami.  

Służba dochodzeniowo śledcza miała za zadanie „ustalenie okoliczności popełnionych 

przestępstw, wykrywanie ich sprawców oraz zbieranie i utrwalanie materiału dowodowego dla potrzeb 

postępowania karnego. Zadania te są realizowane w drodze czynności procesowych wykonywanych 

w toku postępowań przygotowawczych (dochodzeń oraz powierzonych przez prokuratorów śledztw), 

a także w ramach zlecanych przez nich poszczególnych czynności śledczych”
8
. Większość 

postępowań przygotowawczych przygotowywana jest przez jednostki policji szczebla podstawowego 

(komisariaty rejonowe i posterunki), a w sprawach większego znaczenia przekazywane są one do 

jednostek szczebla wojewódzkiego. Czynności procesowe wykonywane są z reguły przez policjantów 

służby dochodzeniowo – śledczej. Szczebel centralny omawianej służby stanowi Biuro 

Dochodzeniowe – Śledcze Komendy Głównej Policji, które zapewnia warunki do sprawnego 

i skutecznego rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz wykrywani ich 

sprawców. Ponadto organizuje, nadzoruje i kontroluje działalność dochodzeniowo – śledczą.  

Kolejną służbę stanowią jednostki operacyjno - rozpoznawcze, które zajmują się 

„rozpoznawaniem, zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości za pomocą metod i form pracy 

operacyjno – rozpoznawczej, z tym że w odniesieniu do przestępczości gospodarczej zadanie to 

realizuje wyodrębniony organizacyjnie pion ds. przestępczości gospodarczej. W istocie więc pion 

operacyjno – rozpoznawczy zajmuje się przestępczością pospolitą, a także zwalczaniem związanych 

                                                 
5
 M. Goettela Podręcznik policjanta. Status prawny Policji i policjanta cz. I, Szczytno 1995, s. 5-6. 

6
 Ibidem, s. 6. 

7
 Ibidem, s. 6. 

8
 Ibidem, s. 18. 
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z nią innych zjawisk patologii społecznej np. narkomani
9
. Zadania w ramach tej służby wykonywane 

są przez wyspecjalizowane ogniwa jednostek policji tj. wydziały, samodzielne sekcje, sekcje lub 

referaty operacyjno – rozpoznawcze. Wydziały operacyjno – rozpoznawcze komend wojewódzkich 

oprócz kontrolowania i nadzorowania czynności operacyjnych mogą podejmować decyzje w sprawach 

szczególnie poważnych ze względu na ich charakter. Na szczeblu centralnym istniej znajduje się Biuro 

Operacyjno- Rozpoznawcze oraz Biuro ds. Przestępczości Gospodarczej Komendy Głównej Policji. 

Obok tak poważnych zadań sprawują one również indywidualny nadzór nad realizacją spraw 

poważnie ważnych i skomplikowanych pod względem taktycznym i technicznym. 

Następną służbę stanowią techniki kryminalistyczne, których zadaniem jest „zapobieganie 

i zwalczanie przestępczości przy wykorzystaniu metod oraz środków techniczno - 

kryminalistycznych
10

. Na szczeblu podstawowym, w komendach rejonowych istnieją ogniwa techniki 

kryminalistycznej, które skupiają techników kryminalistycznych. Do zadań jakie wykonują w ramach 

swej pracy należy ustalenie wyglądu miejsca zadurzenia (opis słowny, szkice, fotografie, nagrania 

video), utrwalają przebieg czynności procesowych (eksperymenty śledcze, wizje lokalne). Laboratoria 

kryminalistyki funkcjonują w komendach wojewódzkich Policji, natomiast na szczeblu centralnym 

znajduje się Centralne Laboratorium Kryminalistyczne, które zatrudnia ekspertów kryminalistyki. 

Eksperci wykonują zadania na zlecenie jednostek Policji, sądów i prokuratury. Uczestniczą 

w ważnych i trudnych oględzinach, ujawniając i zabezpieczając w ten sposób ślady kryminalistyczne 

do badań. 

Ostatnia już służbę w policji kryminalnej stanowią techniki operacyjne, które zajmują się 

realizacją czynności operacyjnych w rozpoznawaniu i zwalczaniu przestępczości za pomocą środków 

technicznych, stosując kontrolę korespondencji, w celu uzyskania informacji i utrwalenia śladów 

i dowodów oraz obserwację, pułapki kryminalistyczne, działania maskujące
11

. Czynności 

o charakterze wykonawczym stosuje się tylko na  szczeblu wojewódzkim. Biuro Techniki Operacyjnej 

Komendy Głównej Policji, zajmuje się koordynacją działań  techniczno – operacyjnych jednostek 

niższego szczebla oraz zajmuje się wdrażaniem nowych technik operacyjnych. 

Policja ruchu drogowego stanowi kolejny organ policji, której zadaniem jest czuwanie nad 

bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie
12

. Zadania 

te określone są i realizowane poprzez: 

 sprawowanie bezpośredniego dozoru nad ruchem drogowym (kontrole stanu technicznego 

pojazdów, dokumentów upoważniających do kierowania pojazdami, stanu trzeźwości 

kierowców, akcje profilaktyczne); 

 podejmowanie przedsięwzięć na rzecz poprawy stanu technicznego pojazdów, konstrukcji 

dróg, ich oznakowania, eliminowania miejsc niebezpiecznych dla ruchu, organizacji ruchu; 

 współdziałanie z innymi podmiotami zobowiązanymi do podejmowania działań na rzecz 

bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym; 

 prowadzenie akcji i działań propagandowych, wychowawczych czy instruktażowych na rzecz 

podnoszenia poziomu przestrzegania ruchu drogowego oraz rozwijania kultury wśród 

użytkowników dróg; 

 stosowanie środków represyjnych i poza represyjnych wobec uczestników ruchu drogowego 

naruszających zasady bezpieczeństwa tego ruchu
13

. 

Służba ruchu drogowego obejmuje swym działaniem wszystkie szczeble organizacyjne Policji. 

Zadania te realizowane są głownie przez komórki ruchu drogowego (wydział, sekcje, referaty, grupy) 

                                                 
9
 M. Goettela Podręcznik policjanta. Status prawny Policji i policjanta cz. I, Szczytno 1995, s. 18-19. 

10
 Ibidem, s. 20. 

11
 M. Goettela Podręcznik policjanta. Status prawny Policji i policjanta cz. I, Szczytno 1995, s. 21. 

12
 Ibidem, s. 21. 

13
 Ibidem, s. 21-22. 
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w komendach rejonowych. Wydział ruch drogowego na szczeblu wojewódzkim zajmuje się kontrolą 

i nadzorem pracy ogniw na szczeblu podstawowym. Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej 

Policji zajmuje się nadzorem nad pracą ogniw ruchu drogowego w całym kraju, analizuje stan 

bezpieczeństwa na drogach, planuje i wdraża działania na rzecz jego poprawy, ustala reguły 

współdziałania z innymi podmiotami. 

Policja prewencji stanowi większość służb, ogniw i komórek organizacyjnych należących do tzw. 

policji mundurowej
14

. Pion prewencji jest bardzo rozbudowany i realizuje wszelaką liczbę zadań. 

Niektóre z tych zadań nie mieszczą się w kompetencji policji prewencji. Dokonują zatem niezbędnej 

weryfikacji tych, że zadań można sformułować zakres zadań pionu prewencji, do której należy: 

 zapobieganie oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń; 

 przeciwdziałanie innym zjawiskom patologii społecznej, m.in.: alkoholizmowi, narkomanii, 

demoralizacji nieletnich, prostytucji; 

 czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia w miejscach publicznych; 

 nadzór nad przestrzeganiem przepisów administracyjnych, regulujących różne dziedziny 

działalności publicznej, np. porządkowych, przeciwpożarowych, sanitarnych, budowlanych, 

meldunkowych, dotyczących broni i amunicji, dokumentów tożsamości, cudzoziemców, 

ochrony środowiska itp.; 

 kontrola przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, zwłaszcza przez pieszych 

użytkowników dróg; 

 współdziałanie ze społecznością lokalna, organami administracji państwowej 

i samorządowej, organizacjami społecznymi, strażą miejską i innymi specjalistycznymi 

formacjami ochronnymi w zakresie zapobiegania przestępczości oraz organizowania 

społecznej samoobrony; 

 utrzymanie ciągłości pracy jednostki Policji i jej gotowości do działań, a także realizacja 

działań specjalnych w zakresie ochrony osób i mienia
15

.  

Policja prewencji realizuje swe zadania na wszystkich szczeblach organizacyjnych policji, 

realizuje swe zadania głównie na szczeblach podstawowych (komisariaty, komendy rejonowe). 

Organami wykonującymi te zadnia są poszczególne wydziały, sekcje, referaty oraz funkcjonariusze. 

Wydziały prewencji komend wojewódzkich spełniają jedynie funkcje organizacyjne, nadzorcze 

i kontrolne wobec jednostek prewencji na szczeblu podstawowym. Na szczeblu centralnym nadzorem 

i kontrolą zajmuje się Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. 

Odziały prewencji stanowią kolejny rodzaj policji, która funkcjonuje poza strukturami 

organizacyjnymi jednostek terenowych policji i podlega bezpośrednio Komendantowi Głównemu 

Policji. Oddziały te są zorganizowane na wzór jednostek wojskowych( drużyny, plutony, kompanie, 

bataliony) i zostały powołane tylko w niektórych wojewódzkich miastach. Do zadań oddziałów 

prewencji należy: 

 ochrona bezpieczeństwa publicznego oraz przywracanie porządku publicznego podczas 

zbiorowych aktów przemocy, zbiorowisk publicznych, nielegalnych demonstracji oraz 

strajków, w czasie których dochodzi do naruszeń prawa; 

 ochrona porządku publicznego podczas katastrof i klęsk żywiołowych oraz podczas 

masowych imprez i uroczystości; 

 prowadzenie działań pościgowo – blokadowych za szczególnie niebezpiecznymi 

przestępcami
16

. 

                                                 
14

 M. Goettela Podręcznik policjanta. Status prawny Policji i policjanta cz. I, Szczytno 1995, s. 22-23. 
15

 Ibidem, s. 22. 
16

 M. Goettela Podręcznik policjanta. Status prawny Policji i policjanta cz. I, Szczytno 1995, s. 24. 
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Pododdziały antyterrorystyczne zostały powołane w większych miastach wojewódzkich, 

a w strukturze organizacyjnej Komendy Stołecznej Policji widnieją jako Wydział Antyterrorystyczny. 

Jednostki te są wykorzystywane do: 

 zapobiegania i fizycznego zwalczania aktów terrorystycznych (wybuch lub zagrożenie 

wybuchem, zawładnięcie środkiem komunikacji powietrznej, wodnej lub lądowej, zamach na 

osobę lub jej uprowadzenie, opanowanie obiektu stałego, zamach na ważną instalacje lub 

urządzenie); 

 wykonywania w razie potrzeby, zadań przewidzianych dla oddziałów prewencji
17

. 

Policja specjalistyczna składa się z policji kolejowej, wodnej i lotniczej. Zadaniem tej jednostki 

organizacyjnej jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości 

i innych zjawisk patologii społecznej na specyficznych obszarach (porty lotnicze, porty morskie, 

dworce osobowe i towarowe)
18

. 

Policja lokalna to rodzaj Policji związany ze społecznością lokalną na określonym terenie. 

Jednostkę organizacyjną stanowi posterunek policji, który realizuje swe zadania z zakresu ochrony 

porządku publicznego
19

. 

 

Zakres uprawnień policjanta 

Policjant to osoba, która powołana jest do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jej 

zadaniem jest wykrywanie przestępstw i zapobieganie im w sposób zgodny z obowiązującymi 

normami prawnymi. Jest przedstawicielem prawa, do którego należy utrzymanie porządku nawet 

w sytuacjach ekstremalnych tj. klęski żywiołowe, katastrofy. Zwalcza terroryzm, unieszkodliwia 

zorganizowane grupy przestępcze, terrorystyczne i pojedyncze jednostki związane ze światem 

przestępczym. Policjanci w celu walki z przestępczością wykonują czynności operacyjno - 

rozpoznawcze, dochodzeniowo – śledcze i administracyjno – porządkowe. 

Funkcjonariusze policji wykonując swe czynności mają prawo do: 

1. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 

2. zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w Kodeksie postępowania karnego 

i innych ustaw, 

3. zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośredniego zagrożenia dla 

życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia, 

4. przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach określonych w przepisach 

Kodeku postępowania karnego i innych ustaw, 

5. dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania 

ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego 

i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego 

pod groźbą kary, 

6. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o taką pomoc do 

jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również zwracania się w nagłych 

wypadkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy
20

. 

Służba w szeregach policyjnych nie należy do prostych ponieważ wymaga od funkcjonariuszy 

wielu wyrzeczeń. Policjant musi podporządkować się stosunkom służbowym, do których zalicza się: 

                                                 
17

 Ibidem, s. 24. 
18

 Ibidem, s. 25. 
19

 Ibidem, s. 25. 
20

 Art. 15 ust.1 Dz. U. z dnia 6 kwietnia 1990r.  
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 ścisłą podległość służbową policjanta, która oznacza obowiązek podporządkowania się 

policjanta podczas wykonywania swych czynności służbowych, jak również poleceniom 

i rozkazom zwierzchników oraz ograniczeniom wynikającym z dyscypliny służbowej; 

 dyspozycyjność policjanta czyli możliwość wykonywania przez policjanta czynności 

służbowych poza godzinami służby oraz w dni wole od pracy, a także możliwość 

wykonywania zadań przekraczających jego obowiązki; 

 prawo do jednostronnego kształtowania sytuacji służbowej policjanta, co wiąże się 

z możliwością przenoszenia go na inne stanowisko, delegowania do odbycia służby w innej 

miejscowości bez zgody policjanta
21

.  

Wobec tak stawianych wymagań policjanci mają do wykonania wiele zadań w ramach swoich 

uprawnień. W razie niepodporządkowania się zatrzymanych, policjanci  mają prawo zastosować 

następujące środki przymusu bezpośredniego: 

1. fizyczne, techniczne i chemiczne środki służące do obezwładnienia bądź konwojowania osób 

oraz do zatrzymania pojazdów; 

2. pałki służbowe, 

3. wodne środki obezwładniające, 

4. psy służbowe, 

5. pociski miotane
22

. 

W przypadku zastosowania środków przymusu bezpośredniego, które określa atr.16 ust.1 ich 

realizacja nie przynosi oczekiwanego rezultatu, policjanci mają prawo do użycia broni palnej: 

1. w celu odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie własne lub innej osoby, 

2. w celu odparcia niebezpiecznego zamachu na siedziby najwyższych organów władzy 

i administracji państwowej, także na obiekty ważne dla bezpieczeństwa lub obronności 

państwa, dla gospodarki lub kultury narodowej oraz na przedstawicielstwa dyplomatyczne 

i urzędy konsularne państw obcych, 

3. przeciwko osobie, która wezwana do natychmiastowego porzucenia broni lub 

niebezpiecznego narzędzia nie stosuje się do tego wezwania i jej zachowanie wskazuje na 

bezpośredni zamiar użycia wobec człowieka broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, 

4. przeciwko osobie, która usiłuje przemocą odebrać broń uprawnionemu do jej posiadania, 

5. w celu odparcia bezpośredniego zamachu na konwój ochraniający osoby, pieniądze, tajne 

dokumenty lub przedmioty wartościowe, 

6. w pościgu za osobą, wobec której użycie broni było dopuszczalne w sytuacjach określonych 

w pkt. 1 -5, 

7. w pościgu za osobą podejrzaną o popełnienie szczególnie niebezpiecznego przestępstwa, 

8. w celu udaremnienia ucieczki skazanego, tymczasowo aresztowanego bądź zatrzymanego 

szczególnie niebezpiecznego przestępcy
23

. 

Według przedstawionych uprawnień policjant znajdujący się na służbie ma do wykonania 

zadania, które ze względu na osobliwy charakter wymagają od niego jak najlepszego przygotowania 

zarówno teoretycznego i praktycznego.    

 

Obowiązki i prawa policjanta jako funkcjonariusza państwowego 

Wszyscy policjanci bez względu na to jakie zajmują stanowisko, stopień służbowy czy też staż służby 

zobowiązani są do: 

1. Dochowania obowiązków wynikających z roty złożonego ślubowania
24

, która nakazuje: 

                                                 
21

 M. Goettela Podręcznik policjanta. Status prawny Policji i policjanta cz. I, Szczytno 1995,  s. 59. 
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 Art.16 ust.1 Dz. U. z dnia 6 kwietnia 1990r. 
23

 Art. 17 ust.1 Dz. U. z dnia 6 kwietna 1990r. 
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 służyć wiernie Narodowi, 

 chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, 

 strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywatel, nawet z narażeniem życia, 

 pilnie przestrzegać prawa, 

 dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, 

 przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia 

przełożonych, 

 strzec tajemnicy państwowej i służbowej, 

 strzec honoru, godności i dobrego mienia służby oraz przestrzegać zasad etyki 

zawodowej
25

. 

Ponadto policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, 

a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego jeśli 

wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa. W przypadku odmowy 

wykonania rozkazu lub polecenia policjant zobowiązany jest poinformować Komendanta Głównego 

Policji z pominięciem drogi służbowej
26

. 

2. Noszenia w czasie służby przepisowego munduru i wyposażenia
27

. Wykonując czynności 

dochodzeniowo -  śledcze lub administracyjno – porządkowe, policjant ma obowiązek 

okazania legitymacji służbowej lub znak identyfikacyjny
28

. 

3. Przestrzegania zakazu podejmowania pracy zarobkowej poza służbą bez zgody 

przełożonego
29

. 

4.  Przestrzegania zakazu przynależności do partii politycznej
30

. 

5. Poinformowania swego bezpośredniego przełożonego o planowanym wyjeździe 

zagranicznym
31

. 

6.  Poddania się raz w roku profilaktycznym badaniom lekarskim. 

Wymienione wyżej obowiązki nie stanowią kompleksowych, ponieważ wiele innych wynika 

z różnych przepisów prawa, instrukcji służbowych oraz czynności jakie wykonują oni na określonym 

stanowisku.  

Podczas pełnienia służby policjant, który podnosi swoje kwalifikacje, wzorowo wywiązuje się 

z powierzonych mu obowiązków, wykazuje się inicjatywą w działaniu może liczyć na udzielenie mu 

wyróżnienia w postaci: 

1. pochwały, 

2. pochwały w rozkazie, 

3. nagrody pieniężnej lub rzeczowej, 

4. krótkoterminowego urlopu, 

5. przyznania odznaki resortowej, 

6. przedstawienia do odznaczenia państwowego, 

7. przedterminowego mianowania na wyższy stopień policyjny, 

8. mianowania na wyższe stanowisko służbowe
32

. 

 

                                                                                                                                                         
24

 Art. 58 ust.1 Dz. U. z dnia 6 kwietna 1990r. 
25

 Art. 27 ust.1 Dz. U. z dnia 6 kwietnia1990r. 
26

 Art. 58 ust. 2 - 3 Dz. U. z dnia 6 kwietnia 1990r. 
27

 Art. 60 ust.1 Dz. U. z dnia 6 kwietnia 1990r 
28

 Art. 61 ust. 1- 2  Dz. U. z dnia 6 kwietnia 1990r. 
29

 Art. 62 Dz. U. z dnia 6 kwietnia 1990r. 
30

 Art. 63 ust. 1- 4 Dz. U. z dnia 6 kwietna 1990r. 
31

 Art. 64 Dz. U. z dnia 6 kwietnia 1990r. 
32

 Art. 87 Dz. U. z dnia 6 kwietnia 1990r. 
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Odpowiedzialność karna policjanta 

Odpowiedzialność dyscyplinarna 

Policjant podczas wykonywania swych czynności służbowych musi działać zgodnie z obowiązującymi 

go normami prawnymi. W przypadku nie podporządkowania się może zostać wobec niego 

wymierzona kara dyscyplinarna w postaci: 

1. upomnienia, 

2. nagany,  

3. surowej nagany, 

4. nagany z ostrzeżeniem, 

5. ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku, 

6. wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe, 

7. pozbawienia stopnia oficerskiego, 

8. ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby, 

9. wydalenia ze służby
33

. 

Policjant podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, którą wymierza się po przeprowadzeniu 

postępowania dyscyplinarnego na wniosek przełożonego. Postępowanie nie może zostać wszczęte po 

upływie 90 dni od dnia otrzymania przez przełożonego wiadomości o popełnieniu przewinienia lub 

naruszeniu dyscypliny służbowej. Nie można również wymierzyć kary dyscyplinarnej policjantowi po 

upływie 1 roku od dnia popełnienia czynu. 

 

 

 Odpowiedzialność karna 

Odpowiedzialność karna obejmuje policjantów, którzy nie działają zgodnie z prawem i popełnili 

przestępstwo bądź wykroczenie. Czyny popełnione przez policjantów w związku ze służbą można 

kwalifikować jako przestępstwa zawarte w kodeksie karnym oraz przestępstwa zawarte w przepisach 

karnych ustawy o Policji.  

Do przestępstw zawartych w kodeksie karnym można zakwalifikować: 

1. przestępstwa przeciwko wolności np. pozbawienie wolności (wskutek bezpodstawnego 

zatrzymania), zmuszenie do określonego zachowania (egzekwowanie od osoby zatrzymanej 

poniżających posług), naruszenie miru domowego (bezpodstawne przeszukanie 

mieszkania); 

2. przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej (bezpodstawne użycie siły fizycznej 

lub innych środków przymus bezpośredniego); 

3.  przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu ( nieumyślne spowodowanie uszkodzenia ciała), 

które może wynikać z nieprawidłowego stosowania środków przymus bezpośredniego; 

4. przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych i społecznych (nadużycie 

władzy – przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków); 

5. przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości np. użycie przemocy w celu wywarcia 

wpływu na świadka; 

6. przestępstwa naruszenia tajemnicy państwowej i służbowej
34

. 

Natomiast do przestępstw, które określone są w przepisach karnych ustawy o Policji zalicza się: 

1. przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków podczas wykonywania czynności 

służbowych i naruszenie przez to dóbr osobistych obywatela. Kara jaką ponosi się za tego 

typu przestępstwo jest pozbawienie wolności na okres 5 lat; 

                                                 
33

 Art. 134 ust. 1 Dz. U. z dnia 6 kwietnia 1990r. 
34

 M. Goettela Podręcznik policjanta. Status prawny Policji i policjanta cz. I, Szczytno 1995, s. 69. 
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2. używanie przemocy, moralne znęcanie się w celu uzyskania wyjaśnień karane jest kara 

pozbawienia wolności do lat 5; 

3. wydanie rozkazu lub polecenia policjantowi o dokonaniu czynu stanowiącego przestępstwo. 

Czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 5, a odpowiedzialność za wydany 

rozkaz ponosi przełożony lub policjant straszy stopniem
35

. 

Za popełnione przestępstwo policjant odpowiada w trybie, który jest przewidziany zgodnie 

z przepisami kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnego. Odnośnie wykroczeń, które może 

popełnić policjant ponosi on odpowiedzialność dyscyplinarną. Jednak w praktyce ten rodzaj 

odpowiedzialności rzadko znajduje zastosowanie w związku z wykonywaniem przez policjanta 

czynności służbowych. 

 

Odpowiedzialność przed sądem honorowym 

Odpowiedzialność przed sądem honorowym policjant ponosi w przypadku naruszenia zasad etyki 

zawodowej, a zwłaszcza honoru, dobrego mienia służby, godności. Przykład może Stanowic 

naruszenie godności munduru, znieważenie innego policjanta, naruszenie nietykalności cielesnej 

innego policjanta bądź urażenie go w inny sposób, który godził by w jego osobę. Sądy honorowe są 

wybieralne, co oznacza, że spośród funkcjonariuszy danej jednostki organizacyjnej wybiera się 

sędziów. Kadencja sądów honorowych trwa 4 lata, lecz nie wymierzają one kar, a stosują środki 

wychowawcze, w postaci: 

1. ostrzeżenia, 

2. zobowiązania policjanta do przeproszenia pokrzywdzonego; 

3. zobowiązania policjanta do naprawienia wyrządzonej szkody; 

4. wystąpienia z wnioskiem do organizacji związkowej lub społecznej o pozbawienie funkcji 

społecznej
36

. 

 

Odpowiedzialność materialna 

Odpowiedzialność materialna ponoszona przez policjanta, wynika z zachowania poprzez które 

wyrządza on szkodę w mieniu resortu spraw wewnętrznych. Rodzaj wyrządzonej szkody może 

polegać na zmniejszeniu stanu gotówki, utracie bądź zmniejszeniu środków majątkowych. Szczególną 

postacią szkody stanowią odszkodowania lub renty wypłacane przez resort spraw wewnętrznych, 

osobom trzecim w wyniku zaniechania działań przez policjanta.  

W wyniku popełnionego zaniechania podczas pełnienia obowiązków służbowych policjant 

zobowiązany jest do poniesienia odpowiedzialności materialnej w wysokości trzymiesięcznego 

uposażenia bez względu na wysokość wyrządzonej szkody. W pełnej wysokości (obowiązek 

wynagrodzenia całego uszczerbku) policjant odpowiada za szkodę: 

1. powstała wskutek utraty mienia powierzonego; 

2. wyrządzoną przestępstwem; 

3. polegającą na zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdu powierzonego do prowadzenia, jeżeli 

prowadzący znajdował się w stanie nietrzeźwym; 

4. powstała w skutek wypłaty nienależnego świadczenia, a policjant był w złej wierze (tzn. 

przyjmując świadczenie wiedział, że ono mu się nie należy)
37

. 

Orzeczenia w takich sprawach wydawane są przez organ resortu spraw wewnętrznych po 

przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. 
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37

M. Goettela Podręcznik policjanta. Status prawny Policji i policjanta cz. I, Szczytno 1995, s. 72. 



49 

 

Stanowisko Policji w latach 1970- 1980 

System polityczny, który w 1944 r. przejął władzę na blisko pół wieku, zbudował swój aparat 

policyjny, pozbawiając go nie tylko jakiejkolwiek odrębności, ale także operował on  fałszywymi 

znakami. Aparat bezpieczeństwa publicznego stanowił faktycznie aparat bezpieczeństwa państwa, 

który posiadał określoną formułę polityczną i ustrojową. Natomiast Milicja Obywatelska nie 

odwoływała się do aktywności obywatelskiej na rzecz dobra wspólnego, o czy może świadczyć jej 

nazwa własna lecz była organem państwowym, scentralizowanym, zhierarchizowanym, który odbiegał 

od zasady apolityczności i powiązany był z aparatem bezpieczeństwa. Władza próbowała walczyć 

z negatywnym wizerunkiem milicjanta, jednak wszelkie starania nie przynosiły oczekiwanego 

rezultatu. Współpraca, a właściwie zasymilowanie się z znienawidzoną bezpieką odcisnęło ujemne 

piętno na wizerunku Milicji Obywatelskiej, które trwało do końca PRL-u.  

W latach sześćdziesiątych pogłębiał się kryzys społeczno – polityczny, który spowodowany był 

ogłoszeniem 12 grudnia 1970r. uchwały Rady Ministrów o zmianie cen detalicznych na artykuły 

pierwszej potrzeby. W związku z tym wydarzeniem doszło do obniżenia stopy życiowej, na której 

ucierpieli najbardziej robotnicy co wywołało ogólne niezadowolenie z powodu znacznego pogorszenia 

się sytuacji materialnej wielu ludzi. Stało się to bezpośrednią przyczyną manifestacji na Wybrzeżu. 

Dnia 14 grudnia 1970 r.  w Gdańsku manifest rozpoczęli pracownicy Stoczni Gdańskiej, natomiast 

w Gdyni, Elblągu, Słupsku i Szczecinie przystąpiono do manifestu 20 grudnia tego samego roku. 

1970 r. na czele PZPR stanął Edward Gierek, który zapewniał, że jedną z zasad polityki partii jest 

rozwiązanie problemów gospodarczo – społecznych z narodem.  24 czerwca 1976 r. Prezes Rady 

Ministrów zapowiedział kolejną podwyżkę cen na artykuły spożywcze i rolne, co wywołało kolejne 

strajki i manifesty uliczne. Wzrastało niezadowolenie wśród klasy pracującej. Od 1976r. zaczął swoją 

działalność Komitet Samoobrony Społecznej – Komitet Obrony Robotników. W tym samy roku 

powstało również  Polskie Porozumienie Niepodległościowe, które postulowało za całkowitą zmianą 

ustroju gospodarki narodowej. 

W 1980 r. ogłoszono kolejną podwyżkę cen co przyczyniło się do rozpoczęcia strajków w całym 

kraju, co stało się przyczyną kryzysu społeczno –politycznego.  Powołano  Niezależny Samorządny 

Związek Zawodowy „Solidarność”, który dążył do obalenia władzy ludowej. W dniu 13 grudnia 1981 

r. wprowadzono w Polsce stan wojenny, który zniesiono 22 lipca 1983 r. W dniu 14 lipca 1983 r. 

Sejm, kierując się przemianami zachodzącymi w życiu społecznym uchwalił ustawę o urzędzie 

Ministra Spraw Wewnętrznych i zakresie działania podległych mu organów(Ustawa z dnia 12 czerwca 

1975r.). Ustawa ta jak i wydane później przepisy wykonawcze stały się podstawą do funkcjonowania 

SB, MO i wojsk MSW. Minister stał się naczelnym organem administracji państwowej państwa. 

Zostały one rozwinięte w art. 2 ust. 1, który wymieniał niemal wszystkie sfery działania ministra. 

Minister Spraw Wewnętrznych był odpowiedzialny za: 

 szeroko rozumianą ochronę bezpieczeństwa państwa, między innymi zwalczanie 

terroryzmu, szpiegostwa, sabotażu i tym podobnych, a także za kierowanie działaniami z zakresu 

tajemnicy państwowej i służbowej; 

  ochronę porządku publicznego, spokoju w miejscach publicznych i środkach 

komunikacji publicznej, bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

 ochronę życia, zdrowia obywateli, mienia obywateli i społecznego przed zamachami na to 

mienie; 

 zwalczanie przestępstw i wykroczeń, podejmowanie środków zapobiegających popełnianiu 

przestępstw i wykroczeń, współdziałanie z organami państwowymi oraz organizacjami 

społecznymi i spółdzielczymi w tej materii; 

 sprawy organizacyjno – mobilizacyjne i obronne resortu spraw wewnętrznych; 
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 wykonywanie zadań z zakresu obronności, zawartych w przepisach o powszechnym 

obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej; 

 ochronę granic państwa, między innymi organizowanie kontroli ruchu granicznego oraz 

zabezpieczanie nienaruszalności znaków i urządzeń granicznych; 

 zwierzchni nadzór nad ochroną przeciwpożarową i współpracę w zakresie usuwania skutków 

klęsk żywiołowych i innych zdarzeń; 

 nadzór nad Ochotniczą Rezerwą Milicji Obywatelskiej, Strażą Przemysłową oraz innymi 

uzbrojonymi formacjami specjalistycznymi (zakres tego nadzoru był określony w odrębnych 

przepisach); 

 nadzór nad kolegiami do spraw wykroczeń, sporządzanie wytycznych do polityki 

orzecznictwa w sprawach o wykroczenia. 

Ustawa stanowiła, że Minister Spraw Wewnętrznych wykonywał swoje obowiązki poprzez Służbę 

Bezpieczeństwa, Milicję Obywatelską oraz podległe jednostki wojskowe i straż pożarną. Opiniowała 

również, że funkcjonariusze SB i MO w celu rozpoznawania i zapobiegania działań, które godziłyby 

w bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa mogliby podejmować czynności operacyjno – 

rozpoznawcze, dochodzeniowe – śledcze czy administracyjno – prawne. Funkcjonariusze mogli 

legitymować osoby lub w inny sposób ustalać ich tożsamość, zatrzymać osoby (w sposób zgodny 

z przepisami kodeksu postępowania karnego), przeszukiwać osoby,  pomieszczenia, dokonać kontroli 

osobistej, przeglądać zawartość bagaży, sprawdzać ładunek w portach, na dworcach, w środkach 

komunikacji lotniczej, drogowej, kolejowej i wodnej. W ramach swoich działań mogli także żądać 

pomocy od kierowników instytucji państwowych, dozorców, administratorów domów, sołtysów, 

członków MO, jak również od każdego obywatela nagłych wypadkach.  

W latach osiemdziesiątych zwiększyły się uprawnienia ORMO, natomiast zmniejszył się stopień 

konfrontacji militarnej w strefie dziewięciu państw, które pozostawały pod wpływem Związku 

Radzieckiego. „Solidarność” pozostawała zwarta i nie zamierzała ustąpić. Zaistniała możliwość 

rozwoju państw w Organizacji Narodów Zjednoczonych, odprężyły się również stosunki Wschód – 

Zachód. U progu lat dziewięćdziesiątych opracowano nową koncepcję, opierającą się na 

demokratycznym państwie prawnym. Powstała wolna III Rzeczpospolita. 
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Abstrakt 

Celem poniższej pracy jest przedstawienie zależności pomiędzy stosunkiem pracy a umową cywilną. 

Źródłami wykorzystanymi w pracy są publikacje naukowe dostępne na rynku oraz ustawy, w tym 

Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny.  

Umowy zlecenie są częściej zawierane przez pracodawców niż umowy o prace mimo, że przy 

umowie zlecenia ma on nadal obowiązki w zakresie BHP a od wynagrodzenia nalicza się składki 

ZUS, to jednak swoboda w zakresie zawierania umowy, regulacji czasu pracy, czy wynagrodzenia są 

dla zatrudniających bardzo atrakcyjne.  

 

Słowa kluczowe: umowa cywilna, Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny, ZUS 

 

 

Abstract 

The purpose of this thesis is to present the relationship between the employment and the contract. 

Scientific publications, which are available on the market, as well as acts, such as Labour Code and 

Civil Code were used in this thesis.  

The commission contracts occur more frequently than the contracts of employment, even 

though the employers are bound to in the margin of safety and hygiene at work. Although the fees are 

charged by SII (Social Insurance Institution), the freedom in the margin of entering into a contract, 

work schedule or remuneration are very attractive for the employers. 

 

Keywords: contract, Labour Code, Civil Code, Social Insurance Institution 

 

Prawo cywilne jest prawem życia codziennego, które służy nie tylko państwu, a przede wszystkim 

ludziom. Prawo cywilne, jako zespół instrumentów prawnych reguluje stosunki społeczne. 

Zasadniczymi cechami wyróżniającymi prawo cywilne  i oparte na nim stosunki cywilno-prawne są 

autonomiczność podmiotowa oraz brak bezpośredniego przymusu ze strony państwa
1
. 

 Autonomiczność podmiotowa polega na braku władczego podporządkowania podmiotów 

wchodzących ze sobą w określony stosunek prawny. Autonomiczność opiera się na dwóch 

podstawowych wartościach: godności osoby ludzkiej jako istoty niepowtarzalnej oraz równości 

wszystkich ludzi. Równość podmiotów w stosunku cywilno-prawnym jest konsekwencją 

autonomiczności. Jeżeli dwa podmioty są względem siebie autonomiczne to znaczy, że są równe.  

Prawo cywilne charakteryzuje się brakiem bezpośredniego przymusu ze strony państwa. W 

dziedzinie prawa cywilnego nie tylko sankcja jest ostatecznością, jest zawsze tylko środkiem, a nie 

                                                 
1
 A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1998,  

s. 35. 
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celem. Sam kształt stosunku prawnego pozostawiony jest z reguły samym stronom. Stosunek cywilno-

prawny może powstać bez udziału organu państwa. Świadczenie może być dobrowolnie spełnione 

i w rezultacie cała machina przymusu państwowego może w ogóle nie być uruchamiana.  

 Mówiąc o cechach prawa cywilnego należy wspomnieć o jedności prawa cywilnego. 

W kodeksie cywilnym została przeprowadzona zasada jedności prawa cywilnego według której prawo 

to, reguluje nie tylko stosunek między osobami fizycznymi oraz między tymi osobami i jednostkami 

gospodarki uspołecznionej, ale także stosunki wewnątrz sektora uspołecznionego. Cechą 

charakterystyczną prawa cywilnego jest pluralizm źródeł. Na kształt stosunków cywilno-prawnych 

wpływają bardzo silnie organa administracyjne zarówno w drodze aktów normatywnych jak i aktów 

administracyjnych oraz sądy w drodze orzecznictwa.  

 Autonomiczność stron polegająca na swobodzie umów (autonomia woli strony) jest 

niewątpliwie jedną z zasad wiodących współczesnego prawa cywilnego. Obejmuje ona swobodę 

zawarcia lub nie zawarcia umowy, swobodę doboru kontrahenta. Ponadto treść umowy może być 

przez strony ukształtowana w sposób dowolny. Forma zależy od woli stron. Stosunki cywilno-prawne 

składają się na „reżim kontraktowy” powstający na mocy czterech kategorii źródeł: umów, aktów 

administracyjnych, z mocy samego prawa. Kodeks cywilny przewiduje normatywny charakter 

wzorów umów, który nie może budzić wątpliwości. Odnosi się to również do warunków umów. 

Wśród różnorodnych warunków prawnych znanych prawu cywilnemu wyróżnić należy takie, które 

określają cel umowy oraz określają tryb postępowania
2
. 

Najważniejszą z czynności prawnych jest umowa, która znajduje zastosowanie w różnych 

sferach stosunków społecznych, na skutek czego pojawia się w różnych działach prawa cywilnego. 

W związku z tym ustawodawca polski zamieścił ogólne reguły dotyczące zawarcia umów (art. 66 – 72 

k. c.).  

Umowa dochodzi do skutku poprzez zgodne oświadczenie woli dwóch lub większej liczby 

stron (konsensus). Staje się samodzielną, integralną całością, która obligatoryjnie kształtuje określony 

w niej stosunek prawny. Po jej zawarciu nie podlega rozkładowi na poszczególne oświadczenia woli, 

które stanowiły by podstawę dla obowiązków każdej ze stron. Decydujące zawarcie umowy zgodnie 

z oświadczeniem woli stron (konsensus) zostaje złamane wtedy gdy, da się stwierdzić, że 

oświadczenia te mają ten sam sens, ustalony według właściwych w tym względzie reguł wykładni. Nie 

zawsze konsensus jest „zgodny z wolą stron”. W znaczeniu psychologicznym ponieważ reguły 

wykładni mogą prowadzić przypisanie wypowiedzi jednej ze stron innego sensu niż miała faktycznie 

na myśli. Sens każdego oświadczenia woli ustalić należy dopiero w rezultacie przeprowadzonej 

wykładni oświadczenia woli. Aby umowa doszła do skutku niezbędne jest określenie stron między 

którymi zostały złożone zgodne oświadczenia woli, a tym samym doszło do konsensusu
3
.  

Zakresem pojęcia „wartości kontraktowej” obejmuje się nie tylko swobodę kształtowania 

treści umowy, ale także decydowanie o tym, czy umowę zawrzeć oraz z kim ją zawrzeć. Wpisana 

w Konstytucji RP wolność prowadzenia działalności gospodarczej stanowi podstawę do stwierdzenia, 

że na obszarze prawa cywilnego obowiązuje zasada swobody decydowania o zawieraniu umów. 

Znaczy to ,że podmiotom prawa cywilnego przysługują kompetencje do decydowania o tym, z czym 

i z kim zawierają umowy. O ograniczeniu swobody zawierania umów z dowolnie wybranymi osobami 

mówi się wyłącznie wtedy, gdy mają one heterogeniczną genezę  tzn. wynikają z ustawy lub jej 

upoważnienia, wydanego aktu wykonawczego. Wprawdzie chociaż umowa dochodzi do skutku przez 

zgodne oświadczenie woli stron złożone w dowolny sposób, to jednak w praktyce wykorzystuje się 

                                                 
2
 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk Prawo cywilne zarys części ogólnej, Wydawnictwo Prawnicze PWN, 

Warszawa 1998, s. 232. 
3
 R. Radwański Prawo cywilne część ogólna, Podręczniki prawnicze, C.H. Beck/PWN, Warszawa 1993, s. 137. 
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swoiste ich typy. Ogólna ich regulacja – ujęta w kodeksie cywilnym ułatwia rozstrzyganie 

ewentualnych sporów na tym tle oraz przyspiesza i upraszcza tryb zawierania umów. 

  

 

Umowa zlecenie 

Jedną z umów cywilno-prawnych jest umowa zlecenie. Jest to forma zatrudnienia pracownika, 

polegająca na zleceniu określonej czynności prawnej przez zleceniodawcę i wykonaniu jej przez osobę 

przyjmującą zlecenie. Umowa ta dotyczy wykonania tylko pewnych czynności, które noszą nazwę 

czynności prawnych. Na pracodawcy nie ciąży obowiązek zawiadamiania Urzędu Pracy 

o zatrudnieniu lub powierzeniu mu określonej pracy. Jest jedną z umów zawieranych na czas 

określony, której oznaczono usługę lub produkt, który pracownik musi wykonać. Umowa zlecenie 

została uregulowana w artykule 734 – 751 kodeksu cywilnego i polega na tym, że osoba przyjmująca 

zlecenie zobowiązuje się do wykonania określonych czynności dla osoby dającej zlecenie.  

 Umowa zlecenie może być umową nieodpłatną lub taką, za którą pracownik otrzyma 

wynagrodzenie. Przyjmuje się, że wykonawca musi wykonać powierzone zadanie, do którego się 

zobowiązał osobiście. Jednak tu w odróżnieniu od umowy o prace istnieje możliwość wykonania 

zlecenia przez osoby trzecie – zastępcę. Umowa ta może być w każdej chwili rozwiązana przez każdą 

ze stron. Jeżeli dokonuje wypowiedzenia osoba dająca zlecenie powinna ona zwrócić poniesione przez 

przyjmującego zlecenie wydatki, a w razie odpłatnego zlecenia wypłacić odpowiednią część 

wynagrodzenia. Jeżeli umowę zrywa osoba przyjmująca zlecenia bez ważnego powodu odpowiada 

wobec pracodawcy za powstałe z tego tytułu szkody. W sytuacji gdy umowa zlecenie zostaje zawarta 

z kilkoma osobami to odpowiadają oni solidarnie za wykonanie powierzonego zadania, które musi być 

wykonane w sposób dokładny i staranny. Tak samo odpowiadają zleceniodawcy wobec 

zleceniobiorcy.  

Forma tej umowy nie została zastrzeżona w przepisach kodeksu cywilnego, dlatego też istnieje 

możliwość pełnej swobody przy wyborze strony prawnej umowy (może to być forma ustna). Dla 

zleceniobiorcy i zleceniodawcy korzystne jest zawarcie umowy w formie pisemnej ponieważ, tylko 

wtedy można dochodzić swoich praw. Forma pisemna może być również dowodem w sprawie 

sądowej.  

 Umowa zlecenie może być formą zatrudnienia i obejmować taki sam zakres obowiązków co 

umowa o pracę, ponieważ osoba przyjmująca zlecenie musi wykonać swoje zadanie z odpowiednia 

starannością tak samo jak pracownik swoją pracę. Jednak jest to umowa, która podlega przepisom 

kodeksu cywilnego, a nie kodeksu pracy. Przekłada się to na większa swobodę określania wzajemnych 

praw i obowiązków pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą.  

 Kodeks cywilny w artykule 734 nakłada obowiązek dokonania określonej czynności prawnej 

dla zlecającego i w jego imieniu. Za wykonane zlecenia należy się wynagrodzenie wg określonej 

taryfy. Jeżeli nie ma określonej taryfy to wysokość wynagrodzenia jest zależna od wykonanej pracy
4
.  

Przyjęcie zlecenia pozwala bez uprzedniej zgody dającego zlecenie odstąpić od sposobu 

wykonania zlecenia, jeżeli nie ma możliwości uzyskania jego zgody, a zachodzi uzasadniony powód 

do przypuszczenia,  że dający zlecenie zgodziłby się na zamianę gdyby wiedział o istniejącym stanie 

rzeczy. Przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko wtedy, gdy 

wynika to z umowy lub zwyczaju. W takim wypadku musi niezwłocznie zawiadomić osobę dającą 

zlecenie o miejscu zamieszkania swojego zastępcy oraz o nim samym. Jeżeli to uczyni odpowiada 

tylko za zły dobór swojego zastępcy (art. 738). Zastępca natomiast odpowiedzialny jest za wykonanie 

zlecenia także względem dającego zlecenie. Odpowiedzialność może mieć charakter solidarny, jeśli 

przyjmujący zlecenie ponosi odpowiedzialność za czyny swojego zastępcy.  

                                                 
4
 G. Zdziennicka – Kaczoch Kodeks cywilny z komentarzem, Sigma Wydawnictwo, Skierniewice 2004, s. 190. 
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Przepis artykułu 739 kodeksu cywilnego stanowi o odpowiedzialności osoby dającej zlecenie 

innej osobie względem rzeczy należących do dającego zlecenie, za który przyjmujący zlecenie jest 

odpowiedzialny.  

Obowiązkiem przyjmującego zlecenie jest informowanie zleceniobiorcy o przebiegu zadania, 

a po jego wykonaniu złożenie sprawozdania z przebiegu. Nie może on używać we własnym interesie 

rzeczy i pieniędzy dającego zlecenie. Natomiast dający zlecenie powinien zwrócić wszystkie wydatki 

związane z realizacją zlecenia. Odbywać się to powinno poprzez wypłatę zaliczki na poczet 

poniesionych kosztów. Wynagrodzenie wypłacane jest po zakończeniu zlecenia, chyba że umowa 

przewiduje inaczej.  

Wypowiedzenie zlecenia jest możliwe w każdym czasie przez dającego zlecenie, jednak 

powinien on zwrócić wydatki, które poniósł zleceniobiorca w związku z wykonaną pracą oraz 

wypłacić wynagrodzenie za wykonaną pracę. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez uzasadnionych 

przyczyn powinien naprawić szkodę. Przyjmujący zlecenie również może je wypowiedzieć bez 

uzasadnionych przyczyn. Jeżeli zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez wyraźnych 

przyczyn to, zleceniobiorca jest odpowiedzialny za szkodę (art. 746). Zlecenie wygasa w skutek 

śmierci zleceniodawcy lub zleceniobiorcy.  

W przypadku, gdy firma wykonuje zlecenie na terenie całego kraju oraz zatrudnia 

pracowników na umowę zlecenie, jako stałe miejsce pracy wskazuje się bazę danego 

przedsiębiorstwa, a zleceniobiorca powinien uzyskać informację że prace będą prowadzone na terenie 

całego kraju, co zależne będzie od konkretnego zamówienia pozyskanego przez zlecającego.  

Często się zdarza, że jeden przedsiębiorca zleca wykonanie określonych czynności drugiemu 

przedsiębiorcy. Nie jest to nic innego jak zwykła umowa zlecenie, jednak forma rozliczeń 

obowiązków podatkowych oraz brak obciążeń z tytułu ubezpieczenia odróżnia taką formę od 

standardowej z jaką potocznie mamy do czynienia. Umowa zlecenia określonych czynności zawarta 

pomiędzy dwoma przedsiębiorcami jest rozliczana jako podmiot prowadzonych działalności i podlega 

wszystkim rygorom podatkowym zleceniobiorcy oraz jest kosztem podatkowym u zleceniodawcy. 

Zleceniobiorca po zakończeniu zlecenia wystawia fakturę lub rachunek i księguje dokument jako 

przychód w celu opodatkowania go podatkiem dochodowym, a gdy jest podatnikiem VAT, także tym 

podatkiem. Zleceniodawca również otrzymany dokument księguje, jednak jako koszt i pomniejsza 

o jego wartość swoje dochody, co ma wpływ na wysokość podatku dochodowego
5
.  

Można wprowadzić zmiany w umowie zleceniu na drodze aneksu do umowy. Musi to nastąpić 

w takiej formie co umowa zlecenie za zgodą obu stron. Możliwe jest też wypowiedzenie i podpisanie 

nowej umowy ze zmienionymi warunkami. Do takiej umowy nie stosuje się wypowiedzenia 

warunków pracy i płacy, które możliwe jest tylko w przypadku umowy o pracę. Zgodnie z  zasadą 

swobody zawierania umów stronom umowy zlecenia wolno nie tylko zawierać umowę w określonym 

kształcie, ale również ją modyfikować i uzupełniać lub rozwiązywać (art. 353 kodeks cywilny). 

Sposób i formę powinna określać sama umowa.  

Umowa zlecenie jest najczęstszą formą zatrudnienia studenta lub ucznia. Pracodawca 

zatrudniający nie opłaca z tego tytułu składki na ubezpieczenie społeczne (student nie ukończył 26 lat) 

i  sam jest zwolniony z obowiązku płacenia składki ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego. Te same 

zasady dotyczą studenta pobierającego rentę rodzinną. Dochody studenta podlegają jednak 

opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 18% przychodu. Obowiązek 

pobrania podatku spoczywa na zleceniodawcach
6
. 

 

 

                                                 
5
 www.umowazlecenie.com.pl. 

6
 www.umowaoprace.pl/umowazlecenie. 
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Umowa o dzieło 

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie 

zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 

k.c.). Istotną cechą umowy o dzieło jest jej odpłatność, chociaż wynagrodzenie wcale nie musi polegać 

wyłącznie na zapłaceniu określonej sumy pieniężnej, ale także na spełnieniu świadczenia innego 

rodzaju
7
. 

Poprzez zawarcie umowy o dzieło pomiędzy stronami powstaje stosunek zobowiązaniowy.  

Nie zawiera on jednak elementów zależności czy podporządkowania (w odróżnieniu np. od umowy 

o pracę). Osoba podpisująca umowę o dzieło zawsze działa samodzielnie, na własny rachunek i na 

własną odpowiedzialność. 

Zawarcie umowy o dzieło podlega takim samym regułom jak pozostałe umowy. Kodeks 

cywilny nie wymaga do jej zawarcia formy szczególnej. Oznacza to, że może być ona zawarta 

zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Bezpiecznej jest zawrzeć umowę o dzieło w formie pisemnej 

z uwagi na możliwy spór między stronami co do tego, czy taka umowa w ogóle była zawarta, 

lub która strona jakie świadczenie miała spełnić. 

Zawierając umowę o dzieło, zamawiający powinien zadbać o dokładne określenie danych 

stron umowy, którymi będą: imię, nazwisko (nazwa), adres zamieszkania (siedziby), ewentualnie 

PESEL (REGON). Trzeba zaznaczyć, że przyjmujący zamówienie nie musi go wykonać osobiście 

(przyjmujący zamówienie może np. zlecić prace swoim pracownikom), można jednak w umowie 

zastrzec inaczej, w szczególności jeżeli charakter dzieła będzie zależeć od specjalnych kwalifikacji 

czy umiejętności posiadanych tylko przez wykonawcę (np. założenie instalacji elektrycznej będzie 

wykonywał przyjmujący zamówienie, a nie jego uczeń nie mający odpowiednich kwalifikacji i 

umiejętności). 

W przypadku naruszenia tego zapisu umowy zamawiający może zgodnie z art. 636 k.c. żądać 

zmiany osoby, która wykonuje dzieło, a gdy to nie przyniesie skutku, zamawiający może odstąpić od 

umowy (poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia) lub przekazać wykonanie dzieła innej osobie. 

Przyjmujący zamówienie odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie i za zaniedbania 

osób przy pomocy których  zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie 

zobowiązania powierza (art. 474 k.c.). 

W dalszej kolejności należy określić sam przedmiot umowy. W umowie może chodzić 

np. o budowę domu, pomalowanie budynku itp. Zamawiający może przy tym zastrzec, z jakiego 

materiału dzieło ma być wykonane i w jaki sposób. Jeżeli przedmiot umowy jest skomplikowanym 

urządzeniem, można dołączyć do umowy załącznik, w którym znajdą się szczegółowe wytyczne 

techniczne, jakim wyrób gotowy powinien odpowiadać po jego ukończeniu. 

Przez cały czas wykonywania dzieła zamawiającemu przysługuje prawo kontroli sposobu 

wykonania. Jednak zmiany wprowadzane przez zamawiającego w procesie tworzenia dzieła łączą się 

z ryzykiem. Wszystkie zmiany wprowadzone przez zamawiającego wbrew ostrzeżeniom wykonawcy 

skutkować będą brakiem uprawnień  z tytułu rękojmi za wady. Jeśli szkody spowodowane zostały 

jego zaleceniami, będzie musiał zapłacić umówione wynagrodzenie pomimo zniszczenia lub 

uszkodzenia dzieła
8
. 

Jeżeli w czasie pracy zamawiający dostrzeże, że wyrób wykonywany jest  w sposób 

nieprawidłowy, może wpłynąć na wykonywanie dzieła poprzez wezwanie przyjmującego zamówienie 

do zmiany sposobu wykonania w wyznaczonym terminie. Po upływie wyznaczonego terminu 

zamawiający może albo od umowy odstąpić, albo powierzyć dokończenie lub poprawienie dzieła 

innemu wykonawcy, na koszt przyjmującego zamówienie. Oznacza to, że pierwszy wykonawca dzieła 

                                                 
7
 www.prawnik24.pl/kodekscywilny/prawnik_kodeks_cywilny. 

8
G. Zdziennicka – Kaczoch, Kodeks… op. cit., s. 190. 
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poniesie koszty związane z przekazaniem wykonania dzieła innej osobie. Będzie on także 

odpowiedzialny za niezrealizowane zadania, odpowiada on za nowego wykonawcę, tak jak za własne 

działania i zaniechania. Dodatkowo, jeżeli zamawiający sam dostarczył materiał, może on w razie 

odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i 

wydania rozpoczętego dzieła 

Ważnym elementem umowy o dzieło jest określenie wynagrodzenia. Zgodnie  z art. 628 § 1 

k.c. wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można określić przez wskazanie podstaw do jego 

ustalenia. Jeżeli strony nie określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego 

ustalenia, uważa się, że wykonawcy przysługuje zwykłe wynagrodzenie za wykonaną pracę. Jeśli 

również w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy wypłacić wynagrodzenie 

adekwatne poniesionemu nakładowi pracy oraz innym kosztom przyjmującego zobowiązanie. Przez 

wynagrodzenie zwykłe rozumie się wynagrodzenie zazwyczaj stosowane w praktyce pomiędzy 

stronami.  

Kodeks cywilny przewiduje dwie metody ustalenia wynagrodzenia, wynagrodzenie 

ryczałtowe i kosztorysowe.  

Zastosowanie wynagrodzenia ryczałtowego, czyli określonego z góry, przy zawarciu umowy 

jest zwykle korzystniejsze dla zamawiającego, ponieważ przyjmujący zamówienie nie może żądać 

podwyższenia takiego wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac
9
. W tym wypadku ryzyko strat ponosi wykonawca dzieła.  

Wynagrodzenie kosztorysowe ustalone przy zawarciu umowy ma znaczenie przybliżone. 

W kosztorysie uwzględnia się zestawienie potrzebnych materiałów oraz ich ceny oraz koszt 

wykonania. Ustala się go przed zawarciem umowy, której stanowi nieodłączną część. Nie ma jednak 

charakteru ostatecznego, wiążącego dla stron. Wynagrodzenie określa dopiero „kosztorys 

powykonawczy”. W oparciu o art. 629 k.c., jeżeli strony określiły wynagrodzenie na podstawie 

kosztorysu, a w czasie wykonywania dzieła zarządzenie właściwego organu państwowego zmieniło 

wysokość cen lub stawek obowiązujących dotychczas, wykonawca i zleceniodawca może żądać 

zmiany ustalonego wynagrodzenia. Nie obejmuje to jednak kosztów materiału lub robociznę przed 

zmianą cen. 

Za prace dodatkowe wykonane przy realizacji dzieła nie objęte wynagrodzeniem 

kosztorysowym, a ujęte w zestawieniu, które sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może 

żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych 

prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, 

gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych. 

Jeśli w trakcie wykonywania dzieła opłacanego na zasadzie wynagrodzenia kosztorysowego okaże się, 

że końcowe wynagrodzenie za dzieło będzie znacznie większe niż przewidywano, zamawiający może 

odstąpić od umowy, powinien jednak zapłacić przyjmującemu zamówienie odpowiednią część 

umówionego wynagrodzenia
10

.  

Umowa o dzieło powinna zawierać ramy czasowe i termin wykonania dzieła. Jest to ważne 

w przypadku gdy wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub terminem zakończenia dzieła. 

Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed 

upływem terminu do wykonania dzieła (art. 635 k.c.). Ma to umożliwić złożenie zamówienia u innego 

wykonawcy, w innym wypadku musiałby on czekać do nadejścia terminu spełnienia świadczenia, aby 

dopiero wtedy realizować swoje prawo odstąpienia, co z reguły prowadzi do dużych strat.  

W umowie zamawiający może zastrzec, z jakiego materiału dzieło ma być wykonane, może 

również sam dostarczyć materiały. Wykonawca powinien użyć ich  w sposób odpowiedni (zgodnie 

                                                 
9
Ibidem. 

10
 G. Zdziennicka – Kaczoch Kodeks … op. cit., s. 191. 
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z przeznaczeniem, oszczędnie) oraz rozliczyć się  z powierzonego materiału (art. 633 k.c.). Jeżeli 

materiał dostarczony przez zamawiającego nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła, albo 

jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić właściwemu wykonaniu, przyjmujący 

zamówienie powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego (art. 634 k.c.). W przeciwnym 

razie zamawiający może żądać naprawienia powstałej szkody stosownie do przepisów o zwłoce 

dłużnika (art. 477 i 478 k.c.) lub skorzystać z rękojmi na wady dzieła (art. 637 k.c.). 

W umowie o dzieło mogą znaleźć się tzw. klauzule dodatkowe służące zabezpieczeniu 

wykonania zobowiązania. Chodzi tu przede wszystkim o wprowadzenie do umowy zapisu odnośnie 

kary umownej za naruszenie warunków umowy, musi ona mieć formę pieniężną ustalona procentowo 

do wartości wykonywanego dzieła. Kara umowna ułatwia realizację odpowiedzialności dłużnika, 

ponieważ w przypadku jej zastrzeżenia wierzyciel nie musi wykazywać szkody i jej wysokości, lecz 

otrzymuje sumę z góry oznaczoną w umowie. 

W umowie może znaleźć się zapis o zadatku na poczet wykonywanej pracy. Do umowy 

można też wprowadzić tzw. umowne prawo odstąpienia. Jedna ze stron może je wykonać wtedy, gdy 

druga spełni swoje świadczenie nienależycie albo w ogóle go nie spełni. Prawo odstąpienia, polega na 

możliwości wycofania się uprawnionej strony z umowy, w przypadku pewnych okoliczności 

uniemożliwiających dalsze trwanie i realizacja umowy, które przestały odpowiadać interesom strony. 

Zmniejsza ona ryzyko możliwych strat wynikających z dalszego trwania umowy
11

. 

W umowie o dzieło zamawiającemu przysługują pewne uprawnienia,  w przypadku gdy dzieło 

ma wady fizyczne. Może on najpierw żądać usunięcia usterki  w odpowiednim terminie informując, że 

po jego upływie nie przyjmie naprawy (art. 637 § 1 k.c.). W razie braku możliwości usunięcia usterki 

w odpowiednim czasie, zamawiający może od umowy odstąpić lub żądać zwrotu wynagrodzenia, 

jeżeli zostało już zapłacone, oraz żądać naprawienia szkody powstałej w wyniku niewykonania 

zobowiązania. W przypadku gdy wady są niewielkie, tzn. gdy dzieło mimo wad przedstawia jakąś 

wartość dla zamawiającego, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia
12

. 

Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem 2 lat od dnia oddania 

dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie  z treścią umowy miało być 

oddane.  

Zleceniodawca musi wypłacić wynagrodzenie mimo niewykonania dzieła, jeśli osoba 

zobowiązała się je wykonać ale było to niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. 

W taki przypadku osoba zamawiająca może odliczyć od wynagrodzenia wartość niewykonanej pracy 

(art. 639 k.c.).  

W razie śmierci, wypadku lub trwałej niezdolności wykonawcy dzieła umowa ulega 

rozwiązaniu. Materiał, z którego dzieło miało być wykonane, był własnością przyjmującego 

zamówienie, a dzieło częściowo wykonane przedstawia ze względu na zamierzony cel umowy wartość 

dla zamawiającego, przyjmujący zamówienie lub jego spadkobierca może żądać, ażeby zamawiający 

odebrał materiał w stanie, w jakim się znajduje, za zapłatą jego wartości oraz odpowiedniej części 

wynagrodzenia (art. 645 k.c.) 

 

Zakończenie 

Porównując umowy wynikające ze stosunku pracy z umowami cywilnoprawnymi można zauważyć 

szereg różnych zależności i uwarunkowań.  

Umowa zlecenie polega na przyjęciu przez osobę zlecenia i dokonania przez osobę 

określonych czynności dla osoby dającej zlecenie za których ostateczny efekt nie jest odpowiedzialna.  

                                                 
11

 Ibidem s. 163. 
12

 Ibidem, s. 195. 
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W przypadku umowy o dzieło efekt ostateczny jest obowiązkowy gdyż jest to tzw. umowa 

rezultatu.  

W przypadku umowy zlecenie przyjmuje się, że wykonawca powinien wykonać powierzone 

zadanie do którego się zobowiązał osobiście. Jednak tu w odróżnieniu od umowy o prace istnieje 

możliwość wykonania zadania przez osobę trzecią – zastępcę.  

Umowa o pracę podlega przepisom kodeksu pracy, natomiast umowa zlecenie lub umowa 

o dzieło przepisom kodeksu cywilnego.  

Umowa o prace zobowiązuje pracownika do wykonania określonej pracy na rzecz pracodawcy 

i pod jego kierunkiem w miejscu i czasie do tego przeznaczonym. Zawarta na takich warunkach rodzi 

stosunek pracy baz względu na rangę jaką nosi zawarta umowa i podlega kodeksowi pracy.  

Korzyści z umowy zlecenia są obustronne. Po stronie zleceniobiorcy wynikają  z obniżenia 

kosztów zatrudnienia (minimalne koszty wynagrodzenia nie muszą być przestrzegane, mniejsze 

składki na ubezpieczenia społeczne, nie wypłacanie wynagrodzenia za nieobecność zleceniobiorcy 

w pracy.  

Umowa zlecenie może mieć charakter nieodpłatny, co jest niemożliwe  w przypadku umowy 

o pracę. 

Umowa zlecenie pozwala zleceniobiorcy na zachowanie dużej swobody przy realizacji 

umowy jednak powinna kierować się wskazówkami przekazanymi przez drugą ze stron. Taka 

swoboda w przypadku umowy o prace jest niemożliwa. Pracownik jest zobowiązany do wykonywania 

zadań swojego pracodawcy. 

Umowa zlecenie daje możliwość skorzystania z podwykonawców w sytuacjach szczególnych, 

o czym należy powiadomić zleceniodawcę. Osoby trzecie odpowiadać będą tak jak zleceniobiorca 

z realizacje zadania, co jest niemożliwe w przypadku umowy o pracę. 

Różnice pomiędzy umową zlecenie, a umową o dzieło polegają na efekcie końcowym. 

Umowa zlecenia to realizacja określonych warunków natomiast umowę o dzieło określa efekt 

działania, które może mieć postać materialną lub niematerialną. 

Umowa zlecenie może mieć charakter nieodpłatny, natomiast umowa o dzieło musi mieć 

charakter odpłatny. 

Kolejna różnica pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło to swoboda działania. 

Zleceniobiorca ma konkretnie wytyczone przez zleceniodawcę sposoby działania natomiast 

wykonawca dzieła swobodnie realizuje swoje działania i bierze na siebie ryzyko niewłaściwego 

wykonania dzieła. 

Umowa zlecenie ma charakter jednorazowy, natomiast umowa o prace jest stałą współpracą 

pracodawcy i pracownika. 

Umowa zlecenie dopuszcza zdecydowanie większą swobodę działania (praca wykonywana 

jest bez nadzoru zleceniobiorcy natomiast pracownik pracuje pod kierownictwem pracodawcy). 

Umowa zlecenie nie wymusza na zleceniobiorcy przestrzegania czasu pracy, brak w niej 

wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i prace w święta. Wobec czego zleceniobiorca nie podlega 

odpowiedzialności dyscyplinarnej (upomnienia, nagany, kary pieniężne), o których mówi kodeks 

pracy w przypadku złamania zasad dyscypliny przez pracownika. 

Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone zleceniobiorcy, 

a pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę za szkody wobec pracownika nie odpowiada. 

Umowy zlecenie są częściej zawierane przez pracodawców niż umowy o prace mimo, że przy 

umowie zlecenia ma on nadal obowiązki w zakresie BHP a od wynagrodzenia nalicza się składki 

ZUS, to jednak swoboda w zakresie zawierania umowy, regulacji czasu pracy, czy wynagrodzenia są 

dla zatrudniających bardzo atrakcyjne. Dla zleceniobiorcy korzyścią jest możliwość rozliczenia 20% 

lub faktycznie poniesionych kosztów uzyskania przychodów. 
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Przygotowanie absolwenta szkoły lub wyższej uczelni do wykonywania określonego zawodu 

nie zawsze jest wystarczające. Pracodawcy z uwagi na rozwiązania prawne (bardzo trudne) nie chcą 

się wiązać z niedoświadczonym pracownikiem umową o pracę, który reprezentuje bardzo niski 

poziom wiedzy specjalistycznej. Jedynym rozwiązaniem dla studentów jest podjęcie pracy jeszcze 

w trakcie trwania studiów  w oparciu o umowę zlecenie. Taki układ jest bardzo atrakcyjny dla 

pracodawców z uwagi na nie ponoszenie wysokich kosztów zatrudnienia oraz nie wiązanie się 

z niesprawdzonymi pracownikami. Z kolei student nabywa doświadczenie zawodowe, które pozwoli 

mu po zakończeniu edukacji na poszukiwanie lepszej formy zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. 

W umowie o pracę występuje duża zależność pracownika od pracodawcy, stosunek 

podporządkowania oraz świadczenie pracy w określonym czasie i miejscu. Brak jest któregokolwiek 

z tych elementów w przypadku umowy zlecenia.  

Umowa o pracę może być zawarta tylko przez osobę fizyczną, podczas gdy umowa zlecenie 

może być wykonywana przez osobę prawną i inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej 

(warunkiem jest posiadania zdolności do czynności prawnych).  

Należy pamiętać, że zawarcie umowy zlecenia zamiast umowy o pracę, w przypadku gdy 

zatrudnienie wykonywane jest w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy, stanowi 

wykroczenie przeciwko prawom pracownika podlegające karze grzywny w wysokości o 1000 – 

30 000 zł. 

Od umowy zlecenie nie zawsze musi być odprowadzana składka ZUS. Decyduje o tym, fakt 

posiadania przez zleceniobiorcę innego tytułu ubezpieczenia. Zależy to tez od tego czy umowa 

zlecenie jest odpłatna czy nie. 

Obecnie gwarancji zatrudnienia w Polsce nie ma nikt. Umowy na czas nieokreślony również 

mogą zostać wypowiedziane (w zależności od stażu pracy od dwóch tygodni do trzech miesięcy). 

Jednak w Polsce jest niemal dwa razy większa liczba umów czasowych niż średnia europejska. GUS 

podaje, że w I kwartale 2011 roku w oparciu o takie umowy zatrudnionych było aż 27% pracujących.  

Zarówno stosunek pracy jak i umowy cywilno - prawne mają szereg zalet i wad. Wady tych 

umów to w przypadku umowy zlecenie brak wynagrodzenia za nadgodziny i brak prawa do urlopu. 

Zleceniodawca nie może w ramach stosunku cywilno – prawnego podporządkować sobie 

zleceniobiorcy (nie może mu powierzyć innych zleceń niż te, które określone zostały w umowie 

zlecenie gdyż zleceniobiorca zobowiązany został do wykonania tylko tych prac, które określa osoba). 

Zatrudniony na podstawie umowy zlecenie, w razie wyrządzenia szkody pracodawcy czy osobie 

trzeciej odpowiada całym swoim majątkiem. Jeśli w umowie nie określono czasu wypowiedzenia to 

może ona być rozwiązana z dnia na dzień. Zleceniobiorca również może wypowiedzieć umowę, gdy 

zlecenie jest odpłatne. Żadne przepisy nie gwarantują osobie decydującej się na zawarcie umowy 

zlecenie minimalnego wynagrodzenia za wykonaną pracę. Istnieje duży problem z udzieleniem urlopu 

czy pracą ponad ustalone w zleceniu godziny, ale zależy to głównie od charakteru pracy i stosunków  

z przełożonym. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy będzie ponoszona 

w pełnej wysokości, co też odróżnia te umowy. W razie sporu pomiędzy zleceniobiorcą 

a zleceniodawcą ich pozycja prawna opierać będzie się na zasadzie równości. W przypadku sporu 

pracodawcy z pracownikiem stroną uprzywilejowaną jest pracownik jako strona słabsza.  

Umowa zlecenie ma też szereg zalet. Może być zawarta z szerokim gronem podmiotów, które nie jest 

ograniczone do osób fizycznych. Jest działaniem, które nie musi zakończyć się osiągnięciem 

konkretnego rezultatu. Może być zawarta ustnie, nie wymaga formy pisemnej. Wykonanie jej można 

powierzyć osobie trzeciej (dotrzymanie terminu umowy w przypadku dużej ilości zleceń). 

Zleceniobiorca płaci za wykonaną pracę, a nie za czas jej realizacji, nie interesuje go kiedy i jak długo 

pracował zleceniobiorca. Kolejną zaletą jest swoboda zawierania i rozwiązywania umowy, wysokie 

20% koszty uzyskania przychodów, brak składki ZUS w stosunku do studentów zleceniobiorców, brak 
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ścisłego podporządkowania, tak jak ma to miejsce w umowie o pracę. Pracodawca musi zabezpieczyć 

bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 
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Abstrakt  

W pracy omówiono rodzaje decyzji podatkowych stanowiących przykład decyzji administracyjnych. 

Podkreślono, że decyzje są aktami wyboru miedzy różnymi alternatywami rozwiązaniami i stanowią 

instrument sterowania procesami społeczno-gospodarczymi. Stanowią oświadczenie woli organu 

administracji stosującego normy prawa materialnego i w nieznacznym stopniu normy prawa 

procesowego. Przepisy prawa materialnego w różnych sytuacjach są dostateczną podstawą 

obowiązków i praw jednostki. Dowiedziono, że aby jednostka odpowiednio mogła korzystać z tych 

praw i obowiązków muszą zostać powołane odpowiednie organy administracji publicznej. 

Decyzje podatkowe rozstrzygają w sprawie określonych interesów, związanych z materialnymi 

uprawnieniami i obowiązkami podatnika oraz dotyczą zobowiązania podatkowego, którego celem jest 

ustalenie innych uprawnień i obowiązków niż wymiar zobowiązania. Szczegółowo przedstawiono 

rodzaje decyzji podatkowych, wydawane w polskich organach podatkowych. 

 

Słowa kluczowe: decyzje podatkowe, administracja publiczna, podatek 

   

Abstract 

The work discusses the types of tax decisions which are an example of administrative decisions. 

Emphasized that decisions are acts of choice between different alternative solutions and constitute the 

steering (control) instrument for  socio-economic processes.  They constitute a statement of the will of 

the Administration body in applying the standards of material law and, at slight degree, the standards 

of process law. The rules of material law in various situations are a sufficient basis for the obligations 

and rights of the individual. Proven that for an individual to appropriately benefit from these rights and 

obligations, adequate bodies of the public administration have to be established. 

  Tax decisions decide on specific interests, related to the material rights and obligations of the 

taxpayer and relate to tax liability, which aims to establish other rights and obligations than the 

dimension of the commitment. In detail kinds of tax decisions, given at Polish tax bodies were 

described.  

 

Keywords: tax decisions, the public administration, tax 

 

 

Zagadnienie ostateczności decyzji podatkowych 

Zagadnienie ostateczności decyzji podatkowych należy do najważniejszych zagadnień z zakresu 

prawa podatkowego. Decyzje ostateczne to decyzje, od których nie służy odwołanie w postępowaniu 

podatkowym. Decyzja podatkowa jest ostateczna wtedy, gdy w pierwszej instancji strona nie złożyła 

od niej odwołania i jeżeli jednocześnie nie przysługuje od niej odwołanie z mocy ustawy lub decyzję 

tę wydał organ drugiej instancji w toku postępowania odwoławczego. Zasada ta ma służyć pewności 
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obrotu prawnego, ponieważ chodzi o zapewnienie podmiotom stosunku prawno-podatkowego ochrony 

praw nabytych
1
. Każda decyzja ostateczna definitywnie rozstrzyga sprawę i służy jej domniemanie 

mocy obowiązującej
2
. Decyzja ostateczna obowiązuje do chwili, kiedy nie zostanie uchylona lub 

zmieniona, albo nie zostanie stwierdzona jej nieważność. 

Decyzje ostateczne dzielą się na decyzje nieprawomocne i prawomocne. Tym pierwszym 

przysługuje skarga do sądu administracyjnego, a tym drugim nie przysługuje skarga, tzn. skarga 

została oddalona lub odrzucona albo minął termin do jej złożenia. 

Art. 247 Ord. P. wymienia osiem przesłanek, w których organ podatkowy stwierdza nieważność 

decyzji ostatecznej, które: 

 zostały wydane z naruszeniem przepisów o właściwości; 

 zostały wydane bez podstawy prawnej; 

 zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa; 

 dotyczą sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną; 

 zostały skierowane do osób niebędących stroną w sprawie; 

 były niewykonalne w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały; 

 zawierają wadę powodującą jej nieważność na mocy wyraźnie wskazanego przepisu prawa; 

 wykonanie jej wywołałby czyn zagrożony karą. 

Stwierdzenie nieważności podatkowej decyzji ostatecznej jest instytucją procesową, dającą 

możliwość ponownego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sprawy podatkowej, (od której nie służy 

odwołanie w administracyjnym toku postępowania). Stwierdzenie nieważności decyzji podatkowej 

jest odstępstwem od zasady trwałości decyzji podatkowej
3
. 

Jeżeli strona nie nabyła prawa lub też, na mocy której strona nabyła prawa może nastąpić 

wzruszenie decyzji ostatecznej, które zostaje w decyzji organu podatkowego, a organ ten korzysta 

z niego, bez względu na to, czy do wszczęcia postępowania doszło na żądanie strony czy ze strony 

urzędu. Wzruszenie decyzji nie może pogorszyć sytuacji prawnej strony. Warunkiem uchylenia lub 

zmiany decyzji ostatecznej, na mocy, której strona nie nabyła prawa, jest okoliczność, iż przemawia za 

tym interes publiczny lub ważny interes podatnika
4
. Decyzja taka może być uchylona lub zmieniona 

przez organ podatkowy bez zgody strony. Natomiast decyzja na mocy, której strona nabyła prawo, 

wymaga zgody strony, która musi być wyrażona wprost, nie może być ani dorozumiana, ani 

domniemana. Decyzja na mocy, której strona nabyła prawo, to decyzja nakładająca określający 

obowiązek, który określony jest tylko w wymiarze określonym w decyzji. Będzie to każda korzyść, 

jaką strona uzyska pod względem prawnym załatwienia sprawy decyzją podatkową, a strona wyrazi na 

to zgodę. 

Zasada trwałości decyzji wyraża się w tym, że decyzje korzystają z domniemania mocy 

obowiązującej. 

Z art. 128 Ord. P. wynika możliwość wzruszenia decyzji ostatecznych, przewidzianych w tej 

ustawie i w ustawach podatkowych
5
. W ustawach podatkowych oraz w przepisach Ord. P. może 

wystąpić wznowienie postępowania w przypadku: uchylenia czy zmiany decyzji lub stwierdzenia jej 

nieważności.  

                                                           
1
 Z. R. Kmiecik, Koncepcja decyzji ostatecznej (w ujęciu Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji 

podatkowej), ZNSA 2008, Nr 2, s. 9. 
2
 W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe …, op. cit., s. 126. 

3
 J. Borkowski, Decyzja …, op. cit., s. 125. 

4
  H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja …, op. cit., s. 1405. 

5
  Wyrok NSA z 13 września 2002 r., III SA 3466/00, (Legalis). 
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Ostateczna decyzja administracyjna posiada w swoim założeniu cechy trwałego rozstrzygnięcia 

i przysługuje jej przedmiot domniemania prawdziwości ustaleń faktycznych, poczynionych w danej 

sprawie i stanowiących podstawę decyzji (art. 128 Ord. P.).  

Każda ostateczna decyzja podatkowa korzysta z atrybutu domniemania prawidłowości, co 

oznacza, że ma ona moc obowiązującą, dopóty, dopóki nie zostanie we właściwym trybie 

wyeliminowana z obrotu prawnego
6
. 

 

 

Decyzje wydawane w postępowaniu odwoławczym 

Zgodnie z zasadą dwuinstancyjności, organ odwoławczy obowiązany jest ponownie rozpatrzeć 

i rozstrzygnąć sprawę rozstrzygniętą decyzją organu pierwszej instancji z zastrzeżeniem rozwiązania 

przyjętego w art. 127 Ord. P. W przepisie tym zostały zastosowane przez uprawniony podmiot - 

Rzecznika Praw Obywatelskich, stronę czy prokuratora, zwyczajne środki prawne w celu sprawdzenia 

przez organ odwoławczy decyzji podjętej przez organ pierwszej instancji.  

Odwołanie w postępowaniu podatkowym przysługuje tylko jednej instancji, o czym mówi art. 

220 Ord. P.
7
.  Odwołanie jest środkiem względnie dewolutywnym, tzn. jego rozpatrzenie zostaje 

przesunięte do organu wyższego stopnia tylko w sytuacji nieuwzględnienia go przez organ pierwszej 

instancji oraz suspensywnym, tzn. w wyniku jego wniesienia następuje wstrzymanie wykonania 

zaskarżonego aktu
8
. Przykładem odwołania dewolutywnego jest wyrok NSA

9
, który mówi, że przy 

pomocy odwołania sprawa podatkowa jest przenoszona w obręb kompetencji organu wyższego 

stopnia.  

Od decyzji nieostatecznej rozstrzygającej sprawę, co do jej istoty jak i umarzającej postępowanie 

przysługuje stronie prawo do wniesienia odwołania, w którym może ona zakwestionować 

prawidłowość decyzji organu pierwszej instancji podjętej w postępowaniu nadzwyczajnym. Prawo 

wniesienia odwołania nie jest ograniczone jedynie do kwestionowania samego rozstrzygnięcia, lecz 

także motywów jego podjęcia
10

. 

Odwołanie nazywane jest niedewolutywnym środkiem zaskarżania. Oznacza, to, że 

niezadowolona strona z decyzji naczelnego organu administracji państwowej może złożyć odwołanie, 

które rozpatrywane jest przez ten sam organ, który wydał decyzję. Odwołanie takie powoduje 

ponowne postępowanie w sprawie, które zastępuje zwykłe postępowanie odwoławcze. 

Treść takiego odwołania powinna zawierać zarzuty przeciw decyzji, określić istotę i zakres 

żądania będącego przedmiotem odwołania, a także wskazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 

Ord. P.). Strona w treści odwołania powinna uściślić czego się domaga. Czy ma to być uchylenie 

zaskarżonej przez nią decyzji, czy też jej zmiany i w jakim zakresie. 

Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego, za pośrednictwem organu 

podatkowego, który wydał decyzję (art. 223 Ord. P.) Do rozpatrzenia odwołania upoważniony jest 

organ podatkowy wyższego stopnia, który wnosi je w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie 

decyzji. Odwołanie może zostać wniesione na piśmie, np. za pomocą poczty elektronicznej lub także 

ustnie do protokołu. 

Uchylenie decyzji następuje wtedy, gdy organ podatkowy, który wydał decyzję, uzna, że 

odwołanie wniesione przez stronę zasługuje na uwzględnienie w całości, wyda nową decyzję, którą 

                                                           
6
  H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja …,  op. cit., s. 860. 

7
  Ibidem, s. 1300. 

8
  Z. Kmieciak, Postępowanie administracyjne w świetle standardów europejskich,  ABC, Warszawa 1997, 

s. 202. 
9
  Wyrok NSA z dnia 26 lutego 2001 r. Sygn. Akt III SA. III SA 19/00, (Legalis). 

10
  H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja …, op. cit., s. 1301. 
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uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję (art. 226 Ord. P.). Możliwość uchylenia lub zmiany przez organ 

pierwszej instancji zaskarżonej odwołaniem decyzji stanowi wyjątek od zasady związania organu 

wydanym przez niego rozstrzygnięciem. 

Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który decyzje wydał po to, aby ten dokonał 

samokontroli
11

. Powinno to nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania, 

bowiem tyle czasu ma organ, który wydał decyzję na dokonanie wyboru, czy wydać decyzję 

uchylająca lub zmieniającą decyzję zaskarżoną, czy przekazać sprawę organowi odwoławczemu. 

Art. 228 Ord. P. określa obowiązek wstępnego badania przesłanek postępowania 

odwoławczego
12

. Badanie przesłanek skutecznego wniesienia odwołania w postępowaniu 

administracyjnym zastrzeżone jest dla organu odwoławczego
13

, co oznacza, że organ pierwszej 

instancji nie może o tym decydować, może jedynie wskazać na taką okoliczność i ustosunkować się 

do odwołania. 

Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na żądanie strony lub z urzędu w celu 

uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie (art. 229 Ord. P.). Zadaniem organu podatkowego jest, 

w sposób wyczerpujący, rozpatrzeć cały materiał dowodowy, i jeżeli postępowanie dowodowe 

przeprowadzone w pierwszej instancji wymaga uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie, na 

żądanie strony lub z urzędu można przeprowadzić dodatkowe postępowanie we własnym zakresie lub 

zlecić to organowi, który wydał decyzję. 

Strona może cofnąć odwołanie przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy, 

z zastrzeżeniem § 2 art. 232 Ord. P., w którym organ odwoławczy odmawia uwzględnienia cofnięcia 

odwołania, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo pozostawienia w mocy decyzji wydanej 

z naruszeniem przepisów, które uzasadnia jej uchylenie lub zmianę (art. 232 Ord. P.). Cofnięcie 

odwołania przez stronę oznacza rezygnację z kontynuowania postępowania podatkowego. 

Uwzględniając cofnięcie odwołania, organ podatkowy wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. 

Odmawiając umorzenia postępowania wydaje postanowienie
14

. W konsekwencji takiego postępowania 

organ drugiej instancji podejmuje decyzję o umorzeniu postępowania odwoławczego. 

Organ odwoławczy nie może zmieniać rodzaju oraz rozszerzać zakresu sprawy. Samorządowe 

kolegium odwoławcze, dyrektor izby skarbowej oraz dyrektor izby celnej uprawnieni są do wydania 

decyzji uchylającej i rozstrzygającej sprawę, co do istoty jedynie w przypadku, gdy przepisy prawa nie 

pozostawiają sposobu jej rozstrzygnięcia uznaniu organu podatkowego pierwszej instancji. W art. 233 

§ 3 Ord. P. samorządowe kolegium odwoławcze, uwzględniając odwołanie, ogranicza się do uchylenia 

zaskarżonej decyzji
15

. 

Postępowanie odwoławcze w drugiej instancji można podzielić na trzy stadia: wstępne, 

rozpoznawcze, podjęcia decyzji. 

W postępowaniu wstępnym organ odwoławczy sprawdza czy odwołanie zostało wniesione 

z zachowaniem terminu. Jeżeli strona nie dotrzyma terminu do wniesienia odwołania i wystąpi o jego 

przywrócenie, organ odwoławczy rozstrzygnie o jego przywróceniu. Jeżeli organ odwoławczy wyda 

negatywne rozstrzygnięcie w postępowaniu wstępnym dla strony, uchwala wtedy: postanowienie 

o niedopuszczalności odwołania lub o uchybieniu terminu wniesienia odwołania. Oba te 

postanowienia są ostateczne. 

                                                           
11

  H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja …, op. cit., s. 1312. 
12

  H. Knysiak-Molczyk, Problematyka wstępnego postępowania odwoławczego, Glosa 2000/12/6-13.  
13

  H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja …, op. cit., s. 1313. 
14

  Ibidem., s. 1325. 
15

 S. Presnarowicz, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2011 r., s. 1088 
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W postępowaniu rozpoznawczym ponownie rozpoznaje się sprawę przyjętą w pierwszej 

instancji, normuje się zasadę prawdy obiektywnej i nakłada na organ odwoławczy obowiązek 

wyjaśnienia stanu faktycznego. Można stwierdzić, że organ pierwszej instancji nie dysponował 

niezbędnymi dowodami, nie przeprowadził postępowania dowodowego i nie uzyskał istotnych 

danych, czyli brak było rozpoznania pierwszej instancji. Jeżeli taka sytuacja zaistnieje, organ 

odwoławczy przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia. 

Pojęcie decyzji przenosi na organ odwoławczy kompetencje do ponownego rozpatrzenia 

i rozpoznania sprawy. Organ odwoławczy powinien przeprowadzić postępowanie i ustalić czy decyzja 

organu podatkowego pierwszej instancji narusza czy też nie narusza prawa, czy została wydana wbrew 

nakazowi lub zakazowi ustanowionemu w przepisie prawnym. 

Decyzja kasacyjna organu odwoławczego powoduje przekazanie sprawy do ponownego 

rozpatrzenia. W art. 233 § 2 Ord. P organ odwoławczy może uchylić w całości decyzję organu 

pierwszej instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ, jeżeli 

rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości 

lub w znacznej części. Przekazując sprawę, organ odwoławczy wskazuje okoliczności faktyczne, które 

należy zbadać przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.  

 

Decyzje stwierdzające nieważność decyzji 

Stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej, daje możliwość ponownego rozpatrzenia 

i rozstrzygnięcia sprawy podatkowej obarczonej wadami wywołującymi skutki prawne, nie takie, jakie 

powinna wywoływać decyzja prawidłowa, tzn. skutki dotknięte ułomnościami o charakterze 

podmiotowym i przedmiotowym, uznawane przez prawo. W celu cofnięcia decyzji stwierdza się jej 

nieważność przez wyeliminowanie z obrotu prawnego. Stwierdzenia nieważności decyzji 

i wznowienie postępowania mają pewne cechy wspólne, jak i pewne różnice. Zasadnicza polega na 

tym, że w przypadkach, które uzasadniają wznowienie postępowania administracyjnego, wadą jest 

dotknięte samo postępowanie, czyli warunki powstania decyzji, natomiast w przypadku stwierdzenia 

nieważności decyzji wadliwością obarczone jest samo rozstrzygnięcie
16

. 

Stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej może być wszczęte z urzędu, jak również na 

żądanie strony. Stroną w postępowaniu podatkowym jest podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca 

prawny (art. 133 § 1 Ord. P.). Oznacza to, że z wnioskiem może wystąpić każdy, kto ma interes 

prawny w wydaniu decyzji stwierdzającej nieważność danej decyzji ostatecznej. Organem właściwym 

w sprawie stwierdzenia nieważności jest organ wyższego stopnia – organ odwoławczy. Organ 

podatkowy zobligowany jest do stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej, która została wydana 

bez podstawy prawnej
17

.  

Ustawodawca w art. 247 § 1 Ord. P. wymienia enumeratywnie osiem przesłanek będących 

podstawą do stwierdzenia nieważności decyzji podatkowej, która:  

 została wydana z naruszeniem przepisów w właściwości; 

 została wydana bez podstawy prawnej; 

 została wydana z rażącym naruszeniem prawa; 

 dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzyganej inną decyzją ostateczną; 

 została skierowana do osoby niebędącej strona w sprawie; 

 była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały; 

 zawiera wadę powodującą jej nieważność na mocy wyraźnie wskazanego 

     przepisu prawa; 

                                                           
16

 P. Polański, Jak podważyć ostateczne  decyzje, Dziennik Gazeta Prawna Nr 48 z dn. 9 marca 2005 r. 
17

 H. Dzwonkowski, Z. Zgierski, Procedury …, op. cit., s. 947. 



68 
 

 w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą
18

. 

Każda z wymienionych przesłanek, może stanowić podstawę do zastosowania unieważnienia 

rozstrzygnięcia, decyzja taka ma charakter tzw. decyzji związanej.  

Nie ma znaczenia rodzaj naruszonej właściwości, albowiem naruszenie właściwości rzeczowej 

czy miejscowej, instytucjonalnej lub delegacyjnej skutkuje nieważnością bez względu na trafność 

rozstrzygnięcia. W przypadku, gdy decyzja została wydana bez podstawy prawnej, również występuje 

stwierdzenie nieważności decyzji. Należy przyjąć, iż decyzja jest wydana bez podstawy prawnej 

wtedy, gdy na gruncie systemu prawa nie ma normy prawnej, która w odniesieniu do danego stanu 

faktycznego uzasadniałaby wydanie takiej decyzji
19

. Decyzja ta występuje w sytuacji, gdy w systemie 

obowiązującego prawa brak przepisu upoważniającego organ administracji publicznej do 

rozstrzygnięcia sprawy indywidualnej w drodze decyzji. Nieważność decyzji wydanej bez podstawy 

prawnej to naruszenie zasady praworządności. Jakikolwiek błąd w podstawie prawnej decyzji może 

oznaczać, że wydanie decyzji jest bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 

1 pkt 2 kpa i art. 247 § 1 pkt 2 Ord. P.). 

Następną przesłanką stwierdzenia nieważności jest decyzja wydana z rażącym naruszeniem 

prawa, którego działanie jest sprzeczne z nakazem lub zakazem ustanowionym w prawie. Z pojęciem 

rażącego naruszenia prawa mamy do czynienia wtedy, gdy decydują o tym relacje ekonomiczne 

i gospodarcze. Cechą rażącego naruszenia prawa jest to, że treść decyzji pozostaje w sprzeczności 

z treścią przepisu przez proste ich zestawienie ze sobą
20

. Naruszenie prawa tylko wtedy powoduje 

nieważność aktu administracyjnego, gdy ma ono charakter rażącego, tzn., gdy decyzja została wydana 

wbrew nakazowi lub zdarzeniu ustanowionemu w przepisie prawnym, wbrew wszystkim przesłankom 

przepisu nadano prawa lub ich odmówiono albo też wbrew tym przesłankom obarczono stronę 

obowiązkiem lub uchylono obowiązek
21

.  

Inną przesłanką stwierdzenia nieważności decyzji jest orzeczenie sprawy rozstrzygniętej już 

poprzednio inną decyzją ostateczną, a ma to miejsce w przypadku tożsamości sprawy rozstrzygniętej 

dwiema decyzjami, z których pierwsza jest ostateczna. Z tożsamością sprawy mamy do czynienia 

wówczas, gdy występują te same podmioty, tzn. dotyczy tego samego podmiotu i tego samego stanu 

prawnego w niezmienionym stanie faktycznym sprawy. 

Obowiązkiem organu podatkowego jest stwierdzenie nieważności decyzji, która została 

skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie. Osobie takiej przysługuje status strony 

w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji
22

. Przykładem tej wady może być np. obciążenie 

obowiązkami wynikającymi z decyzji pełnomocnika procesowego strony.
23

 Natomiast wadliwą nie 

będzie decyzja, w której jest niepełna nazwa strony lub pomyłka w adresie. 

Kolejnym przykładem stwierdzenia nieważności decyzji jest to, że decyzja zawiera wadę 

powodującą jej nieważność na mocy wyraźnie wskazanego przepisu prawa. Chodzi tu o wadę decyzji, 

która została zwarta w dniu jej wydania, a nie o wadę związaną z wykonaniem decyzji czy też o skutki 

z nią związane.  

Inną przesłanką jest przypadek, w którym decyzja jest niewykonalna w dniu jej wydania, 

a niewykonalność jej ma charakter trwały. Niewykonalność ta powstała zarówno ze względów 

prawnych, np. decyzja została wydana z zastrzeżeniem niemożliwego do spełnienia warunku, jak i ze 
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 S. Presnarowicz, Ordynacja …, op. cit., s. 1144. 
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 K. Koperkiewicz-Mordel, W. Chróścielewski, W. Nykiel, Polskie prawo podatkowe, Difin, Warszawa 2006, 

s. 129. 
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względów faktycznych, np. ustanawiająca obowiązek nie do spełnienia. Przeszkody te muszą trwać 

również po wydaniu decyzji. 

Przesłanką, w której decyzja, w razie jej wykonania wywołałby czyn zagrożony karą odnosi się 

zarówno do przestępstw, wykroczeń jak i do wszelkich innych czynów, za które są przewidziane 

sankcje określone w przepisach prawa. 

W przypadku odmowy stwierdzenia nieważności decyzji z powodu upływu terminów 

przewidzianych w art. 68 lub 70 Ord. P., organ podatkowy stwierdza w przypadku rozstrzygnięcia 

nieważności, że decyzja zawiera enumeratywnie określone wyżej wady oraz wskazuje okoliczności 

uniemożliwiające stwierdzenie nieważności decyzji. 

Jeżeli organ podatkowy odmówi stwierdzenia nieważności decyzji, prowadząc na żądanie strony 

postępowanie rozpoznawcze zmierzające do podjęcia rozstrzygnięcia w trybie art. 247 § 1 Ord. P., 

dojdzie do przekonania, iż żadna z przesłanek wymienionych w pkt. 1 – 8 nie jest spełniona
24

. 

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczynane jest albo z urzędu, albo 

na żądanie strony, co zawarte jest w art. 248 § 1 Ord. P. 

Właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji jest: 

 organ wyższego stopnia w stosunku do organu, który wydał decyzję; 

 Minister Finansów, dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej lub samorządowe kolegium 

odwoławcze, jeżeli decyzja została wydana przez ten organ;  

 Minister Finansów – jeżeli decyzja została wydana przez dyrektora izby skarbowej lub 

dyrektora izby celnej, z tym, że w tym przypadku postępowanie  może być  wszczęte tylko z urzędu
25

. 

Istotą stwierdzenia nieważności decyzji podatkowej jest instytucja procesowa dająca możliwość 

ponownego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sprawy podatkowej, od której nie służy odwołanie w 

administracyjnym toku postępowania
26

.  

Rozstrzygniecie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji następuje w drodze decyzji (art. 248 

§ 3 Ord. P.). Przepis ten dotyczy wszelkiego rodzaju merytorycznych rozstrzygnięć, które mogą 

zapaść w trakcie postępowania, a mianowicie decyzji w sprawie: 

 stwierdzenia nieważności decyzji dotkniętej wadami, 

 odmowy stwierdzenia nieważności decyzji wadliwej, z przyczyn zawartych w art. 247 § 2 

Ord. P. 

 odmowy stwierdzenia nieważności decyzji z braku wad powodujących nieważność
27

. 

Aby mogła być wydana decyzja o stwierdzeniu nieważności decyzji, musi być spełniona, co 

najmniej jedna z przesłanek pozytywnych. Decyzja ta ma charakter kasacyjny, tzn., że nie może 

zawierać rozstrzygnięć, co do istoty sprawy. 

Organ podatkowy może wydać decyzję o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie 

stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej, jeżeli żądanie wniesiono po upływie 5 lat od dnia 

doręczenia decyzji oraz sąd administracyjny oddalił skargę na tę decyzję (art. 249 § 1 pkt 1 Ord. P.). 

Dotyczy to również żądania, które zostało wniesione z własnej inicjatywy organu tj. organ nie będzie 

wszczynał postępowania z urzędu po upływie określonego w przepisie terminu, nie będzie też podstaw 

do odmowy wszczęcia postępowania w sprawie upływu terminów przedawnienia. Nie będzie możliwe 

stwierdzenie nieważności tej decyzji. W związku z tym organ podatkowy musi wszcząć postępowanie 

w sprawie stwierdzenia nieważności.  
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Warunkiem koniecznym stwierdzenia nieważności decyzji jest zakończenie postępowania 

decyzją ostateczną, która została wydana bez podstawy prawnej. 

Podstawą prawną decyzji jest norma prawa materialnego lub prawa procesowego, ustanowiona 

treścią powszechnie obowiązującego przepisu
28

.  

Organ podatkowy właściwy w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, wstrzymuje z urzędu 

lub na żądanie strony wykonanie decyzji (art. 252 § 1 Ord. P.) Wszczęcie postępowania w sprawie 

stwierdzenia nieważności nie powoduje automatycznego wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji 

podatkowej
29

. Wykonanie tej decyzji następuje w trakcie nadzwyczajnego trybu postępowania do 

chwili aż w jego wyniku nie zostanie stwierdzona nieważność. Jeżeli wystąpi, choć jedna z przesłanek 

z art.247 § 1 Ord. P., to wykonanie decyzji zostaje wstrzymane. Może ono nastąpić z urzędu lub na 

żądanie strony. 

Wstrzymanie wykonania decyzji postępowania przez organ podatkowy ma formę postanowienia, 

na które służy zażalenie. Stronie przysługuje również prawo złożenia zażalenia na rozstrzygnięcie 

odmawiające wstrzymania wykonania aktu. 

 

Zakończenie 

W artykule zamieszczone zostały rozważania na temat rodzajów decyzji podatkowych wydawanych 

przez organ pierwszej i drugiej instancji oraz rozważania ich znaczeniu w życiu podatnika. 

Przedstawiono sytuacje, w których można odwoływać się od decyzji wydawanych przez organy 

podatkowe. Przeanalizowane sankcje nakładane w związku z niedostosowaniem się do obowiązku 

podatkowego, które może być spowodowane niedostateczną znajomością, stale zmieniającego się 

prawa podatkowego. 

Oparto się w dużej mierze na przepisach Ordynacji podatkowej, z której to podatnik stosujący 

prawo dowiaduje się, w jakiej kolejności powinien wykonywać czynności w realizacji zobowiązania 

podatkowego. Początkiem jest powstawanie zobowiązania, następnie wymiar i wykonywanie 

zobowiązania, na egzekucji kończąc. Wielokrotnie podkreślano jaką rolę w tym procesie odgrywają 

procedury podatkowe. 
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Marta Wełniak - członek Koła Naukowego Administracji Autonomicznym Systemem 

Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron 

w Krakowie. 
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