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Od redaktorów
Dnia 13 maja 2018 r. zmarł dr hab. Wojciech Organiściak, adiunkt w Katedrze
Historii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, badacz dziejów ustroju i prawa szlacheckiej Rzeczypospolitej, autor licznych prac naukowych.
Wojciech Tomasz Organiściak urodził się 18 października 1961 r. w Bochni,
w rodzinie inteligenckiej. Do trzynastego roku życia Wojtek z rodzicami i młodszym bratem Maciejem mieszkał w Tychach, potem wraz nimi przeprowadził się
do Katowic. Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia historyczne, a później
również prawnicze na Uniwersytecie Śląskim. W 1986 r. został magistrem historii, a w 1988 r. magistrem prawa. Jego promotor, ówczesny doc. dr hab. Adam
Lityński, zaproponował mu wówczas zatrudnienie w Katedrze Historii Prawa.
Wojtek od czasów studiów interesował się przede wszystkim dziejami prawa
wojskowego w przedrozbiorowej Polsce. Prowadzone przez Niego kilka lat badania zaowocowały licznymi, cenionymi przez znawców, artykułami naukowymi,
a przede wszystkim obronioną w 1998 r. dysertacją doktorską Kodeksy wojskowe
w Polsce roku 1775. Jej poprawiona wersja, identycznie zatytułowana, ukazała się
drukiem w 2001 r.
Również w późniejszym okresie adiunkt (od 1 stycznia 1999 r.) Wojciech
Organiściak kontynuował badania nad obowiązującym w wojskach koronnych
i litewskich prawem i jego źródłami. Nasz Kolega nie unikał też wchodzenia na
obszary badawcze znacznie odległe od głównych nurtów Jego zainteresowań.
Jednak dominującym polem naukowych dociekań Wojciecha Organiściaka stawała się coraz wyraźniej twórczość osiemnastowiecznego pedagoga, historyka,
pisarza politycznego i prawnika, pijara Wincentego Skrzetuskiego. W ten sposób
Wojtek systematycznie starał się wypełnić lukę w naszej wiedzy o piśmiennictwie
prawniczym doby Oświecenia. Podsumowaniem Jego wieloletnich badań była
obszerna praca habilitacyjna Wincentego Skrzetuskiego Prawo polityczne narodu
polskiego (Katowice 2016).
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Cieszyliśmy się wszyscy, że Wojtek, pokonując różne przeciwności losu, ukończył tę rozprawę, że praca i cały dorobek naszego Kolegi zostały wysoko ocenione
przez recenzentów i komisję habilitacyjną, i że na podstawie jej opinii 30 maja
2017 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podjęła uchwałę o nadaniu Mu stopnia naukowego doktora habilitowanego. Niestety, kilka dni później stało się jasne, że świętowanie tego sukcesu trzeba
będzie odłożyć, Wojtek bowiem musi podjąć walkę ze zdiagnozowaną, bardzo
już niestety zaawansowaną, chorobą. Nie traciliśmy nadziei, ale coraz wyraźniej
uświadamialiśmy sobie, że Wojtek odchodzi. Udało Mu się doczekać egzaminu
maturalnego syna Karola i wesprzeć go w tej wyjątkowo niełatwej próbie. Niestety, nie mógł się cieszyć wynikami tegoż egzaminu. Nie zdążył również odebrać
swego dyplomu doktora habilitowanego.
Dnia 17 maja 2018 r. pożegnaliśmy Wojtka. Po mszy św. w kościele pw. NMP
Nieustającej Pomocy w Sosnowcu-Ostrowach Górniczych w strugach deszczu
odprowadziliśmy Go na śródleśny cmentarz. Setki osób uczestniczących w pogrzebie wymownie świadczą, że żegnaliśmy nie tylko kolegę, współpracownika,
nauczyciela, ale przede wszystkim dobrego człowieka i przyjaciela, na którego
zawsze można było liczyć, prawdziwego przyjaciela, który przecież rara avis est.
Dla nas, przyjaciół i kolegów Wojtka, nie tylko z Wydziału Prawa i Administracji i Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ale również z innych
ośrodków akademickich, było oczywiste, że musimy uczcić Jego pamięć dedykowanym Mu zbiorem studiów. Na zaproszenie do udziału w przygotowywanym tomie odpowiedziało liczne grono zarówno historyków, jak i dogmatyków
prawa. Jesteśmy im bardzo wdzięczni. Wyrazy wdzięczności należą się również
tym przyjaciołom Wojtka, którzy bardzo chcieli uczcić Jego pamięć złożonym do
Księgi tekstem, a którym z różnych, niezależnych od nich, przyczyn nie udało się
tego uczynić.
Drogi Wojtku, dedykujemy Ci pamiątkową Księgę, ale Cię nie żegnamy. Na
zawsze pozostaniesz w naszej pamięci!

O Wojtku – uczniu i przyjacielu –
starego nauczyciela wspomnienie
To było chyba dokładnie trzydzieści lat temu, gdy na seminarium magisterskie
do mnie zapisał się – wśród wielu – pewien młody człowiek, który na początek
wyróżniał się przede wszystkim potężną posturą. Musiał być dobrym studentem,
w tym legitymować się wysokimi stopniami z przedmiotów historycznoprawnych, były to bowiem czasy, gdy na seminarium magisterskie historycznoprawne
niełatwo było się dostać; zawsze było więcej chętnych niż dopuszczalnych miejsc
i decydowały wyniki egzaminacyjne, przy czym ubiegali się o przyjęcie i przyjmowani byli przede wszystkim polityczni opozycjoniści wśród studentów. A było
takich wśród młodzieży Uniwersytetu Śląskiego niemało. Były to jeszcze czasy
ustroju komunistycznego, schyłkowego wprawdzie, ale nikt realnie myślący nie
spodziewał się wówczas, że końca tego systemu dożyje. Przyszłego promotora
PRL-owska Służba Bezpieczeństwa też jakoś nie lubiła (z wzajemnością) i w tych
trudnych czasach wiedziano, że tacy ludzie, którym bezpieka spokoju nie dawała, będą mieli spokój i żadnych niespodzianek na seminarium Lityńskiego. Toteż
seminarium, o którym mowa, prowadzone było na tematy, które nie mogłyby
zaszkodzić ani prowadzonym studentom, ani ich prowadzącemu. To były wielkie
obszary Rzeczypospolitej szlacheckiej, Polski przedrozbiorowej.
Jeden z tych, którzy zostali 30 lat temu na seminarium Lityńskiego przyjęci,
nazywał się Wojtek Organiściak. Miłego był obejścia, a bardzo dobrego rozeznania merytorycznego w materii historycznoprawnej, co również – obok postaci olbrzyma – dało się łatwo zauważyć przyszłemu promotorowi. Wyjaśniło się wkrótce, że wiedzę ogólnohistoryczną posiadł m.in. na studiach historycznych, które
właśnie ukończył był w sąsiednim budynku, tj. na kierunku historia na Wydziale
Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.
Zarówno własna inteligencja, jak też wiedza historyczna wielce ułatwiały Wojtkowi poruszanie się po bezdrożach dawnej Rzeczypospolitej, najpierw
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w poszukiwaniu tematu pracy magisterskiej. Zdecydował się na prawo wojskowe początków XVII stulecia w Rzeczypospolitej. Temat łączył w sobie rozmaite
elementy, a to: nader ważne zagadnienia ustrojowe, prawo karne, niekiedy także
z elementami prawa prywatnego, a w tle było spektrum wydarzeń międzynarodowych i często wielkiej polityki. Wojtek sam sobie wybrał ten obszar badań,
uzyskując akceptację promotora.
Dokładnie tytułu pracy magisterskiej Wojtka już nie jestem sobie w stanie przypomnieć, ale praca magisterska była bardzo dobra, wręcz wyróżniająca się, natomiast wkrótce po jej napisaniu i uzyskaniu stopnia magistra prawa autor zniknął.
Tak dobrze zaś prezentował się na seminarium magisterskim, nie tylko w toku
pisania, lecz także w toku seminaryjnych dyskusji, że promotor podjął kroki, by
uzyskać etat asystencki i zatrudnić Wojtka w Katedrze Historii Prawa. O etat zawsze było trudno, ale tym razem jakieś (nie wspomnę już bliżej) przetasowania
na Wydziale pozwoliły – nie szybko jednak – etat taki uzyskać. Tymczasem autor
pracy magisterskiej zniknął jak kamfora i poszukiwania nie dawały rezultatów, etat
zaś czekać nie mógł, jako że zakusy nań miało wiele Katedr. Nie pamiętam już, kto
się okazał sprawnym detektywem, ale odkryliśmy, że Wojtka po studiach wzięto
w rekruty. W wojsku służył cały rok i asystentem w Katedrze Historii Prawa został
dopiero wiosną 1990 r., po politycznym przełomie owych czasów.
Jak to w pracy na uczelni zwykle bywa, podjął był Wojtek zajęcia dydaktyczne
szybko, zdobywając uznanie i sympatię studentów, co zostało z Nim do końca.
W zakresie pracy naukowej zaś ustaliliśmy, że kontynuując badania nad niemal
nieznanym prawem wojskowym w Polsce przedrozbiorowej warto wykonać krok
dalej i podjąć prace badawcze nad epoką Oświecenia. Tego nie tylko wymagały
dobre naukowe zwyczaje uniwersyteckie, by nie stać się znawcą jednego tylko
okresu, lecz przejście od czasów wczesnonowożytnych do Oświecenia (XVIII w.)
otwierało nowe wielkie horyzonty intelektualne. Wszak korzenie wszelkich podstawowych gałęzi prawa czasów dzisiejszych – XX i XXI w. – tkwią w Oświeceniu: dotyczy to tak ustrojów państwowych (idee zawarte w Deklaracji praw
człowieka i obywatela, konstytucje angielska i amerykańska), jak i prawa karnego
z jego ideami szkoły humanitarnej, a także nowoczesnych kodeksów cywilnych
z Kodeksem cywilnym Napoleona we Francji i Kodeksem ABGB w Austrii – do
dzisiaj w tych krajach obowiązujących. W ten wspaniały Wiek Światła i Rozumu
wkroczył Wojtek, koncentrując się na wycinku niezbadanego prawa wojskowego
w Rzeczypospolitej epoki reform i upadku. Naukową potrzebę podjęcia takich
badań sygnalizował jeszcze w latach sześćdziesiątych m.in. profesor Bogusław
Leśnodorski, jeden z koryfeuszy nauki w zakresie historii ustroju i prawa. Polscy historycy prawa z sukcesami pochylali się nad reformami europejskimi, także nad próbami kodyfikowania prawa powszechnego w Polsce, tym bardziej nad
znakomitymi reformami ustrojowymi, ale nikt do tego czasu nie zajmował się
polskimi wojskowymi kodeksami – materialnym i procesowym z 1775 r. Tym
samym podjęcie takich badań przez Wojtka stawiało go w roli pioniera.
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Do czasu wprowadzenia w życie Artykułów wojskowych oraz Procederu prawnego wojskowego z 1775 r. prawo wojskowe nosiło te wszystkie cechy i wady, które
miało prawo powszechne (pospolite, jak to ówcześnie nazywano), a w szczególności było źródłowo niejednolite, w konsekwencji zaś niespójne, partykularnie
rozproszone, w znacznym stopniu oparte na nieostrym w swoich konturach
zwyczaju. Początek ostatniego trzydziestolecia dawnej Rzeczypospolitej – czasy
panowania ostatniego króla polskiego – to początek próby wielu nowoczesnych
reform ustroju i prawa sądowego, ale tylko w prawie wojskowym zamierzenie
udało się zrealizować do końca; inne pozostały w sferze prób i projektów. Ten
chronologicznie niedługi, ale pełen skomplikowanych zabiegów i splotów wydarzeń wewnętrznych z międzynarodowymi, ciąg prześledził Wojtek. Obalił przy
tym niejedno nieudokumentowane, a pokutujące przeświadczenie o dominowaniu obcych wzorów w polskim prawie wojskowym. Po wcześniejszych sygnalnych
artykułach badania Wojtka owocowały najpierw piękną obroną doktoratu (17 listopada 1998 r.), a następnie – co nie było łatwe wobec stałego deficytu środków
– wydaniem doktoratu drukiem jako monografii pt. Kodeksy wojskowe w Polsce
roku 1775 (Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001, 283 s.). Jako
ładny przejaw uczuciowości Wojtka odbieram, że książkę tę zadedykował: „Pamięci mojego Taty Ferdynanda Organiściaka”.
Badania Wojtka uświadomiły historykom prawa, że to właśnie jedynie wojskowe prawo karne, materialne oraz procesowe udało się w okresie reform Rzeczypospolitej skodyfikować. Była to jedyna zrealizowana kodyfikacja polska czasów Oświecenia. Wykazał też Wojtek, że to była kodyfikacja czasów Oświecenia
– okresu największego przełomu w historii prawa karnego – nie tylko w sensie
chronologicznego ulokowania, lecz także w znaczeniu treści. Wprawdzie z wyjątkami, ale kodyfikacja z 1775 r. znała fundamentalne do dzisiaj zasady zarówno nullum crimen sine lege, jak i nulla poena sine lege; zwrócił Wojtek uwagę na
znaczne złagodzenie sankcji karnych za większość przestępstw wojskowych, i to
zarówno w przepisach ustawowych, jak też w zbadanej przez Niego praktyce wojskowego wymiaru sprawiedliwości. Nie idealizując stanu prawnego ani praktyki, zwrócił uwagę m.in. na stworzenie pewnych możliwości poprawy przestępcy
i powrotu do społeczeństwa. Mniej oświeceniowych nowości było w inkwizycyjnej procedurze, którą Wojtek także gruntownie przeanalizował i omówił. W sumie pozwoliło to na trafne wskazanie, „że zmiany w prawie wojskowym z lat
1775–1790 doprowadziły do zdystansowania prawa pospolitego w przedmiocie
kodyfikowania prawa sądowego”1.
Organizowane wówczas periodycznie, ale często, zebrania naukowe Katedry
gromadziły oczywiście nie tylko etatowo zatrudnionych, lecz także osoby z zewnątrz: doktorantów, kandydatów na doktorantów i innych, którzy wykazywali
zainteresowanie dawnym prawem. Wojtek zawsze był dyskutantem numer 1 i to
1

W. Organiściak: Kodeksy wojskowe w Polsce roku 1775. Katowice 2001, s. 262.
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niezależnie od poruszanego tematu. Umysł Jego nadzwyczaj łatwo dostrzegał najrozmaitsze problemy dokonanych albo zamierzonych badań. Zawsze ceniliśmy
Wojtka spostrzeżenia i wskazania, tak co do podejmowanego lub proponowanego
tematu, linii brzegowych tegoż, wartości naukowej, ustalonego stanu źródeł i dokonanych wcześniejszych badań historycznoprawnych. Kiedy Wojtek zachorował
i przestał bywać na zebraniach naukowych, stały się one inne, o wiele uboższe.
Zarówno zainteresowania pozahistoryczne, jak i potrzeby finansowe rodziny, którą założył, skutkowały tym, że zawodowo Wojtek szedł równolegle drugą
drogą – drogą praktyki sędziowskiej. Jeszcze w połowie lat dziewięćdziesiątych
odbył aplikację sędziowską i złożył egzamin sędziowski, wkrótce także radcowski;
pracował w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Katowicach, a w 2009 r.
został mianowany sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
Nader wszechstronne były zawodowe – naukowe i prawnicze – zainteresowania Wojtka, a w historii prawa owocowały licznymi recenzjami i artykułami
recenzyjnymi tekstów dotyczących różnych tematów, także odległych od dawnej
Rzeczypospolitej. Pojawiały się teksty dotyczące czasów napoleońskich, a także
XX stulecia, w szczególności dotyczące prawa pracy II RP oraz Prokuratorii Generalnej II RP. Wojtek nie odszedł jednak od jakże bogatego w idee, myśli, oraz
próby nowych rozwiązań Oświecenia. Dzieła wybitnego prawnika i pisarza politycznego Wincentego Skrzetuskiego stały się ostatnim wielkim obszarem naukowej penetracji Wojtka. Oczywiście, na czele z głównym dziełem Wincentego
Skrzetuskiego – Prawem politycznym narodu polskiego, o czym powstała potężna (590 s.) monografia2, która stała się głównym w bogatej twórczości Wojtka
dziełem, pozwalającym Mu uzyskać stopień naukowy doktora habilitowanego
(uchwała komisji habilitacyjnej z dnia 26 maja 2017 r. oraz Rady Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 30 maja 2017 r.).
Prywatnie dawno już obiecał mi – na moją prośbę – że na moim pogrzebie,
nad moim grobem, wraz z synem zaśpiewają mi pieśń Legionów – Pierwszą Brygadę. Wiem, że wraz z synem ćwiczył to, by obietnicy dotrzymać. To jakieś okrutne nieporozumienie, że to mnie przyszło przemówić nad Jego mogiłą w dniu Jego
pogrzebu. To nie tak miało być!
Bez Wojtka katowicki zespół historyków prawa już nigdy nie będzie takim,
jakim był.
Cześć Jego pamięci.
Adam Lityński

2

2016.

W. Organiściak: Wincentego Skrzetuskiego „Prawo polityczne narodu polskiego”. Katowice
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Powołanie zarządcy sukcesyjnego
przez przedsiębiorcę
Pamięci wyjątkowego Kolegi, wybitnego prawnika,
a nade wszystko dobrego człowieka

Dnia 25 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym
przedsiębiorstwem osoby fizycznej1. Zamierzeniem ustawodawcy przy tworzeniu tej nowej instytucji było rozwiązanie problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne po ich śmierci, do
czasu uregulowania sytuacji prawnej dziedziczonego przez spadkobierców mienia, obejmującego m.in. przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c.2 Z uwagi
na krajową skalę aktywności gospodarczej osób fizycznych3, a co za tym idzie
wagę tej działalności w ujęciu makroekonomicznym4, ustawodawca wprowadził
alternatywny w stosunku do obecnych rozwiązań (tj. z reguły przez przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę prawa handlowego albo wniesienie przedsiębiorstwa
tytułem aportu do innego przedsiębiorcy) sposób kontynuowania działalności
gospodarczej z wykorzystaniem zorganizowanego przez spadkodawcę zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia
działalności gospodarczej. Należy podkreślić, że instytucja zarządu sukcesyjnego
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2018 r. Dz.U. 2018.1629 [dalej: ustawa].
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Dz.U. 2018.1025 z późn. zm.
3
W Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej zgłoszonych jako
przedsiębiorcy jest ok. 3 mln osób fizycznych i ok. 300 tys. spółek cywilnych, a w CEIDG zarejestrowanych jako przedsiębiorcy jest ok. 2,4 mln osób fizycznych. Jednocześnie w KRS zarejestrowanych jest ok. 500 tys. spółek prawa handlowego.
4
Jak wynika z badań Instytutu Biznesu Rodzinnego, tzw. firmy rodzinne stanowią 36% wszystkich przedsiębiorców w Polsce i wytwarzają 18% PKB. Firma Rodzinna to marka. Raport z badania
przeprowadzonego w ramach projektu „Statystyka firm rodzinnych”. Poznań 2016.
1
2
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w założeniu ma charakter jedynie temporalny, tj. obowiązywać może od śmierci
przedsiębiorcy do czasu wystąpienia określonych ustawą przesłanek wygaśnięcia
zarządu sukcesyjnego (art. 59 ustawy)5.
Śmierć przedsiębiorcy powoduje niepewność w obrocie co do dalszego losu
przedsiębiorstwa. Między otwarciem spadku a stwierdzeniem nabycia spadku
i jego działem lub nabyciem przedsiębiorstwa albo udziału w przedsiębiorstwie
przez legata windykacyjnego może upłynąć dłuższy czas. W takich okolicznościach potencjalne spory między spadkobiercami czy też obiektywne trudności
związane np. z koniecznością uzyskania odpowiednich zgód sądu opiekuńczego
w przypadku małoletnich spadkobierców z reguły znacznie utrudniają lub wręcz
uniemożliwiają podejmowanie zarówno kluczowych, jak i bieżących decyzji dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem. Z oczywistych powodów stan taki jest
niekorzystny dla pracowników, kontrahentów oraz konsumentów powiązanych
w różny sposób z przedsiębiorstwem. Wydaje się zatem, że idea stworzenia instytucji zarządcy sukcesyjnego zasługuje na pozytywną ocenę. Podkreślenia wymaga, że powołanie zarządcy sukcesyjnego nie jest obligatoryjne. Zarówno zatem
przedsiębiorca, jak i osoby, którym po jego śmierci przysługuje prawo do przedsiębiorstwa lub udziału w nim, są uprawnieni, a nie zobowiązani do ustanowienia
zarządcy sukcesyjnego. W konsekwencji przedsiębiorstwo po śmierci przedsiębiorcy nadal może podlegać dotychczasowym ogólnym zasadom dziedziczenia
i zarządzania nim.
Zarządcę sukcesyjnego może wskazać sam przedsiębiorca, a jeśli tego nie
uczyni, po jego śmierci mogą tego dokonać określone w ustawie osoby. Zgodnie z art. 12 ustawy, są to małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział
w przedsiębiorstwie w spadku, lub spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął
spadek, albo zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli
5
Zgodnie z art. 59 ustawy, zarząd sukcesyjny wygasa z:
– upływem dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy, jeżeli w tym okresie żaden ze spadkobierców przedsiębiorcy nie przyjął spadku ani zapisobierca windykacyjny nie przyjął zapisu windykacyjnego, którego przedmiotem jest przedsiębiorstwo albo udział w przedsiębiorstwie, chyba
że zarządca sukcesyjny działa na rzecz małżonka przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział
w przedsiębiorstwie w spadku;
– dniem uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowania aktu
poświadczenia dziedziczenia albo wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, jeżeli jeden spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny nabył przedsiębiorstwo w spadku w całości;
– dniem nabycia przedsiębiorstwa w spadku w całości przez jedną osobę, o której mowa w art. 3
pkt 3 ustawy;
– upływem miesiąca od dnia wykreślenia zarządcy sukcesyjnego z CEIDG, chyba że w tym okresie
powołano kolejnego zarządcę sukcesyjnego;
– dniem ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;
– dniem dokonania działu spadku obejmującego przedsiębiorstwo w spadku;
– upływem dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy.
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zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie
w spadku. Ustawa w odniesieniu do kreowania sytuacji prawnej zarządcy sukcesyjnego rozróżnia dwa etapy. Pierwszym jest powołanie zarządcy sukcesyjnego,
drugim zaś – jego ustanowienie. Jednocześnie, zgodnie z art. 6 ustawy, do ustanowienia zarządu sukcesyjnego wymagane jest powołanie zarządcy sukcesyjnego, wyrażenie zgody osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej
funkcji oraz dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej6 zarządcy sukcesyjnego. W trakcie podejmowania przewidzianych ustawą działań rysuje się potencjalne ryzyko prawne, związane ze skutecznym ustanowieniem zarządcy sukcesyjnego.

1. Powołanie
Zgodnie z art. 9 ustawy, przedsiębiorca może powołać zarządcę sukcesyjnego,
przez wskazanie określonej osoby do pełnienia tej funkcji (zarządcy sukcesyjnego) albo przez zastrzeżenie, że z chwilą jego śmierci funkcję tę obejmie wybrany
przez przedsiębiorcę prokurent7. Przedsiębiorca może powołać zarządcę sukcesyjnego tylko na jeden z wymienionych sposobów (alternatywa rozłączna). Należy podkreślić, że powołanie zarządcy sukcesyjnego w obu przypadkach powinno
nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Tę samą formę ad solenitatem ustawodawca zastrzega dla wyrażenia zgody osoby powołanej na zarządcę
sukcesyjnego, jeśli jest ona powoływana przez przedsiębiorcę. Oświadczenie innej
treści niż zgoda może przybrać dowolną formę. Powołanie zarządcy sukcesyjnego jest jednostronną czynnością prawną upoważniającą. W przeciwieństwie do
udzielenia pełnomocnictwa8 ustawa expressis verbis wymaga wyrażenia zgody
przez wskazaną przez przedsiębiorcę osobę (zarządcę sukcesyjnego) na pełnienie
powierzonej jej w ten sposób funkcji.
6
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Dz.U. 2018.647 [dalej: ustawa o CEIDG].
7
Na marginesie należy zauważyć, że rozwiązanie to wprowadza do polskiego systemu prawnego możliwość ustanowienia prokury przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną.
8
Por. J. Strzebińczyk, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Red. E. Gniewek, B. Burian, A. Cisek
et al. Warszawa 2011, s. 244; S. Rudnicki, w: S. Dmowski, S. Rudnicki: Komentarz do Kodeksu
cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna. Warszawa 2009, s. 441; M. Smyk: Pełnomocnictwo według Kodeksu cywilnego. Warszawa 2010, s. 135; Idem: Przyjęcie umocowania przez pełnomocnika. „Państwo i Prawo” 2009, z. 1, s. 79; M. Pazdan, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 1. Red.
K. Pietrzykowski, Z. Banaszczyk, A. Brzozowski et al. Warszawa 2018, s. 426; R. Strugała,
w: Kodeks cywilny. Komentarz. Red. E. Gniewek, P. Machnikowski. Warszawa 2017, s. 259 i n.
i przywoływana tam literatura.
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Problematyczne może być ustalenie, czy przedsiębiorca może powołać zarządcę sukcesyjnego tylko czynnością prawną inter vivos, czy także czynnością
prawną in mortis causa (oczywiście, z zastrzeżeniem dochowania wymaganej
ustawą formy oświadczenia o powołaniu w testamencie). Ustawa nie przesądza
rodzaju czynności prawnej, w ramach której przedsiębiorca może powołać zarządcę sukcesyjnego. Powołanie może nastąpić zarówno przez samodzielną i niezależną od innych czynności prawnych jednostronną czynność prawną upoważniającą, jak również może stanowić jedynie element innej czynności prawnej,
w tym testamentu. Tezę tę wydaje się potwierdzać sformułowanie art. 9 ustawy,
w którym ustawodawca nie odnosi się do rodzaju czynności prawnej, w ramach
której następuje powołanie, a jedynie określa sposób wyznaczenia osoby mającej pełnić funkcję zarządcy sukcesyjnego. W rezultacie należy przyjąć, że ustawa
nie wyklucza możliwości powołania zarządcy sukcesyjnego w drodze testamentu.
Procedura ustanowienia zarządu sukcesyjnego wprowadza jednak w tym zakresie
określone wymagania (ograniczenia)9. Ustalenie to może rzutować na wyznaczenie temporalnych granic możliwości złożenia oświadczenia przez powołaną przez
przedsiębiorcę osobę (nominata) w sprawie wyrażenia zgody na pełnienie funkcji
zarządcy sukcesyjnego.
Ustawa wprowadza także, na wzór znanego z prawa spadkowego podstawienia zwykłego (art. 963 k.c.), możliwość powołania przez przedsiębiorcę innego, alternatywnego zarządcy sukcesyjnego (zarządca sukcesyjny podstawiony).
Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy, przedsiębiorca może powołać zarządcę sukcesyjnego na wypadek, gdyby zarządca sukcesyjny powołany w pierwszej kolejności
zrezygnował z pełnienia tej funkcji albo nie mógł jej pełnić z powodu śmierci,
ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych, odwołania go przez
przedsiębiorcę albo uprawomocnienia się orzeczenia zakazującego mu prowadzenia działalności gospodarczej10 (art. 11 ust. 2 w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy). Powołanie zarządcy sukcesyjnego podstawionego następuje odpowiednio z chwilą
złożenia rezygnacji przez zarządcę sukcesyjnego powołanego w pierwszej kolejności, jego śmierci, ograniczenia lub utraty przez niego zdolności do czynności
prawnych stwierdzonych odpowiednim orzeczeniem sądowym, jego odwołania
albo uprawomocnienia się orzeczenia zakazującego mu prowadzenia działalności gospodarczej. Należy podkreślić, że dla skutecznego ustanowienia zarządcy sukcesyjnego podstawionego konieczne jest także złożenie przez niego (zarządcę sukcesyjnego podstawionego) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przyjęcie tej funkcji. Nie ma przeszkód, aby oświadczenie w tej sprawie złożył on w tym samym
czasie z zarządcą sukcesyjnym (powołanym w pierwszej kolejności). Jednocześnie
ustawodawca zastrzegł, że jeśli przedsiębiorca nie powoła zarządcy sukcesyjnego
Szerzej zob. uwagi dotyczące oświadczenia nominata.
Chodzi o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w ogóle lub zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w przedmiocie mieszczącym się w zakresie działalności przedsiębiorstwa
podlegającego zarządowi sukcesyjnemu.
9

10
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podstawionego, a jeszcze przed śmiercią przedsiębiorcy zaszły zdarzenia uniemożliwiające osobie powołanej w pierwszej kolejności pełnienie funkcji zarządcy
sukcesyjnego, to prawo ustanowienia zarządcy sukcesyjnego przechodzi na osoby
wskazane w art. 12 ustawy, chyba że przedsiębiorca jeszcze przed swoją śmiercią
powoła nową osobę i zadośćuczyni pozostałym przesłankom ustanowienia zarządcy sukcesyjnego (złożenie wniosku o wpis do CEIDG zarządu sukcesyjnego).
Omawiana regulacja zarządcy sukcesyjnego podstawionego nie reguluje jednak rejestracji zarządcy sukcesyjnego podstawionego, co dla ustanowienia zarządu sukcesyjnego jest kluczowe. Bez wpisu zarządcy do CEIDG (czy to zwykłego,
czy podstawionego) zarząd sukcesyjny nie zostanie ustanowiony. Komplementarna w tym zakresie jest znowelizowana ustawą ustawa o CEIDG, która odnosi
się do wpisu przez przedsiębiorcę zarządcy sukcesyjnego, także podstawionego.
Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 18–20 ustawy o CEIDG, przedsiębiorca zgłasza do
ewidencji dane zarządcy sukcesyjnego, a w przypadku ustanowienia zarządcy
sukcesyjnego podstawionego – również jego dane. Jest to przesłanka skutecznego zarejestrowania zarządcy sukcesyjnego w CEIDG i jednocześnie ustanowienia
zarządu z chwilą śmierci przedsiębiorcy.

2. Nominat
Zarządca sukcesyjny odgrywa doniosłą rolę. Zakres jego kompetencji jest porównywalny z kompetencjami prokurenta i, jak w przypadku prokury, również
wynika z ustawy. Jego zadaniem jest prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku.
Zarządca jest z mocy ustawy umocowany do dokonywania czynności sądowych oraz pozasądowych związanych z prowadzeniem takiego przedsiębiorstwa,
a ograniczenie jego kompetencji wobec osób trzecich jest bezskuteczne. Ta szczególna pozycja zarządcy sukcesyjnego powoduje, że ustawodawca określił wymagania, jakie musi spełniać osoba powołana do pełnienia tej funkcji. Przede
wszystkim zarządcą sukcesyjnym może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Z kręgu potencjalnych podmiotów wykluczone zostały pozostałe podmioty, tj. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność
prawną. Jest to zrozumiałe, skoro przekazanie zarządzania przedsiębiorstwem
ma nastąpić na rzecz osoby, której przedsiębiorca ufa. Z kręgu osób fizycznych
powołanych na zarządcę sukcesyjnego wyłączone zostały osoby, wobec których
prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, o którym
mowa w art. 373 ust. 1 prawa upadłościowego11, lub środek karny albo środek
11

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Dz.U. 2017. 2344 i n.
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zabezpieczający w postaci zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej, obejmującego działalność gospodarczą wykonywaną przez przedsiębiorcę
lub działalność gospodarczą w zakresie zarządu majątkiem (art. 8 ustawy). Osoby
te nie mogą pełnić funkcji zarządcy sukcesyjnego, nawet jeżeli zostały powołane
przez przedsiębiorcę12. Jak się wydaje, określone w art. 8 przesłanki wyłączające
możliwość sprawowania funkcji zarządcy sukcesyjnego mają charakter permanentny, tj. nie dotyczą tylko chwili powołania, lecz także całego okresu sprawowania funkcji. Jeżeli więc powołana przez przedsiębiorcę osoba spełnia wszystkie
przesłanki umożliwiające pełnienie jej funkcji zarządcy sukcesyjnego w dniu jego
ustanowienia (tj. z chwilą śmierci przedsiębiorcy), a następnie przestaje je spełniać w okresie zarządzania przedsiębiorstwem objętym spadkiem, to zarząd taki
– choć ustawa nie odnosi się do takiej sytuacji – powinien ustać. Poza wymienionymi okolicznościami, ustawa nie wprowadza żadnych innych ograniczeń co do
osoby zarządcy sukcesyjnego. Może więc nim być zarówno osoba spokrewniona
z przedsiębiorcą, jak i osoba obca; przedsiębiorca – w tym osoba zajmująca się
profesjonalnie zarządzaniem przedsiębiorstwami, jak i nieprowadząca takiej działalności, a także osoba w ogóle nieprowadząca jakiejkolwiek działalności gospodarczej; osoba wchodząca w krąg spadkobierców czy zapisobierca windykacyjny
oraz osoba spoza takiego kręgu. Na marginesie niniejszych uwag należy zauważyć, że chcąc zapewnić efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem przez zarządcę
sukcesyjnego, zarówno przedsiębiorca, jak i osoby uprawnione do jego powołania, a wskazane w art. 12 ustawy, w pewnych okolicznościach przy jego wyborze
powinni kierować się cechami kandydata, które z dużym prawdopodobieństwem
pozwolą mu na kontynuowanie działalności przedsiębiorstwa. Chodzi tu przede
wszystkim o przedsiębiorstwa, których przedmiotem jest działalność gospodarcza
reglamentowana. W takiej bowiem sytuacji przesłanką kontynuowania działalności przedsiębiorstwa jest uzyskanie w formie decyzji administracyjnej organu
reglamentacyjnego potwierdzenia możliwości wykonywania działalności przez
zarządcę sukcesyjnego. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy, decyzja taka może być
wydana tylko wówczas, gdy zarządca spełnia warunki wymagane do uzyskania
decyzji, określone w przepisach odrębnych, przedłoży dokumenty potwierdzające
ich spełnienie oraz oświadczy, że przyjmuje wszystkie warunki zawarte w tej decyzji i zobowiązuje się do wykonania związanych z nią obowiązków13.
Zarówno przedsiębiorca, jak i osoby uprawnione do powołania zarządcy sukcesyjnego, o których mowa w art. 12 ustawy, mogą powołać tylko jednego zarządcę sukcesyjnego. Oczywiście, nie przeszkadza to w powoływaniu kolejnych
zarządców (lub zarządcy sukcesyjnego podstawionego), jednak w danym czasie
12
Warto zauważyć, że ustawodawca nie wymaga złożenia oświadczenia o braku przeszkód do
pełnienia tej funkcji ani przez przedsiębiorcę, ani przez zarządcę sukcesyjnego powołanego przez
przedsiębiorcę, a na osobie powołanej na zarządcę po śmierci przedsiębiorcy taki obowiązek ciąży
(art. 12. ust. 8 ustawy).
13
Przepisy te mogą odnosić się do określonych – jak stanowi ustawa – „warunków osobistych”.
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przedsiębiorstwem w spadku może zarządzać tylko jedna osoba. Należy zauważyć, że przyjęte rozwiązanie oznacza, że przedsiębiorstwem objętym spadkiem
zawsze może zarządzać tylko jedna osoba, niezależnie od tego, ile przedsiębiorstw
w rozumieniu art. 551 k.c. (ujęcie przedmiotowe przedsiębiorstwa) oraz w ujęciu
funkcjonalnym przedsiębiorstwa wchodzi w skład spadku. Wynika to z regulacji
przedsiębiorstwa objętego spadkiem. Zgodnie z art. 2 ust. 1 p ustawy, przedsiębiorstwo w spadku obejmuje składniki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, stanowiące
mienie przedsiębiorcy w chwili jego śmierci14. Tylko na marginesie niniejszych
wywodów, nie wdając się w głębsze uzasadnienie, które wymagałoby szerszego
opracowania, mając na względzie fakt, że przedsiębiorca może prowadzić kilka
odrębnych przedsiębiorstw, a specyfika każdego z nich może wymagać sporego
zaangażowania i wiedzy, można założyć, że przyjęte w tym zakresie rozwiązanie w ustawie nie zawsze będzie korzystne dla prowadzenia spraw przedsiębiorstwa w spadku.

3. Oświadczenie nominata
Ustawodawca, regulując powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę, nie przesądził chwili, w której ma nastąpić złożenie przez wskazaną przez
przedsiębiorcę osobę (nominata) oświadczenia wobec powołania. Zasadniczo
możliwości są dwie. Oświadczenie może zostać złożone albo za życia przedsiębiorcy, albo już po jego śmierci. O ile nie ma wątpliwości co do dopuszczalności
złożenia oświadczenia przez nominata za życia przedsiębiorcy, o tyle skuteczne
złożenie takiego oświadczenia po jego śmierci nie jest już tak oczywiste.
Należy podkreślić, że powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę
nie następuje w drodze umowy. Ustawa w żadnym przepisie nie wymaga, aby
dopiero w drodze złożenia zgodnych oświadczeń woli doszło do zawarcia umowy
między przedsiębiorcą a powołanym przez niego zarządcą sukcesyjnym. Ustawodawca wręcz podkreśla odrębność instytucji powołania zarządcy sukcesyjnego od
wyrażenia przez niego zgody na pełnienie tej funkcji. Artykuł 9 ust. 2 ustawy
akcentuje odrębność „powołania zarządcy sukcesyjnego” od „wyrażenia zgody
osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego”. Oznacza to, że osoba powołana na
14
Artykuł 2 ust. 3 ustawy uzupełnia składniki przedsiębiorstwa o składniki niematerialne
i materialne, przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej, nabyte przez zarządcę sukcesyjnego albo na podstawie czynności, o których mowa w art. 13 ustawy, w okresie od chwili
śmierci przedsiębiorcy do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia
do powołania zarządcy sukcesyjnego.
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zarządcę sukcesyjnego staje się nim od chwili powołania przez przedsiębiorcę15,
ale do pełnienia tej funkcji (wykonywania zadań) konieczna jest dodatkowa przesłanka w postaci wyrażenia zgody przez zarządcę. Ponadto, redakcja art. 9 ust. 2
ustawy jednoznacznie wyodrębnia oświadczenie przedsiębiorcy i przyszłego zarządcy, które nie muszą prowadzić do consensusu16. Na analogiczne rozróżnienie
wskazuje również struktura art. 6 ustawy. Nadto, należy podkreślić, że powołanie jest skuteczne i niezależne od wyrażenia zgody przez nominata na pełnienie
funkcji zarządcy sukcesyjnego.
Odrębność czynności prawnej powołania zarządcy sukcesyjnego oraz złożenia oświadczenia w sprawie przyjęcia pełnienia tej funkcji przez osobę powołaną powoduje, że złożenie stosownych oświadczeń przez przedsiębiorcę oraz
nominata nie musi nastąpić w tej samej chwili. Naturalnie powstaje pytanie,
w jakim czasie nominat powinien ustosunkować się (w sposób pozytywny bądź
negatywny) do powołania, składając oświadczenie w tym zakresie. Bez wątpienia
niezwłoczne wyrażenie oświadczenia woli w wymaganej prawem formie należy
uznać co do zasady za najbardziej pożądane. Trudności powstają, gdy czas między powołaniem a złożeniem oświadczenia przez nominata się przedłuża. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy nominat złoży oświadczenie dopiero po
śmierci przedsiębiorcy. Powstaje pytanie o ocenę prawną takiej sytuacji. Rysują
się tu dwa możliwe rozwiązania.
Po pierwsze, z uwagi na zasadę poszanowania woli przedsiębiorcy można
bronić poglądu dopuszczającego wyrażenie zgody przez nominata na pełnienie
funkcji zarządcy sukcesyjnego również później (niż niezwłocznie od chwili powołania), a więc także po śmierci przedsiębiorcy17. Należy jednak pamiętać, że
konieczną przesłanką skuteczności ustanowienia zarządcy sukcesyjnego jest złożenie przez przedsiębiorcę odpowiedniego wniosku do CEIDG o wpis do tej ewidencji zarządcy sukcesyjnego. Z jednej strony stanowi to przesłankę ustanowienia zarządcy sukcesyjnego (art. 7 ustawy), a z drugiej – wyłącza prawo powołania
zarządcy sukcesyjnego przez uprawnione do tego osoby po śmierci przedsiębiorcy (osoby określone w art. 12 ustawy).
Po drugie, można znaleźć także argumenty przemawiające za przeciwnym
poglądem, wykluczającym możliwość złożenia oświadczenia woli przez nominata po śmierci przedsiębiorcy. Oznaczałoby to, że zgoda wyznaczonej przez przedZgodnie z przyjętą w Polsce teorią oświadczenia, mając na względzie potrzebę ochrony bezpieczeństwa prawnego, oświadczenie woli wywołuje skutki prawne z chwilą jego złożenia adresatowi. Szerzej: Z. Radwański: Teoria umów. Warszawa 1977; A. Jędrzejewska: Koncepcja oświadczenia woli w prawie cywilnym. Warszawa 1992; P. Machnikowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz.
Red. E. Gniewek, P. Machnikowski…, s. 140–146.
16
Wymóg formy pisemnej ad solemnitatem zastrzeżony jest tylko dla oświadczenia pozytywnego osoby powołanej, tj. wyrażającego zgodę na przyjęcie funkcji zarządcy sukcesyjnego, ergo, jak
już zasygnalizowano wyżej, oświadczenie negatywne nie musi przybierać tej formy.
17
Rozwiązanie to byłoby kompatybilne z dopuszczeniem powołania zarządcy sukcesyjnego
przez przedsiębiorcę w testamencie.
15
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siębiorcę osoby na pełnienie funkcji zarządcy sukcesyjnego może zostać wyrażona tylko za życia przedsiębiorcy (co zapewne będzie w praktyce zasadą). Dotyczy
to zarówno powołania przez wskazanie określonej osoby do pełnienia funkcji
zarządcy sukcesyjnego (art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy), jak i zastrzeżenia pełnienia
tej funkcji przez wybranego prokurenta (art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy). Brak oświadczenia nominata w sprawie zgody na pełnienie funkcji zarządcy sukcesyjnego do
śmierci przedsiębiorcy powoduje, że z tą chwilą nominat traci prawo złożenia
oświadczenia.
Wydaje się, że nie można odmówić racji argumentacji, wskazującej na potencjalną konfliktogenność dopuszczenia możliwości prawnie skutecznego złożenia oświadczenia przez nominata po śmierci przedsiębiorcy. Można założyć,
że przedsiębiorca powołując na zarządcę sukcesyjnego określoną osobę z pewnością jej ufa. Taka relacja nie musi już zachodzić między nominatem a osobami
uprawnionymi do wskazania zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy18.
Potencjalny konflikt między osobami uprawnionymi do powołania zarządcy
sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy a osobą powołaną przez przedsiębiorcę
z pewnością nie będzie sprzyjał sprawnemu prowadzeniu przedsiębiorstwa objętego spadkiem, czego m.in. starał się uniknąć prawodawca, wprowadzając do
polskiego systemu prawnego regulację zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem
osoby fizycznej. Innym argumentem, któremu również nie można odmówić racji,
jest potrzeba ochrony interesu samego przedsiębiorcy. Jeśli nominat zwleka ze
złożeniem oświadczenia woli w sprawie powołania go na zarządcę sukcesyjnego,
przedsiębiorca musi mieć możliwość wskazania innej osoby. Przedłużanie okresu
niepewności co do wyrażenia zgody na objęcie funkcji zarządcy sukcesyjnego jest
niekorzystne dla przedsiębiorcy oraz losów samego przedsiębiorstwa. Między innymi z tych powodów dopuszczalne wydaje się ograniczenie możliwości złożenia
oświadczenia przez nominata w samym akcie powołania, przez wskazanie okresu, w jakim może on złożyć oświadczenie o przyjęciu funkcji. Jeśli przedsiębiorca
tego nie uczynił, oświadczenie nominata powinno być złożone niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie umożliwiającym racjonalne podjęcie i wyrażenie
woli, od chwili, w której nominat dowiedział się o powołaniu. W ten sposób,
w przypadku niezłożenia oświadczenia przez nominata, przedsiębiorca zyskuje
czas na ewentualne powołanie innej osoby. Oczywiście, nie rozwiązuje to problemu w sytuacji powołania przez przedsiębiorcę zarządcy sukcesyjnego oraz braku
oświadczenia nominata do chwili śmierci przedsiębiorcy, w szczególności gdy ta
nastąpiła niezwłocznie (nagle) po powołaniu zarządcy sukcesyjnego.
Wydaje się, że w tej sytuacji konsekwentnie należałoby jednak przyjąć, że
brak oświadczenia nominata powoduje po śmierci przedsiębiorcy przejście prawa
Należy zauważyć, że problem ten może mieć także szerszy wymiar, wykraczający poza omawianą tu sytuację. Trudność powołania zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy może wynikać także z wzajemnych animozji między samymi uprawnionymi lub z ustalenia kręgu tych osób.
18
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do powołania zarządcy sukcesyjnego na osoby uprawnione w rozumieniu ustawy.
Zatem to nominat ponosił będzie ryzyko utraty prawa do skutecznego wyrażenia zgody na pełnienie funkcji zarządcy sukcesyjnego w przypadku ewentualnej śmierci przedsiębiorcy19. Rozwiązanie to chroniłoby interes przedsiębiorstwa
i wszystkich związanych z nim osób: pracowników, kontrahentów, konsumentów
oraz samych spadkobierców. Konsekwencją przyjęcia tego poglądu jest wykluczenie możliwości skutecznego złożenia oświadczenia przez nominata powołanego
w testamencie po śmierci przedsiębiorcy. W takiej sytuacji nominat powołany
testamentem mógłby wyrazić zgodę na pełnienie funkcji zarządcy sukcesyjnego tylko za życia przedsiębiorcy. Rzecz jasna, musiałby więc wcześniej (za życia
przedsiębiorcy) poznać treść testamentu przynajmniej w tym zakresie. Problem
polega jednak na tym, że nawet w takiej sytuacji testament wywołuje skutki
prawne dopiero z chwilą otwarcia spadku, tj. ze śmiercią przedsiębiorcy. Do tego
czasu, jeśli przedsiębiorca nie powoła nominata odrębną czynnością prawną,
trudno mówić o skuteczności oświadczenia nominata20. Analogiczna sytuacja ma
miejsce w przypadku powołania przez przedsiębiorcę na zarządcę sukcesyjnego
prokurenta. Z tych samych powodów i w tym przypadku powołanie również powinno nastąpić poza testamentem. Należy jednak przyjąć, że ustawodawca zasadniczo po to wyposażył przedsiębiorcę w prawo powołania zarządcy sukcesyjnego
oraz – na wypadek wskazanych wyżej okoliczności – zarządcę sukcesyjnego podstawionego, aby ten go wyznaczył czynnością inter vivos. Za twierdzeniem tym
przemawia także konieczność zgłoszenia powołanego zarządcy (także podstawionego) do CEIDG w celu ustanowienia zarządu sukcesyjnego. Warto zaznaczyć, że
choć oświadczenie nominata nie podlega zgłoszeniu do CEIDG, to jednak przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność karną za złożenie nieprawdziwego oświadczenia w sprawie przyjęcia przez nominata pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego
(art. 15 ust. 1 a ustawy o CEIDG)21.
Summa summarum – jak się wydaje – ratio legis regulacji powołania zarządcy
sukcesyjnego przemawia za koniecznością złożenia oświadczenia wobec powołania przez wskazaną przez przedsiębiorcę osobę na pełnienie funkcji zarządcy
sukcesyjnego jeszcze za życia przedsiębiorcy. Jest to szczególnie wyraźnie widoczne w sytuacji niewyrażenia zgody przez nominata na objęcie funkcji zarządcy
sukcesyjnego. Złożenie takiego oświadczenia po śmierci przedsiębiorcy niweNiestety, w pewnym sensie ryzyko to obciąża również samego przedsiębiorcę, skoro umierając nie ma pewności co do treści oświadczenia nominata.
20
Można ewentualnie przyjąć, że oświadczenie nominata zostało złożone pod warunkiem zawieszającym.
21
Rozwiązanie to, oczywiście, nie rozwiązuje problemu, gdy już po śmierci przedsiębiorcy
okaże się, że złożył on nieprawdziwe oświadczenie w tym zakresie. Z tych też względów bardziej
celowe wydaje się wprowadzenie wymogu załączenia do wniosku przedsiębiorcy nie jego oświadczenia o prawdziwości złożonego oświadczenia w sprawie zgody na pełnienie funkcji zarządcy sukcesyjnego przez wybraną przez przedsiębiorcę osobę, a zgody samej osoby powołanej przez przedsiębiorcę. Z pewnością takie rozwiązanie bardziej sprzyjałoby pewności obrotu.
19
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czyłoby jego prawo do powołania innej osoby. W takiej sytuacji przedsiębiorca
powinien mieć możliwość wskazania ewentualnie innej osoby, której ufa na tyle,
aby ta mogła po jego śmierci przejąć zarządzanie przedsiębiorstwem. Ustawa
przewiduje instytucję zarządcy sukcesyjnego podstawionego, jednak jego powołanie jest ograniczone tylko do ściśle określonych sytuacji22. Nie zalicza się do
nich negatywne oświadczenie nominata. Za odmową przyznania prawa nominatowi złożenia oświadczenia po śmierci przedsiębiorcy przemawia także regulacja ustanowienia zarządu sukcesyjnego (art. 6 i 7 ustawy). Ustanowienie zarządu
sukcesyjnego w omawianym przypadku (czyli w wyniku powołania przez przedsiębiorcę) następuje z chwilą śmierci przedsiębiorcy, o ile ten złożył w tej sprawie
stosowny wniosek do CEIDG. Ustanowienie zarządu sukcesyjnego ma charakter konstytutywny i następuje z chwilą śmierci przedsiębiorcy, jeśli spełnione są
wszystkie określone w ustawie przesłanki. Do nich należy zaliczyć: powołanie
zarządcy przez przedsiębiorcę, wyrażenie zgody przez nominata na pełnienie
funkcji zarządcy sukcesyjnego oraz zgłoszenie zarządcy sukcesyjnego do CEIDG
(art. 6 ustawy). Brak zaistnienia którejkolwiek z wymienionych przesłanek powoduje nieskuteczność ustanowienia zarządu sukcesyjnego. Konstytutywny charakter ustanowienia zarządu sukcesyjnego niweczy możliwość konwalidowania
ustanowienia zarządu w wyniku złożenia po śmierci przedsiębiorcy oświadczenia
(pozytywnego) przez nominata. Brak możliwości złożenia oświadczenia przez nominata po śmierci przedsiębiorcy można również próbować uzasadnić obowiązkami zarządcy sukcesyjnego już od chwili śmierci przedsiębiorcy (w szczególności chodzi o: obowiązek niezwłocznego po śmierci przedsiębiorcy sporządzenia
i złożenia przed notariuszem wykazu inwentarza przedsiębiorstwa w spadku
(art. 28 ustawy), obowiązek wykonywania praw i obowiązków zmarłego przedsiębiorcy wynikających z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej
oraz prawa i obowiązki wynikające z prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
w spadku (art. 29 ustawy))23.

4. Rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
Nie ma wątpliwości, że do prawnie skutecznego ustanowienia zarządcy sukcesyjnego wymagane bez wyjątku jest zgłoszenie osoby powołanej do Centralnej
22
Jak już wskazano, możliwość powołania zarządcy sukcesyjnego podstawionego zachodzi
m.in. wtedy, gdy zarządca sukcesyjny powołany w pierwszej kolejności zrezygnował z pełnienia tej
funkcji, a więc po uprzednim wyrażeniu zgody na jej pełnienie.
23
Zob. także art. 31 ustawy odnoszący się do obowiązków zarządcy sukcesyjnego jako pracodawcy.
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Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 10 ustawy). Niemniej
jednak art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy wymaga do ustanowienia zarządu sukcesyjnego „dokonania” wpisu do CEIDG. Natomiast art. 7 ustawy określający chwilę
ustanowienia zarządu sukcesyjnego stanowi, że wystarczy do jego ustanowienia
samo złożenie wniosku do ewidencji. Przepisy te są więc, oczywiście, niespójne.
Z przywołanego art. 7 ustawy wynika, że do ustanowienia zarządu sukcesyjnego wystarczy samo złożenie wniosku do CEIDG, skoro zarząd sukcesyjny zostaje ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy, jeśli przedsiębiorca dopełnił
obowiązku złożenia wniosku, niezależnie od tego, czy wniosek wypełniony został prawidłowo. Jeśli wniosek został złożony prawidłowo przez przedsiębiorcę,
procedura rejestracji zarządcy sukcesyjnego zostanie dokończona, nawet po jego
śmierci, co finalnie prowadzi do ziszczenia się wszystkich przesłanek ustanowienia zarządu sukcesyjnego. W takiej sytuacji niespójność przepisów nie stanowi
problemu i w zasadzie jest pozbawiona większego znaczenia praktycznego.
Problem może się jednak pojawić wtedy, gdy wniosek przedsiębiorcy zawiera
błędy wymagające jego zmiany lub uzupełnienia, a przedsiębiorca umrze w czasie jego rozpatrywania. W świetle art. 7 ustawy zarząd sukcesyjny został ustanowiony, a ewentualne braki we wniosku o wpis do CEIDG będzie mógł uzupełnić wskazany przez przedsiębiorcę zarządca sukcesyjny. Mieści się to w jego
kompetencjach, skoro od chwili ustanowienia zarządu sukcesyjnego zarządca
sukcesyjny wykonuje prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy wynikające
z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej oraz prawa i obowiązki wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku (art. 29 ustawy). Jednak ten
sam stan faktyczny można odmiennie postrzegać w świetle art. 6 ustawy. Zgodnie
z tą regulacją, po śmierci przedsiębiorcy, dopóki nie zostanie dokonany wpis do
CEIDG zarządu sukcesyjnego, zarząd ten nie zostanie ustanowiony. W konsekwencji powołana przez przedsiębiorcę osoba nie jest uprawniona do dokonywania jakichkolwiek czynności w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa, w tym
korygowania wniosku do CEIDG. Nie zostały bowiem spełnione wszystkie przesłanki art. 6 ustawy niezbędne do ustanowienia zarządu sukcesyjnego. Takiej korekty może ewentualnie dokonać małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje
udział w przedsiębiorstwie w spadku, lub spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy,
lub spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, albo zapisobierca windykacyjny,
któremu zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku (osoby wskazane w art. 14 ustawy). Zgodnie bowiem z art. 13
ustawy, od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego, a jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony, to do dnia wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, każda z wymienionych
(w art. 14 ustawy) osób może dokonywać czynności zachowawczych, tj. czynności koniecznych do zachowania majątku lub możliwości prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku. Należy zauważyć, że omawiana sytuacja rozważana w kontekście niespójnej regulacji art. 6 i 7 ustawy, w przypadku niechęci osób wskazanych
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w art. 14 ustawy wobec powołanego przez przedsiębiorcę zarządcy sukcesyjnego,
prowadzić może do konfliktu skutkującego brakiem możliwości bezpiecznego
i pewnego w obrocie zarządzania przedsiębiorstwem objętym spadkiem. Osoby te mogą bowiem chcieć powołać innego niż powołany przez przedsiębiorcę
zarządcę sukcesyjnego. Mając to na uwadze, sądzę, że zasadne jest rozważenie
doprecyzowania regulacji w obu przepisach w kierunku ich spójności. Właściwe
byłoby przyjęcie w obu przepisach rozwiązania realizującego w pierwszej kolejności wolę przedsiębiorcy, czyli użytego w art. 7 ustawy sformułowania „złożenie
wniosku”.
Przedsiębiorca może powołać zarządcę sukcesyjnego i złożyć wniosek o wpis
do CEIDG w sprawie zarządu sukcesyjnego także w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej. Stan zawieszenia działalności gospodarczej nie stanowi
również przeszkody do ustanowienia zarządu sukcesyjnego w przypadku śmierci przedsiębiorcy (art. 6 ust. 2 ustawy). Natomiast przeszkodą do ustanowienia
zarządu sukcesyjnego jest ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. W przypadku
ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy po jego śmierci i ustanowieniu zarządu sukcesyjnego ten ulega wygaszeniu na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 5 ustawy. Zarząd
sukcesyjny nie zostanie także ustanowiony w przypadku, gdy nie można ustalić
dokładnej chwili zgonu. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy, zarząd sukcesyjny nie
zostanie ustanowiony, jeżeli akt zgonu przedsiębiorcy nie zawiera daty zgonu lub
chwila śmierci przedsiębiorcy została oznaczona w postanowieniu stwierdzającym zgon lub uznającym przedsiębiorcę za zmarłego. Gdy nie jest znana chwila
śmierci przedsiębiorcy, karta zgonu wystawiana przez lekarza nie określa czasu
zgonu, a co za tym idzie nie można takich danych wpisać również do aktu zgonu24. Analogicznie jest w przypadku wydawania postanowienia stwierdzającego
zgon lub uznającego przedsiębiorcę za zmarłego. W obu sytuacjach również nie
ma pewności co do dokładnej chwili śmierci; w odniesieniu do uznania za zmarłego brak pewności jest zasadą. W takich sytuacjach datę zgonu podaje się stosownie do ustaleń poczynionych w postępowaniu, a jeśli takich nie da się uczynić, wskazuje się datę najbardziej prawdopodobną (art. 538 k.p.c.25)26. Mając na
względzie cel ustanowienia zarządu sukcesyjnego, taka niepewność co do daty
i godziny zgonu przedsiębiorcy powodowałaby zbyt daleko idące konsekwencje,
przede wszystkim w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Nie byłoby bowiem
m.in. pewne, od której chwili zarządca powinien podjąć ciążące na nim obowiązki. Z tych powodów ustawodawca wyłączył ustanowienie zarządu sukcesyjnego
we wskazanych okolicznościach.
Jeśli data i godzina śmierci nie są znane, do aktu zgonu wpisuje się datę i godzinę znalezienia
zwłok – art. 95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz.U 2016.2064 z późn. zm.) prawo o aktach
stanu cywilnego.
25
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Dz.U. 2018.1360, t.j. z późn. zm. Zob. Kodeks postępowania
cywilnego. Komentarz. Tom 1 i 2. Red. A. Jakubecki. Warszawa 2017, komentarz do art. 538 k.p.c.
26
Zob. też art. 31 k.c.
24
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Wprowadzenie instytucji zarządcy sukcesyjnego stanowi krok w kierunku
uporządkowania sytuacji prawnej przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę
fizyczną, a objętego spadkiem jako funkcjonalna całość. Ustawa stwarza możliwość, a nie narzuca obowiązku przyjęcia wskazanych w niej rozwiązań. Fakultatywność ich zastosowania pozwala na kontynuowanie zarządzania przedsiębiorstwem przez osobę ewentualnie powołaną przez samego przedsiębiorcę.
Brak powołania zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę nie niweczy jednak
możliwości wykorzystania tej instytucji przez osoby uprawnione wymienione
w ustawie. Zasygnalizowane w niniejszym artykule kwestie wskazują na potencjalne problemy prawne zastosowania konstrukcji powołania zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę w praktyce. Nie niweczą one jednak przyjętej idei,
która w postaci rozwiązań przyjętych w ustawie stanowi atrakcyjną alternatywę
dla dotychczasowych prawnych możliwości kontynuowania działalności przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy.

B.T.B.

Iwona Bogucka

Naczelny Sąd Administracyjny

Postępowanie przed Prezesem
Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w sprawie naruszenia przepisów
o ochronie danych osobowych
Wybrane zagadnienia

1. Oparcie ochrony praw jednostki w zakresie ochrony jej danych osobowych
na regulacjach prawa publicznego było postulatem wyrażanym w polskiej doktrynie prawa administracyjnego już w 1980 r.1 Administracyjnoprawny model
ochrony wydaje się rozwiązaniem korzystnym dla podmiotów danych, ze względu na procesową pozycję organu wyposażonego w kompetencje do podejmowania działań w zakresie danych, limitowany czas postępowania i ogólne standardy
prowadzenia postępowania administracyjnego2.
Tak I. Lipowicz: Decyzje administracyjne w związku z funkcjonowaniem rządowych systemów informatycznych. W: Materiały konferencji „Nowe zjawiska w administracji”. Kozubnik 1980,
mps powielony, s. 11, za: G. Sibiga: Skarga do organu nadzorczego oraz jej rozpatrzenie według
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Postępowanie w przedmiocie skargi osoby, której dane
dotyczą. „Prawo Mediów Elektronicznych” 2017, nr 4, s. 10.
2
G. Sibiga: Skarga do organu nadzorczego…, s. 6: „Działania organu ds. ochrony danych osobowych (jako organu administracji publicznej prowadzącego postępowanie administracyjne) nie
mogą się bowiem ograniczać do roli swoistego arbitra w sporze między osobą, której dane dotyczą,
oraz adresatem obowiązków ochrony danych (przede wszystkim administratorem), ale powinny
charakteryzować się aktywnością, wyspecjalizowanym działaniem i szerokim zakresem kompetencji. Organ, opierając się na zasadzie oficjalności, ustala stan faktyczny w zakresie przetwarzania
danych osobowych, a w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych dobiera
adekwatny środek korygujący naruszenie. W założeniu postępowanie organu nadzorczego powinno zakończyć się szybciej niż sprawa sądowa”.
1
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE3 przyznaje osobom, których dane dotyczą, dwa
niezależne środki ochrony, mające służyć ochronie ich praw: skargę do organu
nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych z naruszeniem rozporządzenia (art. 77 i 78 RODO) i prawo do skutecznego środka ochrony przed sądem
w przypadku przetwarzania danych z naruszeniem przepisów rozporządzenia
(art. 79 RODO). Podmiot danych ma wybór między dwoma środkami ochrony:
administracyjnym lub sądowym, a skorzystanie z jednego z nich pozostaje bez
uszczerbku dla możliwości skorzystania z drugiego.
Model administracyjnoprawnej ochrony danych osobowych łączy się
z funkcjonowaniem wyspecjalizowanego organu administracyjnego właściwego
w sprawach ochrony tych danych, wyposażonego w kompetencje do posługiwania się prawnymi formami działania administracji. Podmiot danych może zwrócić się do organu nadzorczego o rozpoznanie indywidualnej sprawy dotyczącej
naruszenia jego praw w zakresie ochrony danych i domagać się władczej interwencji w tym zakresie. Uprawnienie to realizuje się przez możliwość wniesienia
skargi na działania podmiotów przetwarzających dane osobowe. W administracyjnoprawnym modelu ochrony praw organ nadzorczy posiada kompetencje do
weryfikowania zasadności żądań podmiotu danych, a w przypadku potwierdzenia zarzutu naruszenia prawa – do podjęcia interwencji w celu jego usunięcia
lub sankcjonowania.
W porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego
przepływu tych danych4 aktualne rozwiązania ogólnego rozporządzenia zawierają
bardziej rozbudowane regulacje dotyczące skargi do organu nadzorczego. Nie są
to jednak regulacje wyczerpująco normujące procedury rozpoznawania skarg,
wobec czego do kompetencji ustawodawcy krajowego należy szczegółowe uregulowanie postępowania przed organem nadzorczym w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Wydaje się, że stan ten odpowiada zasadzie
autonomii proceduralnej, rozumianej jako swoboda danego państwa w ustawowym ukształtowaniu nie tylko sądowych, lecz również pozasądowych procedur
służących ochronie uprawnień przyznanych przepisami prawa unijnego5.
Dz.Urz. UE L 119 [dalej: ogólne rozporządzenie lub RODO].
Dz.Urz. UE L 281 [dalej: dyrektywa 95/46/WE]. Wykonaniu dyrektywy służyła ustawa z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 2016, poz. 922.
5
Zob. M. Kawecki: Autonomiczność procedury dotyczącej ochrony danych osobowych.
W: Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Aspekty proceduralne. Red.
E. Bielak-Jomaa, U. Góral. Warszawa 2018, s. 43.
3
4
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2. W przepisach RODO regulacje dotyczące skargi do organu nadzorczego
zawarte są w przepisach normujących środki ochrony prawnej (art. 77, 78 i 80
oraz motywy 141–145 preambuły), a także w przepisach określających zadania
organu nadzorczego (art. 57 ust. 1 lit. f, ust. 2–4).
Zgodnie z art. 77 ust. 1 RODO, przedmiotem skargi podmiotu danych do organu nadzorczego może być przetwarzanie danych tego podmiotu z naruszeniem
przepisów ogólnego rozporządzenia. Odpowiada to motywowi 141 zd. 1 RODO
(a pośrednio także motywowi 142 zd. 1) przewidującemu, że prawo wniesienia
skargi powinno służyć każdej osobie, która uzna, że jej prawa wynikające z rozporządzenia są naruszane. Skargą zatem może być objęte każde naruszenie przepisów rozporządzenia, jeżeli ma związek z przetwarzaniem danych osobowych
skarżącego.
Należy także przyjąć, że pomimo braku wyraźnego zastrzeżenia w art. 77 oraz
57 ust. 1 lit. f RODO, warunkiem skuteczności skargi do organu nadzorczego jest
uprzednie wyczerpanie środków prawnych wobec administratora danych, jeżeli
środek taki przysługuje. Podmiotowi danych przysługują uprawnienia określone
w art. 15–21 RODO (prawo dostępu do danych, do sprostowania, do usunięcia,
do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu),
a o ich realizację powinien on zwrócić się w pierwszej kolejności do administratora danych. Z naruszeniem przepisów rozporządzenia mamy do czynienia wówczas, gdy do realizacji uprawnienia nie dojdzie. Zgodnie z art. 12 ust. 4 RODO,
jeżeli administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której
dane dotyczą, to informuje ją o powodach niepodjęcia działań i o możliwości
wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony
prawnej przed sądem. Prawo podmiotu danych do zgłoszenia administratorowi
sprzeciwu wobec przetwarzania danych zostało w ogólnym rozporządzeniu uregulowane w art. 21.
Korelatem prawa podmiotu do złożenia skargi jest obowiązek organu jej
załatwienia. Przepisy RODO nie określają formy, w jakiej powinno zapaść rozstrzygnięcie organu nadzorczego, nakładają natomiast obowiązek informowania
skarżącego o postępach i efektach rozpoznawania sprawy (art. 77 ust. 2). Rozpoznanie to powinno zmierzać do merytorycznego załatwienia sprawy indywidualnej, podlegającego kontroli sądowej. W realiach polskiego porządku prawnego
formą właściwą do załatwienia sprawy jest decyzja. Ta forma załatwienia sprawy
pozwala też na realizację kolejnego standardu ogólnego rozporządzenia, jakim
jest prawo do sądowej kontroli rozstrzygnięć organu nadzorczego.
Przepis art. 78 ust. 1 RODO przyznaje każdemu „prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko prawnie wiążącej decyzji organu
nadzorczego”. W motywie 141 wyjaśniono, że w szczególności dotyczy to sytuacji odrzucenia lub oddalenia skargi w całości lub części. Nadto, prawo do skargi
sądowej przysługuje w przypadkach, gdy organ nadzorczy nie reaguje na skargę
albo nie podejmuje działania niezbędnego dla ochrony praw skarżącego, pozo-
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stając w bezczynności. Na podstawie art. 78 ust. 2 RODO, bez uszczerbku dla
innych środków ochrony, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do sądowej skargi na bezczynność, jeżeli organ nadzorczy nie rozpatrzył sprawy albo
nie poinformował strony, w terminie trzech miesięcy, o postępach lub efektach
rozpatrywania skargi. Oznacza to, że przepisy rozporządzenia wprowadzają dla
organu nadzorczego termin zakończenia postępowania. Podstawowym terminem
jest termin trzymiesięczny, w którym powinien on zakończyć postępowanie lub
zawiadomić o przedłużeniu postępowania z jednoczesną informacją o postępach
i efektach. Zgodnie z motywem 141, postępowanie może być przedłużone, jeżeli
sprawa wymaga dalszych czynności wyjaśniających lub koordynacji działań z innym organem nadzorczym. Postępowanie wyjaśniające powinno być prowadzone adekwatnie do zakresu danej sprawy. Dla potrzeb ustalenia stanu faktycznego
organ nadzorczy jest uprawniony do korzystania ze środków dowodowych wskazanych w art. 58 ust. 1 lit. a–b i e–f RODO (nakazanie dostarczenia wszelkich
informacji potrzebnych do realizacji zadań, prowadzenie audytu ochrony danych,
uzyskiwanie dostępu do wszelkich danych osobowych i wszelkich informacji niezbędnych do realizacji zadań, uzyskiwanie dostępu do wszelkich pomieszczeń,
w tym do sprzętu i środków służących do przetwarzania danych – zgodnie z procedurami określonymi w prawie unijnym lub prawie państwa członkowskiego).
Natomiast wydając rozstrzygnięcie w sprawie indywidualnej, organ będzie
korzystał ze swoich uprawnień naprawczych określonych w art. 58 ust. 2 RODO.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 RODO, uprawnioną do wniesienia skargi jest osoba,
której dane dotyczą. Na gruncie ogólnego rozporządzenia postępowanie wszczynane jest na jej wniosek (art. 57 ust. 1 lit. f). Poza tą kategorią, RODO przyznaje
uprawnienia procesowe organizacjom społecznym, które: nie mają celu zarobkowego, zostały należycie ustanowione zgodnie z prawem państwa członkowskiego,
działają w dziedzinie ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, ich
cele statutowe leżą w interesie publicznym. Na podstawie art. 80 RODO organizacje takie mogą zostać umocowane przez podmiot danych, w związku z ochroną
jego danych osobowych, do wniesienia w jego imieniu skargi oraz działania w postępowaniu przed organem nadzorczym, a następnie sądowym (art. 80 ust. 1).
Niezależnie od tego, jeżeli przepisy państwa członkowskiego to przewidują, organizacje te mogą zostać wyposażone w prawo do samodzielnego wniesienia skargi
do organu nadzorczego i wykonywania uprawnień w postępowaniu, jeżeli uznają,
że w wyniku przetwarzania naruszone zostały prawa podmiotu danych wynikające z rozporządzenia.
Ogólne rozporządzenie nie determinuje wymogów dotyczących skargi do organu nadzorczego, w szczególności jej formy czy treści. Natomiast w art. 57 ust. 2
RODO (co koresponduje z motywem 141 zd. 5) nałożony został na organ nadzorczy szczególny obowiązek „ułatwiania składania skarg” za pomocą takich przykładowych środków, jak gotowy formularz skargi, który można wypełnić także
elektronicznie, co nie wyklucza innych sposobów komunikacji. W konsekwencji
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za obowiązek każdego organu nadzorczego należy uznać umieszczenie w sieci
elektronicznego formularza, za pomocą którego podmiot danych będzie miał
możliwość złożenia skargi drogą elektroniczną. Przepisy ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych6, regulując udostępnianie dokumentów na
stronie podmiotowej „Biuletynu Informacji Publicznej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych”, nie wymieniają wzoru skargi na naruszenie przepisów
o ochronie danych osobowych. Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajdują się aktualnie informacje o warunkach składania skarg,
w tym w drodze elektronicznej, i regulujących tę formę przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, brak jest jednak formularza skargi.
Przepis art. 57 ust. 3 RODO ustanawia zasadę, że organ nadzorczy wykonuje
swoje zadanie względem podmiotu danych bezpłatnie; jedynie gdy żądanie jest
w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu
na swoją powtarzalność, organ nadzorczy może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej z kosztów administracyjnych, lub może odmówić podjęcia
żądanych działań. Obowiązek wykazania zaistnienia przesłanek uzasadniających
pobranie opłaty lub odmowy podjęcia działań spoczywa na organie nadzorczym.
Ogólne rozporządzenie pozostawia do uznania organu wybór zastosowanego
środka, jak też nałożenie opłaty, co presuponuje konieczność sporządzenia uzasadnienia. Stan ten stwarza podstawę do formułowania tezy, że zarówno w przypadku nałożenia opłaty, jak i odmowy podjęcia działań na gruncie RODO mamy
do czynienia ze szczególnym rozstrzygnięciem organu nadzorczego, podejmowanym w indywidualnej sprawie7.
3. Normując postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych przed krajowym organem nadzorczym, polski ustawodawca w art. 7 ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych zakwalifikował je do
kategorii postępowań administracyjnych prowadzonych przed Prezesem Urzędu
i przewidział subsydiarne stosowanie, w zakresie nieuregulowanym w ustawie,
przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego8. Uzasadniając takie rozwiązanie, na etapie prac legislacyjnych wskazano, że obowiązująca procedura
administracyjna, z odmiennościami wynikającymi z bezpośredniego stosowania
RODO, zapewnia kompletny, a zarazem sprawdzony w praktyce mechanizm postępowania9. Jak zauważa się w piśmiennictwie, współcześnie rekonstrukcja norm
postępowania administracyjnego w coraz szerszym zakresie wymaga uwzględniania przepisów zawartych nie tylko w Kodeksie postępowania administracyjnego,
Dz.U. 2018, poz. 1000.
G. Sibiga: Skarga do organu nadzorczego…, s. 11.
8
Zob. P. Fajgielski: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Warszawa 2018, s. 733.
9
Uzasadnienie do projektu ustawy o ochronie danych osobowych. Druk sejmowy nr 2410,
Sejm VIII kadencji, s. 23.
6
7
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lecz także w ustawach zawierających przepisy o charakterze materialnoprawnym.
Wprowadzanie uregulowań szczególnych względem k.p.a. tradycyjnie jest motywowane specyficznymi cechami określonej kategorii spraw, obecnie w znacznym
jednak zakresie wynika z procesu integracji europejskiej10. Konstatację tę można
w pełni odnieść do postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie
danych osobowych.
Zawarte w art. 7 ustawy odesłanie ma charakter odesłania zewnętrznego (do
innego aktu prawnego), ogólnego (przez odesłanie do całego aktu określonego nazwą ustawy) i dynamicznego (przez odesłanie do innych przepisów w ich
każdorazowej wersji)11. Ustawodawca nie przewiduje stosowania odpowiedniego, oznacza to zatem stosowanie przepisów ogólnej procedury administracyjnej
wprost, z modyfikacjami wynikającymi z regulacji ustawy o ochronie danych
osobowych.
Zasadniczą odmiennością, jaką komentowana ustawa wprowadza, w porównaniu z przepisami k.p.a. jest jednoinstancyjność postępowania przed Prezesem
Urzędu jako centralnym organem administracji publicznej, usytuowanym poza
systemem organów administracji rządowej, w stosunku do którego brak jest organu wyższego stopnia w rozumieniu art. 17 k.p.a. Prawo stron do zaskarżania
orzeczeń i decyzji wydanych w I instancji jest uprawnieniem przewidzianym
w art. 78 zd. 1 Konstytucji RP i może być realizowane także przez środki o charakterze niedewolutywnym12. Konstytucja dopuszcza jednak wprowadzenie wyjątków od tej zasady, pod warunkiem ich ustawowego umocowania. Ustanowienie
tych wyjątków może polegać na całkowitym wykluczeniu prawa do zaskarżenia
w określonych materiach lub przypadkach13. Regulację art. 7 ust. 2 ustawy, wyłą10
Por. J. Chlebny: Ustawy szczególne wobec kodeksu postępowania administracyjnego. W: „System Prawa Administracyjnego Procesowego”. Red. G. Łaszczyca, A. Matan. T. 1: Zagadnienia
ogólne. Red. G. Łaszczyca. Warszawa 2017, s. 376–377. Odrębne przepisy procesowe zawarte
w rozmaitych ustawach materialnoprawnych charakteryzuje się jako „mniejsze dekodyfikacje” – tak
Z. Janku, M. Szewczyk, M. Waligórski: Z zagadnień dekodyfikacji polskiego prawa o postępowaniu
administracyjnym. W: Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności. Łódź 2004, s. 142.
11
Na temat rodzajów odesłań zob. M. Hauser: Przepisy odsyłające. Zagadnienia ogólne. „Przegląd Legislacyjny” 2003/4 (38), s. 81–83.
12
Artykuł 78: „Każda ze stron ma prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa”. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego instancyjność postępowania i zaskarżalność orzeczeń nie są utożsamiane.
Pojęcie zaskarżalności ma szerszy zakres niż pojęcie instancyjności, zaskarżalność obejmuje także
środki prawne o charakterze niedewolutywnym, które prowadzą do ponownego rozpatrzenia sprawy przez ten sam organ – zob. L. Garlicki, K. Wojtyczek, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Red. L. Garlicki. T. 2. Warszawa 2016, s. 878–879, 887–888.
13
Zob. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…, s. 889: „Oznacza to, że art. 78 zdanie drugie
stanowi lex specialis wobec art. 31 ust. 3 zdanie drugie i wyłącza jego stosowanie wobec prawa do
zaskarżenia. Nadaje to temu prawu charakter słabszy (bardziej zrelatywizowany) niż tych wolności
i praw, do których art. 31 ust. 3 odnosi się w pełnym zakresie, więc wobec których zakazana jest
ustawodawcza ingerencja w ich »istotę«”.
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czającą zaskarżalność rozstrzygnięcia pierwszoinstancyjnego, należy postrzegać
w kategoriach wyjątku od zasady określonej w art. 78 Konstytucji. W aktualnym
brzmieniu, obowiązującym od 1 czerwca 2017 r., art. 15 k.p.a stanowi, że postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Takim przepisem wyłączającym dwuinstancyjność postępowania jest
właśnie art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych14.
Uzasadniając odstąpienie od zasady dwukrotnego rozpoznania sprawy w administracyjnym toku instancji, projektodawca ustawy wskazał na cel, jakim jest
skuteczna i udzielona we właściwym czasie ochrona prawa podstawowego – prawa do ochrony danych osobowych osoby fizycznej. Procedura wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, która mogłaby znaleźć zastosowanie w przypadku
organu pozbawionego organu wyższego stopnia, sprzyja przedłużeniu czasu postępowania i w znacznej większości przypadków nie prowadzi do zmiany rozstrzygnięć wydawanych w I instancji przez organ właściwy w sprawie ochrony
danych osobowych15.
Wobec jednoinstancyjności postępowania decyzja wydana przez organ nadzorczy jest ostateczna i podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Zgodnie
z art. 74 ustawy, wniesienie skargi do sądu wstrzymuje wykonanie decyzji w zakresie administracyjnej kary pieniężnej. Wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie musi zostać poprzedzone wyczerpaniem środków zaskarżenia (art. 52
§ 1 P.p.s.a.). W piśmiennictwie zwracano uwagę, że w sytuacji braku dewolutywności środka zaskarżenia decyzji administracyjnej wzrasta rola ochronnej funkcji
sądu. W konsekwencji negatywnie oceniano wymóg wyczerpania trybu wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy przed wniesieniem skargi do sądu, uzasadniając
to niską skutecznością ochrony za pomocą środka zaskarżenia opartego na konstrukcji niedewolutywnej16.
Konsekwencją jednoinstancyjności postępowania przed Prezesem Urzędu jest
także wyłączenie możliwości stosowania przepisów o zażaleniu (wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy w przypadku braku organu wyższego stopnia) do
postanowień, na które, zgodnie z k.p.a., służy zażalenie. Jeżeli kodeks przewiduje
możliwość wniesienia zażalenia na postanowienie, w postępowaniu przed Prezesem Urzędu służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

14
Brzmienie to zostało nadane ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. poz. 935.
15
Zob. uzasadnienie do projektu ustawy…, s. 25–27.
16
Zob. B. Adamiak, w: B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego.
Komentarz. Warszawa 2017, s. 669. Ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017.935) nadano nowe
brzmienie art. 52 § 3 P.p.s.a., zgodnie z którym: „Jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się
do organu, który wydał decyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść
skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa”.
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Oprócz odmienności związanych z instancyjnością, ustawa o ochronie danych osobowych w rozdziale 7, regulującym postępowanie przed organem
nadzorczym w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
przewiduje szereg modyfikacji w stosunku do rozwiązań k.p.a. oraz wprowadza
rozwiązania temu kodeksowi obce, jak wniosek do sądu administracyjnego o wystąpienie w pytaniem prejudycjalnym.
Ustawa o ochronie danych osobowych w sposób szczególny reguluje status
w postępowaniu organizacji społecznej, o jakiej mowa w art. 31 § 1 k.p.a.
Zgodnie z art. 61 ustawy, organizacja społeczna, o której mowa w art. 31 § 1
k.p.a., może również występować w postępowaniu za zgodą osoby, której dane dotyczą, w jej imieniu i na jej rzecz. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano,
że „w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pełnomocnikiem może
być przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należą sprawy związane
z ochroną danych osobowych”, co nie ogranicza możliwości ustanowienia pełnomocnika na podstawie art. 33 k.p.a.17 Należy jednak zwrócić uwagę, że uprawnienie
to ma swoje źródło w art. 80 ust. 1 RODO, które ma bezpośrednie zastosowanie
w krajowym porządku prawnym, w zakresie, w jakim nie przewiduje ustanowienia
odpowiednich przepisów krajowych18. Z mocy art. 80 ust. 1 ogólnego rozporządzenia podmiot danych może wobec tego w postępowaniu przed Prezesem Urzędu
upoważnić wymienione podmioty do wykonywania w jego imieniu praw z art. 77
rozporządzenia, czyli wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Natomiast przepis art. 80 ust. 2 rozporządzenia stanowi podstawę do ewentualnego przyjęcia w porządku krajowym rozwiązania pozwalającego organizacji społecznej na wnoszenie skarg do organu nadzorczego, niezależnie od zgody podmiotu danych. Za rozwiązanie takie nie może być uznany zatem przepis
art. 61 ustawy, który przewiduje zgodę podmiotu danych.
W konsekwencji przepis art. 61 ustawy rodzi wątpliwości interpretacyjne.
Część autorów stoi na stanowisku, że na podstawie art. 31 k.p.a. organizacja społeczna może, oprócz form przewidzianych w tym przepisie, występować w poUzasadnienie do projektu ustawy…, s. 27. W założeniu projektodawcy rozwiązanie to koreluje ze standardami art. 80 oraz odpowiada motywowi 142 rozporządzenia. Skoro projektodawca
wprost przyjmuje, że proponowane rozwiązanie skutkuje uzyskaniem przez organizację społeczną
statusu pełnomocnika podmiotu danych, uprawnione wydaje się stanowisko, że art. 61 ustawy skutkuje rozszerzeniem katalogu podmiotów, które mogą być pełnomocnikiem strony. Ustawodawca
do projektu art. 61 ustawy nie wprowadził żadnych poprawek, zatem uzasadnienie projektu oddaje
intencję prawodawcy i może stanowić argument przy wykładni przepisu – por. A. Bielska-Brodziak: Śladami prawodawcy faktycznego. Materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni prawa.
Warszawa 2017, s. 183 i n.
18
W tym zakresie prawo umocowania organizacji do wniesienia skargi i wykonywania praw
z art. 77 rozporządzenia nie jest uzależnione od przyjęcia stosownej regulacji w prawie państwa
członkowskiego. Warunek ten dotyczy wyłącznie możliwości żądania odszkodowania w imieniu
podmiotu danych. Taka interpretacja art. 80 ust. 1 rozporządzenia znajduje oparcie w brzmieniu
motywu 142 rozporządzenia.
17
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stępowaniu przez Prezesem Urzędu za zgodą osoby, której dane dotyczą, w jej
imieniu i na jej rzecz, wobec czego rola organizacji społecznej w tym zakresie
będzie odpowiadała roli pełnomocnika strony19.
Inaczej skutki art. 61 ustawy rozumie natomiast P. Fajgielski. Autor ten uważa, że skoro kwestię udziału organizacji społecznej w postępowaniu uregulowano w ustawie odmiennie niż w art. 31 k.p.a., to organizacja społeczna nie może
w postępowaniu przed Prezesem Urzędu występować samodzielnie, a jej udział
jest uzależniony od zgody osoby, której dane dotyczą, i ogranicza się do działania
w imieniu tej osoby i na jej rzecz. W postępowaniu może występować podmiot
danych osobiście, pełnomocnik przez niego ustanowiony, jak również organizacja społeczna, za zgodą podmiotu danych. Wymóg działania organizacji społecznej w imieniu osoby, której dane dotyczą, i na jej rzecz oznacza, że organizacja
społeczna w postępowaniu przed Prezesem Urzędu nie może działać wyłącznie
w interesie społecznym20.
Przepis art. 61 ustawy jest w swoim brzmieniu zbliżony do przepisu art. 31
§ 1 a k.p.a., istnieje jednak dostateczna różnica między regulacją art. 31 § 1 a
k.p.a. a regulacją art. 61 ustawy, aby nie przenosić rozumienia nadawanego regulacji kodeksowej art. 31 § 1 a na interpretację art. 61 ustawy. Artykuł 31 § 1 a k.p.a.
stanowi jednostkę redakcyjną w ramach art. 31 k.p.a. i z tego względu musi być
postrzegany i wykładany w relacji do całości regulacji zawartej w tym artykule.
Pozbawiony jest również słowa „także”, które nie może być pomijane przy interpretacji art. 61 ustawy bez dostatecznie doniosłych argumentów, mogących
uzasadnić uznanie tego fragmentu przepisu za zbędny i pozbawiony znaczenia21.
Dodatkowo art. 61 ustawy zawarty jest w akcie współobowiązującym z ogólnym
rozporządzeniem, którego regulacje, o ile nie wymagają interwencji ustawodawcy
krajowego, obowiązują wprost w porządku prawnym. Regulacja ustawy powinna
wobec tego pozostawać w koherencji z przepisami rozporządzenia, zapewniając
spójne i kompleksowe unormowanie.
W konsekwencji należy zgodzić się ze stanowiskiem, że art. 61 ustawy nie
ogranicza stosowania w postępowaniu przed Prezesem Urzędu przepisów art. 31
k.p.a., które regulują uprawnienia organizacji społecznej od żądania wszczęcia
oraz dopuszczenia do udziału w postępowaniu w sprawie dotyczącej innej osoby.
Niezależnie od możliwości przewidzianych w art. 31 k.p.a. organizacja społeczna
w postępowaniu w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
przed Prezesem Urzędu może również występować na rzecz i w imieniu osoby,
Zob. P. Litwiński, w: P. Litwiński (red.), P. Barta, D. Dörre-Kolasa: Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Warszawa 2018, s. 164–167, także A. Kaczmarek, w: Ustawa
o ochronie danych osobowych. Komentarz. Red. B. Marcinkowski. Warszawa 2018, s. 173.
20
Zob. P. Fajgielski: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych…, s. 821–822.
21
Na temat dyrektywy zakazu wykładni per non est zob. M. Zirk-Sadowski, w: „System Prawa Administracyjnego”. T. 4: Wykładnia w prawie administracyjnym. Red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel. Warszawa 2012, s. 201–202.
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której dane dotyczą. Jest to uprawnienie o odmiennym charakterze, znajdujące
samodzielną podstawę w przepisach RODO oraz w przepisach ustawy o ochronie
danych osobowych. Trafne jest stanowisko, że w tym zakresie rola organizacji
społecznej będzie odpowiadała roli pełnomocnika strony.
Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na Prezesa Urzędu obowiązek
informacyjny skorelowany z obowiązkami przewidzianymi w przepisach RODO,
odnoszący się do efektywności dotychczasowych czynności. Zgodnie z art. 62
ustawy, w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, również z przyczyn
niezależnych od organu (art. 36 § 2 k.p.a.), Prezes Urzędu, zawiadamiając o niezałatwieniu sprawy w terminie, jest obowiązany zarówno wykonać obowiązki
określone w art. 36 § 1 k.p.a. (powiadomienia strony o niedochowaniu terminu,
podania przyczyn zwłoki, wskazania nowego terminu załatwienia sprawy), jak
również poinformować strony o stanie sprawy i przeprowadzonych w jej toku
czynnościach. Zgodnie z dyrektywą interpretacyjną zakazu wykładni synonimicznej, obu obowiązkom (dotyczącym stanu sprawy i przeprowadzonych czynności) należy nadać własne zakresy znaczeniowe. Informacja o przeprowadzonych
czynnościach będzie dotyczyła tych faktycznych i prawnych działań organu, które
zostały przedsięwzięte w dotychczasowym toku czynności. Informacja o stanie
sprawy powinna wskazywać etap, na jakim postępowanie się znajduje, co uzasadnia tezę, że winna się także łączyć ze wskazaniem zakresu działań, jakich załatwienie sprawy jeszcze wymaga, ze względu na jego cel i przepisy prawa. Wskazanie zakresu czynności koniecznych do zakończenia postępowania pozwoli na
ocenę prawidłowości określonego w zawiadomieniu terminu załatwienia sprawy.
Jeżeli w toku postępowania zajdzie konieczność uzupełnienia dowodów, Prezes Urzędu może przeprowadzić postępowanie kontrolne, którego okresu nie
wlicza się do terminów, o których mowa w art. 35 k.p.a. (art. 68 ustawy). Postępowanie kontrolne jest postępowaniem odrębnie uregulowanym w rozdziale 9
ustawy, nie mają do niego zastosowania przepisy k.p.a. Przedmiotem kontrowersji
w piśmiennictwie jest zatem to, czy w przypadku prowadzenia uzupełniającego
postępowania kontrolnego w celu uzupełnienia dowodów w ramach toczącego
się przed Prezesem Urzędu postępowania o naruszenie przepisów o ochronie
danych osobowych mają do niego zastosowanie przepisy k.p.a., w szczególności
o charakterze gwarancyjnym.
Prezentowane jest stanowisko konsekwentnie przyjmujące, że skoro kontrola
przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych jest odrębnie uregulowana w rozdziale 9 ustawy, to niezależnie od celu, w jakim jest prowadzona, nie
mają do niej zastosowania przepisy k.p.a. (chyba że odmiennie stanowi przepis
regulujący określone czynności kontrolne, np. art. 86 ust. 3 ustawy przewiduje
stosowanie art. 83 k.p.a. do przesłuchania pracownika kontrolowanego)22.
Zob. P. Litwiński, w: P. Litwiński (red.), P. Barta, D. Dörre-Kolasa: Ustawa o ochronie
danych osobowych…, s. 182; A. Kaczmarek, w: Ustawa o ochronie danych osobowych…, s. 181.
22
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Wyrażany jest również pogląd odmienny, zgodnie z którym kontrola w trakcie postępowania administracyjnego ma odmienny charakter i stanowi szczególny zespół środków dowodowych dopuszczany na podstawie art. 75 k.p.a. Kontrola opisana w art. 68 ustawy przynależy do postępowania administracyjnego
i stosuje się do niej reguły k.p.a. Świadczy o tym fakt, że postępowanie administracyjne w przedmiocie naruszenia przepisów nie podlega zawieszeniu. W przypadku kontroli uzupełniającej znajdą zastosowanie przepisy rozdziału 7 ustawy
oraz przepisy k.p.a., natomiast przepisy rozdziału 9 ustawy regulujące kontrolę
tylko w zakresie nienaruszającym tych wcześniejszych unormowań23.
To ostatnie stanowisko wydaje się jednak wątpliwe. W szczególności niezasadne
jest założenie, że postępowanie kontrolne w celu uzupełnienia dowodów jest prowadzone zgodnie z art. 75 k.p.a., a jego podstawę stanowi bezpośrednio komentowany przepis art. 68 ustawy. Niezależnie zatem od jej celu kontrola przestrzegania
przepisów będzie prowadzona na podstawie regulacji rozdziału 9 ustawy, natomiast
zebrany w toku kontroli materiał dowodowy będzie materiałem podlegającym
ocenie w postępowaniu, na potrzeby którego został zebrany, czyli w postępowaniu
o charakterze administracyjnym, do którego zastosowanie znajdują przepisy k.p.a.,
i zgodnie z kodeksowymi zasadami oceny materiału dowodowego.
W toku postępowania dowodowego Prezes Urzędu otrzymał uprawnienie
do żądania od strony przedstawienia tłumaczenia na język polski przedłożonej
przez nią, sporządzonej w języku obcym, dokumentacji. Tłumaczenie dokumentacji strona jest obowiązana wykonać na własny koszt (art. 63 ustawy). Odmowa
przedstawienia tłumaczenia może stanowić podstawę do nałożenia przez Prezesa Urzędu, na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy, grzywny w wysokości od 500 zł
do 5000 zł. Ustawodawca nie określił w ustawie, jaką formę procesową powinno
mieć żądanie Prezesa Urzędu. Brak jednoznacznego wskazania wymaganej formy
procesowej dla żądania przedstawienia tłumaczenia oznacza, że organ dysponuje
w tym zakresie względną swobodą i elastycznością. Nie jest wykluczone zawarcie
takiego żądania w postanowieniu o dopuszczeniu określonej dokumentacji jako
środka dowodowego, wydawanym na podstawie art. 77 § 2 k.p.a. Przepisy kodeksu nie określają elementów postanowienia dowodowego, zatem w przypadku dopuszczenia dowodu z dokumentacji obcojęzycznej można także zobowiązać stronę do przedstawienia jej tłumaczenia. Postanowienie w sprawie przeprowadzenia
dowodu nie musi zawierać uzasadnienia, nie podlega odrębnemu środkowi zaskarżenia, może być w każdym stadium postępowania zmieniane lub uchylane,
zależnie od okoliczności24.
23
Zob. P. Gorzko, w: Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Red. M. Gomularz,
K. Kozieł, P. Kozik. Warszawa 2018, s. 347–348; M. Gomularz, P. Kozik: Ochrona danych osobowych. Warszawa 2019, s. 56–57.
24
B. Adamiak, w: B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego…,
s. 454.
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Za dopuszczalne należy także uznać skierowanie do strony przez Prezesa Urzędu wezwania do przedstawienia tłumaczenia złożonej dokumentacji, co
również nie będzie podlegało odrębnemu zaskarżeniu.
W omawianym przepisie ustawodawca nie postanowił także, że Prezes Urzędu
może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentacji „w wyznaczonym terminie”. Również art. 69 ust. 3 ustawy nie łączy możliwości nałożenia kary grzywny
z bezskutecznym upływem terminu do złożenia tłumaczenia, lecz z wyrażeniem
odmowy przedstawienia tłumaczenia. Pozbawienie organu możliwości wskazania
takiego terminu byłoby jednak rozwiązaniem godzącym w sprawność i szybkość
postępowania, ograniczającym organ w możliwości sankcjonowania zaniechania
przedstawienia tłumaczenia. Należy zatem opowiedzieć się za dopuszczalnością
zakreślenia stronie przez Prezesa Urzędu terminu do złożenia tłumaczenia. Termin ten powinien być adekwatny do obszerności dokumentacji wymagającej tłumaczenia i stopnia trudności tekstu. Termin ten będzie miał charakter terminu
urzędowego, którego długość określa organ prowadzący postępowanie, i porządkowego, którego celem jest zapewnienie sprawności postępowania, a upływ nie
pociąga za sobą negatywnych konsekwencji w postaci utraty możliwości dopełnienia czynności po upływie terminu25.
W komentowanym przepisie ustawodawca nie określił rygoru, pod jakim Prezes Urzędu zobowiązuje stronę do przedłożenia tłumaczenia. Wskazana w art. 69
ust. 3 ustawy możliwość nałożenia grzywy w przypadku odmowy przedstawienia
tłumaczenia nie odpowiada na pytanie, jakie są procesowe i dowodowe konsekwencje braku tłumaczenia dokumentacji, w szczególności czy okoliczność taka
uzasadnia pominięcie dokumentacji przy ustalaniu okoliczności istotnych dla
sprawy. W dotychczasowym piśmiennictwie wskazuje się, że odmowa przedstawienia tłumaczenia na żądanie Prezesa Urzędu powinna skutkować przyjęciem
przez organ prowadzący postępowanie negatywnych konsekwencji procesowych
dla strony w zakresie okoliczności, które miały być dowodzone za pomocą tłumaczonego dokumentu26.
Zasada ponoszenia kosztów tłumaczenia przez stronę wymaga także rozważenia w kontekście przepisu art. 57 ust. 3 rozporządzenia, zgodnie z którym
każdy organ nadzorczy wypełnia bezpłatnie swoje zadania na rzecz osoby, której
dane dotyczą, z wyjątkiem gdy żądanie jest w sposób oczywisty nieuzasadnione
lub nadmierne, w szczególności ze względu na swoją powtarzalność. Wydaje się,
że koszty tłumaczenia dokumentacji złożonej do akt prowadzonego postępowania administracyjnego można zaliczyć do kosztów postępowania w rozumieniu
Na temat terminów w postępowaniu por. J. Lang, J. Służewski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska: Polskie prawo administracyjne. Warszawa 1995, s. 248; H. Knysiak-Molczyk, A. Golęba, M. Kamiński, T. Kiełkowski: Postępowanie administracyjne. Red. T. Woś. Warszawa 2015,
s. 232–233.
26
Tak P. Litwiński, w: P. Litwiński (red.), P. Barta, D. Dörre-Kolasa: Ustawa o ochronie
danych osobowych…, s. 172.
25
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art. 263 § 2 k.p.a., zgodnie z którym organ administracji publicznej może zaliczyć do kosztów postępowania również inne niż wymienione w art. 263 § 1 k.p.a.
koszty bezpośrednio związane z rozstrzygnięciem sprawy. Wobec obowiązku
prowadzenia czynności procesowych w języku polskim i posługiwania się tłumaczeniami dokumentów obcojęzycznych koszty tłumaczenia są bezpośrednio
związane z rozstrzygnięciem sprawy. Jeżeli zostały poniesione w interesie strony
lub na jej żądanie, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organu prowadzącego
postępowanie, to na podstawie art. 262 § 2 k.p.a. obciążają stronę. W odniesieniu
do osoby, której danych osobowych dotyczy skarga, sprzeciwia się jednak temu
zasada bezpłatności z art. 57 ust. 3 rozporządzenia 2016/679. W konsekwencji
należałoby przyjąć, że możliwość zgłoszenia przez Prezesa Urzędu żądania przedstawienia tłumaczenia dokumentacji obcojęzycznej nie może dotyczyć strony,
która wniosła skargę odnoszącą się do jej danych i postępowanie prowadzone
przez Prezesa Urzędu dotyczy rozpoznania tej skargi.
W ustawie zmodyfikowane zostały także zasady ograniczenia dostępu strony
do akt postępowania. Ograniczenie takie może mieć miejsce ze względu na wniosek przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 66 ustawy, podstawą do wydania przez Prezesa
Urzędu postanowienia na podstawie art. 74 § 2 k.p.a. o odmowie przeglądania
akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelniania takich
kopii i odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów może być zarówno zaistnienie przesłanek określonych w art. 74 § 1 k.p.a., jak i wzgląd na konieczność
udzielenia ochrony tajemnicom prawnie chronionym albo tajemnicom przedsiębiorstwa, jeżeli ich ujawnieniem grozi udostępnienie informacji i dokumentów
objętych zastrzeżeniem, o jakim mowa w art. 65 ust. 1 ustawy. Wprowadzając
odstępstwo od kodeksowej zasady dostępu stron do akt postępowania, przepis
art. 66 ustawy nie powinien podlegać rozszerzającej interpretacji, wobec czego
tylko w stosunku do materiałów zastrzeżonych przez stronę w trybie art. 65 ust. 1
ustawy Prezes Urzędu może, na wniosek przedsiębiorcy, od którego informacja
pochodzi, wydać postanowienie, o którym mowa w art. 74 § 2 k.p.a. Wydanie
takiego postanowienia ogranicza prawa strony do wglądu do akt jedynie w odniesieniu do dokumentów wskazanych w art. 65 ust. 1 ustawy, a nie do całości
akt sprawy27. Zastrzeżenie informacji i dokumentów zawierających tajemnicę
przedsiębiorstwa powinno być skuteczne na gruncie art. 65 ustawy. Warunkiem
skuteczności jest przedstawienie przez stronę wersji dokumentu niezawierającej
informacji objętych zastrzeżeniem i brak ewentualnej decyzji organu uchylającej zastrzeżenie ze względu na brak przesłanek do objęcia informacji tajemnicą
przedsiębiorstwa (art. 65 ust. 3 ustawy).
W ustawie w sposób blankietowy została uregulowana kwestia wyłączenia dostępu organu nadzorczego do informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną.
Zgodnie z art. 64 ustawy, w celu realizacji swych zadań Prezes Urzędu ma pra27
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wo dostępu do informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Przepis zawiera zatem normę potwierdzającą
uprawnienie organu nadzorczego z art. 58 ust. 1 lit. e i f ogólnego rozporządzenia
także w stosunku do administratorów i podmiotów przetwarzających dane osobowe, podlegających obowiązkom zachowania takiej tajemnicy. Redakcja art. 64
ustawy i nadany mu charakter powodują, że dopiero regulacje szczególne dotyczące poszczególnych przypadków tajemnic prawnie chronionych będą skutkowały wprowadzeniem ograniczeń dla Prezesa Urzędu w dostępie do informacji
objętych tajemnicą prawnie chronioną. Ze względu na blankietową konstrukcję
przepisu katalog tajemnic prawnie chronionych, do których dostęp Prezesa Urzędu może być wyłączony lub ograniczony, jest otwarty. Określenie katalogu wyłączeń wymaga uwzględnienia przepisów szczególnych, regulujących poszczególne
przypadki tajemnic prawnie chronionych. Regulacje wprowadzone ustawą z dnia
21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. poz. 730) przewidują tajemnice, w odniesieniu do których obowiązek zachowania poufności nie ustaje, gdy z żądaniem
ujawnienia informacji objętych poufnością występuje Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Przypadki te dotyczą w szczególności poufności informacji
uzyskanych: w związku z udzielaniem pomocy prawnej przez adwokata i radcę
prawnego, przy dokonywaniu czynności notarialnych, przez doradcę podatkowego w związku z wykonywaniem doradztwa podatkowego, w związku z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego, w związku z wykonywaniem zawodu biegłego
rewidenta.
W art. 70 ust. 1 ustawy organowi nadzorczemu zostało w postępowaniu przyznane szczególne uprawnienie o zabezpieczającym charakterze, wywołujące skutki w ograniczonym czasowo zakresie, służące do doraźnej i natychmiastowej
interwencji w sytuacji realnego zagrożenia wystąpienia poważnych i trudnych
do usunięcia skutków w następstwie dalszego przetwarzania danych osobowych
z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Przyznanie tego rodzaju
uprawnienia krajowemu organowi nadzorczemu mieści się w przysługującej państwom członkowskim autonomii proceduralnej. Jeżeli w toku postępowania zostanie uprawdopodobnione, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, a dalsze ich przetwarzanie może spowodować poważne i trudne do usunięcia skutki, Prezes Urzędu, w celu zapobieżenia tym skutkom, może, w drodze postanowienia, zobowiązać podmiot, któremu jest zarzucane
naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wskazując dopuszczalny zakres tego przetwarzania.
Treścią postanowienia zabezpieczającego jest zobowiązanie jego adresata do
ograniczenia przetwarzania danych osobowych i wskazanie dopuszczalnego zakre-
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su przetwarzania. Na gruncie RODO pojęcie „ograniczenie przetwarzania” zostało zdefiniowane w art. 4 pkt 3, zgodnie z którym oznacza ono oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
Zasadniczym elementem ograniczenia przetwarzania jest nakaz przechowywania
zebranych wcześniej danych oraz brak możliwości dokonywania na nich innych
operacji niż przechowywanie. Skutkiem jest zatem ograniczenie przetwarzania do
przechowywania. Wymaga ono takiego oznaczenia danych przez administratora,
aby można je było wyodrębnić spośród danych nieobjętych ograniczeniem. Zgodnie z motywem 67 RODO, dane, w odniesieniu do których ograniczono przetwarzanie, powinny być wyraźnie odróżnione od pozostałych danych oraz nie mogą
podlegać dalszemu przetwarzaniu ani modyfikacjom28.
Przewidziane w komentowanym przepisie zobowiązanie do ograniczenia
przetwarzania danych nie ma charakteru definitywnego, naprawczego, lecz tymczasowy i zabezpieczający, wobec czego ustawodawca przewidział, że w jego
ramach możliwe jest dopuszczenie, w określonym w zabezpieczeniu zakresie,
przetwarzania danych osobowych. Zakres ten i forma przetwarzania powinny
być wyraźnie określone przez wskazanie konkretnych, dopuszczonych operacji
przetwarzania. Nie ma natomiast potrzeby wskazywania przechowywania jako
dopuszczalnej operacji przetwarzania, skoro stanowi ono treść i skutek ograniczenia przetwarzania i w efekcie jest dopuszczalne z mocy prawa.
Szczególnym uprawnieniem przyznanym Prezesowi Urzędu w art. 71 ustawy,
nieznanym przepisom k.p.a., jest możliwość wystąpienia do sądu administracyjnego z wnioskiem o zadanie przez sąd pytania prejudycjalnego. Jeżeli w toku
postępowania Prezes Urzędu uzna, że istnieją uzasadnione wątpliwości co do
zgodności z prawem Unii Europejskiej decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 40 ust. 9, w sprawie kodeksu postępowania, o którym mowa
w art. 46 ust. 2 lit. e, oraz decyzji, o której mowa w art. 45 ust. 3 i 5 i art. 46 ust. 2
lit. c rozporządzenia 2016/679, to Prezes Urzędu występuje do sądu administracyjnego z wnioskiem o wystąpienie z pytaniem prawnym na podstawie art. 267
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sprawie ważności decyzji Komisji Europejskiej.
Przepis ten ma na celu zrealizowanie przez polskiego prawodawcę zaleceń
zawartych w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 października 2015 r., C-362/14, Maximillian Schrems v. data Comissioner29. Trybunał
wskazał w nim w szczególności, że do krajowego ustawodawcy należy ustanowienie drogi prawnej, umożliwiającej krajowemu organowi nadzorczemu podniesienie zarzutów, które uważa on za zasadne, przed sądami krajowymi po to,
aby te ostatnie, jeśli podzielają wątpliwości tego organu co do ważności decyzji
28
Zob. M. Czerniawski, w: RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz.
Red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz. Warszawa 2017, s. 199–200.
29
Dz.Urz. UE C 2015.398.5. Na temat wyroku zob. D. Karwala: Komercyjne transfery danych
osobowych do państw trzecich. Warszawa 2018, rozdz. V.9.
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Komisji, wystąpiły z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
w celu zbadania ważności tej decyzji30.
Zastosowanie trybu przewidzianego w art. 71 ust. 1 ustawy może mieć miejsce w toku postępowania w sprawie o naruszenie przepisów o ochronie danych
osobowych zawisłego przed Prezesem Urzędu, a wniosek może dotyczyć enumeratywnie wymienionych czterech rodzajów decyzji Komisji. Do rozpoznania
wniosku właściwy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, a to ze
względu na regulację art. 13 § 1 i 2 P.p.s.a. (Dz.U. 2018, poz. 1302). Wniosek podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, w składzie trzech sędziów. Stroną
w postępowaniu przed sądem jest tylko Prezes Urzędu.
Wniosek, o którym mowa, inicjuje postępowanie sądowoadministracyjne,
zgodnie z art. 63 P.p.s.a. Wymagania formalne dla wniosku określa art. 64 § 2
P.p.s.a. Zgodnie z tym przepisem, wniosek powinien czynić zadość wymaganiom
pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać określenie żądania, jego
podstawy i uzasadnienie oraz oznaczenie stron i organów, a także spełniać inne
wymagania określone w przepisach szczególnych. Wymagania szczególne dla
wniosku Prezesa Urzędu określają przepisy art. 71 ust. 2 pkt. 1–4 ustawy; należą
do nich:
1) wskazanie decyzji Komisji Europejskiej, której wniosek dotyczy;
2) omówienie powodów, dla których Prezes Urzędu powziął wątpliwości w kwestii ważności decyzji Komisji Europejskiej i jej niezgodności z przepisami prawa;
3) treść pytania lub pytań, które sąd administracyjny przedstawia Trybunałowi
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zawierającą:
– przedmiot sporu oraz ustalenia co do okoliczności faktycznych, w tym stanowisko strony podniesione w postępowaniu przed organem, jeżeli zostało
przedstawione przez stronę,
– wskazanie przepisów prawa mających zastosowanie w sprawie,
– proponowaną do przedstawienia Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez sąd administracyjny sentencję pytania lub pytań;
4) oświadczenie o zgodności treści załącznika zawierającego treść wniosku w formie dokumentu elektronicznego, z wnioskiem złożonym w postaci papierowej; do wniosku bowiem obligatoryjnie dołącza się załącznik, zawierający treść
Regulację służącą realizacji warunków wskazanych w wyroku Trybunału Sprawiedliwości
C-362/14 przyjęto także w art. 21 niemieckiej Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych
(BDSG – neu), obowiązującej od 25 maja 2018 r. Przewiduje ona również właściwość sądu administracyjnego (Federalnego Sądu Administracyjnego) w kwestii ewentualnego zwrócenia się do
Trybunału Sprawiedliwości w trybie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej o wydanie orzeczenia w sprawie ważności decyzji Komisji Europejskiej. Na wniosek organu nadzorczego
sąd ten orzeka w I i ostatniej instancji – zob. M. Bergt, in: Datenschutz-Grundverordnung/BDSG.
Kommentar. Hrsg. J. Kűhling, B. Buchner. Műnchen 2018, s. 1352–1358, a także K. von Levinski, in: DSGVO. BDSG. Datenschutz-Grundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz und Nebengesetze.
Kommentar. Hrsg. M. Esser, P. Kramer, K. von Levinski. 6. Aufl. 2018, s. 1463–1471.
30
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wniosku w formie dokumentu elektronicznego, zapisanego na informatycznym
nośniku danych w formacie danych pozwalającym na edycję jego treści.
Zakres szczególnych wymagań formalnych dotyczących wniosku ma na celu
jego dostosowanie do wymogów dotyczących pytania prejudycjalnego, o którym
mowa w art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, i uwzględnia
dokument pod nazwą Zalecenia dla sądów krajowych dotyczące składania wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym (2016/C 439/01), który został
opublikowany w „Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej” z dnia 25 listopada 2016 r., nr C 439/1, oraz regulację § 61 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta RP
z dnia 5 sierpnia 2015 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich
sądów administracyjnych (Dz.U. 2015.1177).
Uznając wniosek za uzasadniony, sąd jest obowiązany wystąpić do Trybunału
Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym o treści, jak przedstawiona we wniosku, przy czym jest uprawniony do modyfikacji sentencji pytania, gdyż wniosek
zawiera tylko jej propozycję. Obowiązek ten znajduje uzasadnienie w przepisie
art. 267 zd. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym
w przypadku, gdy takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, sąd ten jest zobowiązany wnieść sprawę do Trybunału.
Przesłanką do odmowy wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym jest ocena
sądu, że wniosek Prezesa Urzędu nie zawiera wystarczającego uzasadnienia. Kryterium to wskazuje na wagę, jaką ustawodawca łączy z prawidłowym sformułowaniem i umotywowaniem wniosku przez organ nadzorczy, w tym z przedstawieniem powodów, dla których Prezes Urzędu powziął wątpliwości w kwestii
ważności decyzji Komisji Europejskiej i jej niezgodności z przepisami prawa. Na
postanowienie odmowne nie służy środek odwoławczy (art. 71 ust. 8 ustawy).
Wniesienie wniosku do sądu stanowi podstawę do zawieszenia, na podstawie
art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., postępowania prowadzonego przed Prezesem Urzędu.

B.T.B.

Stanisław Bogucki

Naczelny Sąd Administracyjny

Instytucja zwrotu opłaty w ustawie
o opłatach stemplowych z 1926 roku
i jej współczesne konotacje
1. Uwagi wstępne
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. podatkowe prawo materialne, a także
formalne opierały się w znacznej części na rozwiązaniach zaborczych. Przyjmuje
się, że unifikacja i kodyfikacja niemal całego prawa materialnego podatkowego
nastąpiła ok. 1925 r.1 W tym samym czasie trwały już prace nad projektem ustawy o opłatach stemplowych.
Projektowana regulacja nie była nowa, pierwszą w historii polskiej skarbowości tego typu regulację wprowadzono do polskiego systemu prawnego na fali
reform podatkowych z lat 1775–1776, których podstawowym celem było zwiększenie dochodów skarbowych. Przyjęta w dniu 28 kwietnia 1775 r. Konstytucja
(znowelizowana w latach 1776 i 1789) ustanawiała pożytki z „papieru stemplowanego”2, podatek ten zaś nosił nazwę „papieru stemplowanego”3. W rzeczywistości
W. Organiściak: Ewolucja polskiego prawa administracyjnego procesowego. Ujęcie regulacji
podstawowych. W: „System Prawa Administracyjnego Procesowego”. T. 1: Zagadnienia ogólne. Red.
nauk. G. Łaszczyca. Warszawa, Wolters Kluwer Sp. z o.o., 2017, s. 307; P. Grata: Polityka podatkowa II Rzeczypospolitej. Zarys problematyki. „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”
2012, T. 72, s. 130 i n.
2
W. Organiściak: Wincentego Skrzetuskiego „Prawo polityczne narodu polskiego”. Katowice,
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016, s. 345–346.
3
Ustawa z 1775 r. rozpoczyna się od słów: „Gdy między pożytki do Rzeczypospolitey należące
liczy się używanie papieru Stemplowanego, a ta za obyczaiem Narodów w maxymach podatkowania
roztropnych, więc też pożytki z papieru Stemplowanego, dla Rzeczypospolitey ustanawiaiąc takowe
względem papieru Stemplowanego czyniemy rozrządzenie […]”. Konstytucye y przywileyie Królestwa
1
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owa Konstytucja obejmowała grupę różnych podatków i opłat. Wspólnym elementem, który je łączył, był sposób ich poboru: pobierało się je w formie stempla
wydrukowanego na papierze – od całego dokumentu stanowiącego jedną całość.
Płaciło się podatek tylko od jednego arkusza, chociażby transakcja zawierała kilka lub kilkanaście arkuszy. Opłat i podatków nie płaciło się zatem od papieru,
na którym sporządzało się akty4. W kolejnych okresach aż do lat po odzyskaniu
niepodległości opłatę stemplową, uiszczaną również w innych formach5, regulowały ustawy wchodzące w skład systemu prawnego państw zaborczych obowiązujące na ziemiach polskich, w tym w Królestwie Polskim6. W poszczególnych
okresach różny był system i organizacja poboru opłat7. Utrzymanie w mocy regulacji państw zaborczych w formie praw dzielnicowych stanowiło rozwiązanie
przejściowe. W 1919 r. ustawą została powołana Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej, do której zadań należało przygotowanie dla wszystkich ziem
wchodzących w skład państwa projektów jednolitego ustawodawstwa w dziedzinie prawa cywilnego i karnego oraz innych projektów ustawodawczych8. Zanim
przygotowano projekt ustawy o opłatach stemplowych, powstały pierwsze cząstkowe unormowania, początkowo jeszcze z zachowaniem zasadniczych rozwiązań
prawodawstw państw zaborczych9.
Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie instytucji zwrotu opłaty, która została ukształtowana w ustawie z dnia 1 lipca 1926 r.
o opłatach stemplowych10. Podjęto próbę ustalenia, co i w jakim zakresie miało
wpływ na kształt przepisów ustawy o opłatach stemplowych regulujących tę instytucję, oraz jakie argumenty przeważyły za takim, a nie innym rozumieniem
przepisów, jak również w jaki sposób interpretowano poszczególne zagadnienia
Polskiego i Wielkiego Xięstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących: na Walnych Seymach Koronnych od Sejmu Wiślickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego Sejmu uchwalone. W Warszawie
w Drukarni J.K. Mciy Rzeczypospolitej i Xięży Scholarum Piarum, Roku Pańskiego 1782, s. 145 [Zarówno ten, jak i pozostałe cytaty w niniejszym artykule przytaczamy w oryginalnej pisowni].
4
Zob. R. Rybarski: Skarbowość polska w dobie rozbiorów. Kraków, Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, 1937, s. 192 i n.
5
Na przykład przez: naklejenie na podlegającym opłacie piśmie znaczków stemplowych, które ulegały skasowaniu; przy wekslach przez użycie blankietu urzędowego; w pewnych przypadkach
przez zapłacenie gotówką sumy w kasie urzędu, zob. np. S. Gąbiński: Polskie prawo skarbowe. Warszawa–Lwów, Nakładem autora, 1928, s. 89.
6
R. Rybarski: Skarbowość polska…, s. 191 i n.; M. Szymanowski: Opłaty stemplowe w Polsce
(1775–1884). „Biblioteka Warszawska”. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi [Warszawa] 1884, T. 4, s. 1–24; D. Antonów: Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym. Warszawa,
Wolters Kluwer, 2017, s. 70–71; M. Kępa: Ewolucja opodatkowania obrotu niezawodowego w Polsce
w latach 1928–1947. „Studia Iuridica Lublinensia” 2010, T. 14, s. 26–28.
7
B. Markowski: Administracja skarbowa w Polsce. Warszawa, Nakładem Wyższej Szkoły
Handlowej w Warszawie, 1931, passim.
8
Ustawa z dnia 3 czerwca 1919 r. o Komisji Kodyfikacyjnej. Dz.U. RP nr 44, poz. 315.
9
Omawia je M. Kępa: Ewolucja opodatkowania…, s. 29–31.
10
Tekst pierwotny ustawy Dz.U. RP, poz. 570, tekst jedn. Dz.U. RP 1935, poz. 404 ze zm.
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związane z opisywaną instytucją. Z tego też względu warto zwrócić uwagę na
to, jakie wnioski z analizy ówczesnych regulacji mógłby wyciągnąć współczesny
ustawodawca. Artykuł powstał na podstawie materiałów źródłowych wydawanych na zlecenie Ministerstwa Skarbu, a także opublikowanych przez twórców
ustawy, na podstawie orzecznictwa Najwyższego Trybunału Administracyjnego,
jak również dogmatycznej literatury naukowej z czasów Drugiej Rzeczypospolitej, czyli współczesnej badanej instytucji.
Ustawa z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych była rezultatem kilkuletnich prac zarówno z udziałem czynników prawodawczych, jak i zainteresowanych
kół gospodarczych. Pierwszy projekt ustawy został złożony w 1924 r.11 Zbytnia
kazuistyka i rozwlekłość definicji, wygórowane stawki taryfowe, nieufność wobec
stron czynności w zakresie podawanej przez nie wartości przedmiotu przy przeniesieniu prawa wartości, a także zbyt surowe przepisy karne, spowodowały jednak
konieczność dalszych prac nad projektem. Opracowała go powołana w tym celu
przez sejmową Komisję Skarbową podkomisja, której projekt został przyjęty przez
Komisję Skarbową i Sejm w drugim i trzecim czytaniu na posiedzeniach Sejmu
w dniach 5 i 12 lutego 1926 r.12 Po rozpatrzeniu przez Sejm poprawek Senatu ustawa została uchwalona na posiedzeniu w dniu 1 lipca 1926 r.13 Zachowano nieadekwatną do charakteru pobieranego świadczenia, historyczną, stosowaną dotychczas
nazwę „opłaty stemplowe”14. Ustawa z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych
[dalej: u.o.s.] była pierwszą całościową regulacją opłat publicznych, która uchylała
regulacje państw zaborczych w tym zakresie15. Przed wejściem w życie tej ustawy
na ziemiach polskich funkcjonowało dziewięć obszarów prawnych16. Ustawa miała charakter unifikacyjny, ponieważ zastąpiła rozproszone przepisy państw zaborczych obowiązujące na różnych obszarach państwa polskiego17.
Projekt ustawy o opłatach stemplowych z dnia 3 kwietnia 1924 r. Druk sejmowy nr 1136;
A. Rosenkranz: Zasady, wytyczne projektu ustawy o opłatach stemplowych. W: Podatki i opłaty.
Prace przygotowawcze do ustawodawstwa skarbowego. Z. 2. Warszawa, Wydawnictwo Ministerstwa
Skarbu, 1924, s. 11–33.
12
Projekt ustawy o opłatach stemplowych z dnia 3 kwietnia 1924 r. Druk sejmowy nr 1136.
13
Tak podaje R. Langrod: Nowa ustawa stemplowa. „Czasopismo Skarbowe” 1926, nr 4,
s. 2–3, wskazując na sprawozdanie Komisji Skarbowej, Budżetowej i Prawniczej w przedmiocie
projektu o opłatach stemplowych, przyjętej w III czytaniu przez Sejm w dniu 12 lutego 1926 r.
(Druk sejmowy nr 27) i protokół posiedzenia plenarnego Senatu z dnia 22 kwietnia 1926 r. (Druk
sejmowy nr 31).
14
Zwracają na to uwagę liczni autorzy, zob. np. E. Taylor: Polityka skarbowa i system podatkowy Rzeczypospolitej Polskiej. Poznań, Nakładem Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu, 1929,
s. 325. Autor podaje, że ustawa o opłatach stemplowych z 1926 r. objęła swoim zakresem 20 rodzajów podatków obrotowych i 2 rodzaje właściwych opłat.
15
I. Czaja-Hliniak: Opłaty i dopłaty w Polsce międzywojennej. Kraków 2013, s. 112 i n.
16
Zwracał na to uwagę E. Strasburger: Ustrój skarbowy Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa
1922, s. 149–150.
17
Na temat unifikacji przepisów w zakresie opłat stemplowych w ustawie o opłatach stemplowych szerzej zob. I. Weinfeld: Daniny. Podatki, opłaty, cła, akcyzy skarbowości polskiej. T. 2. Warsza11
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2. Przypadki zwrotu lub uchylenia wymiaru opłaty stemplowej
Ustawa o opłatach stemplowych z 1926 r. przewidywała dla Izby Skarbowej
możliwość zarządzenia na wniosek podatnika zwrotu opłaty stemplowej lub
uchylenia wymiaru opłaty (art. 49 u.o.s.)18. Termin „zwrot opłaty” odnosił się do
sytuacji, w której kwota została uiszczona tytułem opłaty stemplowej samodzielnie przez podatnika, tj. „bez wymiaru urzędowego”. Z kolei „uchylenie wymiaru
opłaty” dotyczyło sytuacji, w której opłatę stemplową wymierzył właściwy organ
urzędowy.
Przesłanki określone w art. 49 u.o.s., stanowiące podstawę złożenia wniosku,
były jednakowe zarówno dla podatników, którzy samodzielnie uiścili kwotę opłaty stemplowej, jak i dla tych podatników, którym kwotę opłaty wymierzył właściwy organ urzędowy. Według art. 49 ust. 1 zd. 1 u.o.s., Izba Skarbowa na wniosek
podatnika zarządzała zwrot opłaty stemplowej lub uchylała wymiar opłaty, jeżeli
czynność prawna stwierdzona pismem, od którego opłatę uiszczono lub wymierzono, była od początku nieważna lub na skutek zdarzenia późniejszego miała być
uważana za nieważną od początku, jak również gdy stało się pewne, że nie ziści
się warunek zawieszający, od którego uzależniono czynność prawną. Zgodnie
z art. 49 ust. 1 zd. 2 u.o.s., przepis art. 49 ust. 1 zd. 1 u.o.s. stosowany był również
do opłaty stemplowej od orzeczenia, uchylonego lub zmienionego późniejszym
prawomocnym orzeczeniem.
wa, Wydawnictwo „Biblioteka Prawnicza”, 1937, s. 129 i n. Por. również I. Czaja-Hliniak: Wybrane
zagadnienia opłat publicznych w międzywojennych finansach komunalnych. W: „Regnare, gubernare,
administrare”. Prawo i władza na przestrzeni wieków. Red. S. Grodziski, A. Dziadzio. Kraków, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 257 i n.
18
W praktyce orzeczniczej i piśmiennictwie poszczególne akapity art. 49 u.o.s. oznaczano
ustępami od 1 do 4: „(1) Izba skarbowa na wniosek podatnika zarządzi zwrot opłaty stemplowej lub
uchyli wymiar opłaty, jeżeli czynność prawna stwierdzona pismem, od którego opłatę uiszczono lub
wymierzono, była od początku nieważna, lub na skutek zdarzenia późniejszego ma być uważana za
nieważną od początku, jak również gdy stało się pewnem, że nie ziści się warunek zawieszający, od
którego uzależniono czynność prawną. Przepis powyższy stosuje się również do opłaty stemplowej
od orzeczenia, uchylonego lub zmienionego późniejszem prawomocnem orzeczeniem.
(2) Izba skarbowa może orzec według swego uznania, że opłata stemplowa nie należy się lub ma
być pobrana tylko w części, w przypadkach następujących:
a) jeżeli czynność prawna została w całości lub częściowo odwołana bądź za wzajemną zgodą
stron, bądź na żądanie jednej strony z mocy służącego jej prawa;
b) gdy ziścił się warunek rozwiązujący.
(3) Wniosek o zwrot opłaty, względnie o uchylenie wymiaru, należy złożyć do izby skarbowej
w ciągu pięciu lat od dnia, w którym opłatę urzędownie wymierzono (art. 46, ustęp pierwszy)
lub uiszczono bez wymiaru urzędowego. Jeżeli wniosek opiera się na orzeczeniu sądowem, wydanem w postępowaniu, rozpoczętem przed upływem powyższego pięcioletniego terminu, to
należy go złożyć w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia sądowego.
(4) Od decyzji izby skarbowej w sprawach objętych artykułem niniejszym służy odwołanie, do
którego stosuje się postanowienia art. 46 i 47”.
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Zdarzenia wymienione w art. 49 ust. 1 u.o.s. stanowiły dwie grupy. W przypadku zdarzeń, o których mowa w art. 49 ust. 1 zd. 1, podatnik miał prawo żądać
zwrotu lub uchylenia wymiaru opłaty stemplowej, natomiast w przypadku zdarzeń wymienionych w art. 49 ust. 1 zd. 2 u.o.s. przychylne załatwienie wniosku
zależało od uznania Izby Skarbowej.
Przepis zawarty w art. 49 ust. 1 zd. 1 u.o.s. przewidywał opisany w nim obowiązek działania dla Izby Skarbowej w razie powołania się przez podatnika na
nieważność bezwzględną lub nieważność względną czynności prawnej.
Przyjmowano, że nieważność bezwzględna polega na tym, że już w chwili,
gdy strony przedsięwzięły działania, które według ich woli miały być czynnością
prawną i wywołać skutki prawne, było pewne (choć strony być może o tym nie
wiedziały), że te działania nie mogły spowodować żadnych skutków prawnych.
W sprawie sądowej wszczętej z powołaniem się na czynność bezwzględnie nieważną sąd powinien był uwzględnić nieważność z urzędu i nie dopuszczać do
zawarcia ugody lub sanacji takiej czynności. Zrzeczenie się prawa powoływania
się na nieważność bezwzględną było bezskuteczne. Powołując się na nieważność
bezwzględną, podatnik był zobowiązany wykazać istnienie wadliwości skutkującej taką nieważnością. Jako przykłady nieważności bezwzględnej wskazywano:
brak zdolności do działania, zobowiązanie się bez podania tytułu (przyczyny),
sprzeczność treści umowy z dobrymi obyczajami lub zakazem ustawowym, a także niezachowanie prawem przepisanej formy19. Izba Skarbowa winna była samodzielnie zbadać, czy w konkretnym przypadku nieważność bezwzględna zaszła.
Ustanowiona została zasada prawna, że w przypadkach, w których pismo bądź
czynność prawna, mające zostać uznane za nieważne od początku, zostały zdziałane przed wejściem w życie ustawy o opłatach stemplowych z 1926 r., przepis
art. 49 ust. 1 tej ustawy nie ma zastosowania, mimo że zaistnienie podanych tam
przesłanek zostało zgłoszone przez stronę dopiero pod rządami nowej ustawy20.
Ocena skutków nieważności dla zwrotu opłaty stemplowej, do której dochodziło zwłaszcza w sytuacji pełnej co do tego świadomości uczestników czynności
prawnej, wywoływała niejednokrotnie liczne wątpliwości21.
19
A. Rosenkranz: Ustawa o opłatach stemplowych wraz z przepisami wykonawczemi. Teksty
i komentarz. Warszawa, Nakładem Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie, 1933, s. 290.
20
Wyrok NTA z dnia 18 listopada 1931 r., l. rej. 6436/28. „Zbiór Wyroków Najwyższego Trybunału Administracyjnego. Seria S” 1931, poz. 499 S; zob. również J. Hrycaj, M. Danyluk: Kodeks
stemplowy. Lwów, Wydawnictwo „Książnica Prawnicza”, 1935, s. 130–132.
21
W piśmiennictwie wyrażony został pogląd, że „Analiza przedmiotów orzeczeń sądowych
dotyczących spraw podatkowych z okresu międzywojennego, gdy ekskluzja będąca przedmiotem
niniejszej pracy jeszcze nie istniała, wskazuje na wzrost znaczenia problemu opodatkowania działań sprzecznych z prawem po 1934 r., szczególnie w zakresie opłaty stemplowej i podatku przemysłowego. Analiza ta wskazuje również na złożoność i trudność merytoryczną problemu, co widoczne jest między innymi w rozchwianym orzecznictwie, w którym wobec braku normy prawnej
odnoszącej się do podatkowej kwalifikacji czynności i zdarzeń rodzących się na gruncie działań
sprzecznych z prawem oraz nieprecedensowej roli orzeczeń łatwo odnaleźć sprzeczne ze sobą uza-
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Przykładem jest tu polemika między Stefanem Glaserem22 a Achillesem Rosenkranzem23, którą zapoczątkowała glosa S. Glasera do jednego z wyroków Sądu
Najwyższego, m.in. uznającego, że okoliczność, iż kontrakt zawarty między stronami okazał się następnie nieważny, nie ma znaczenia dla obowiązku uiszczenia
opłaty stemplowej w chwili zawierania kontraktu24. W swojej glosie S. Glaser zaaprobował rozstrzygnięcie sądu, jednak wskazał na możliwość zupełnie innego
uzasadnienia rozstrzygnięcia, które opierało się na przekonaniu, że „prawo wiąże
powstanie obowiązku opłaty z momentem formalnym sporządzenia pisma lub
zawarcia czynności, a nie uzależnia go od prawnej ważności danego pisma lub
czynności”25, co prowadziło go do wniosku, że obowiązek uiszczenia opłaty istnieje także od nieważnych aktów prawnych. Krytyce pogląd ten poddał A. Rosenkranz, który twierdził, że nieważne oświadczenie woli nie powoduje obrotu,
a opłata stemplowa ma charakter właśnie podatku obrotowego, zatem jeśli obrót
nie nastąpił, to nie istnieje przedmiot opłaty26. Kontynuując polemikę, S. Glaser
zwrócił uwagę, że prawo „winno dążyć ku temu, by stosunki życia społecznego
i gospodarczego układane bywały w sposób rzetelny i zdrowy, nie może i nie
powinno natomiast nigdy liczyć się z objawami patologicznemi w tem życiu, jako
zjawiskiem normalnem i – co więcej – brać pod uwagę interes tego, kto świadomie dopuszcza się nadużycia, działa więc przeciwko porządkowi prawnemu.
[…] Praktyczne znaczenie ustanowienia warunku ważności danego aktu wzgl.
czynności przejawiałoby się w tem tylko, że osoba świadomie sporządzająca pismo, które stwierdza nieważną czynność prawną, lub notarjusz sporządzający
świadomie nieważny akt notarjalny byliby zwolnieni od obowiązku uiszczenia
opłaty. Ale przecież tego rodzaju czynności stanowią bezprawie i dlatego prawo nie może ich uwzględniać”27. W ramach riposty A. Rosenkranz wskazał raz
jeszcze na niedojście czynności prawnej do skutku jako przesłankę nieistniesadnienia wyroków”. A. Słysz: Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Ograniczenie przedmiotowego zakresu opodatkowania. Warszawa, Wolters Kluwer, 2017, s. 31.
22
Stefan Glaser (1895–1984), polski prawnik, specjalista z zakresu prawa i postępowania karnego, adwokat, profesor m.in.: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Uniwersytetu w Liège, Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, współtwórca i organizator polskiego Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Oksfordzie, polskiego Wydziału Medycyny
na Uniwersytecie w Edynburgu i polskiej Szkoły Architektury przy Uniwersytecie w Liverpoolu.
23
Achilles Rosenkranz (1876–1942), polski prawnik, specjalista z zakresu opłat skarbowych,
dr praw, wieloletni naczelnik Wydziału Opłat Stemplowych w Ministerstwie Skarbu.
24
Wyrok SN z dnia 5 września 1933 r., 3 K 314/33. OSN 1934, poz. 537, s. 29–31.
25
S. Glaser: Glosa do wyroku SN z dnia 5 września 1933 r., 3 K. 314/33. OSN 1934, poz. 537,
s. 32.
26
A. Rosenkranz: Nieważność czynności prawnej a opłata stemplowa. „Gazeta Sądowa Warszawska” 1934, nr 7, s. 101.
27
S. Glaser: Jeszcze na temat „Nieważność czynności prawnej a opłata stemplowa”. „Gazeta
Sądowa Warszawska” 1934, nr 13, s. 195. Autor ten – nie zmieniając swego stanowiska – polemikę
kontynuował w kolejnym artykule, zob. Idem: Opłaty stemplowe a nieudolne usiłowanie. „Gazeta
Sądowa Warszawska” 1934, nr 28, s. 569 i n.
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nia przedmiotu opodatkowania28. Podtrzymał w związku z tym tezę, że „pismo
stwierdzające nieważną umowę sprzedaży nie podlega opłacie stemplowej”29.
W przypadku nieważności względnej czynność prawną uważało się za dokonaną, lecz owa czynność mogła stać się nieważną ex tunc, tzn. mógł nastąpić taki
stan rzeczy, jaki by był, gdyby czynności prawnej nie sporządzono. Warunkiem
było żądanie tego przez osobę uprawnioną. Podatnik, który sformułował żądanie
wniosku z art. 49 u.o.s. na podstawie przesłanki nieważności względnej, powinien był wykazać istnienie wadliwości skutkującej taką nieważnością, a ponadto
(w zależności od reżimu cywilnego, któremu czynność prawna podlegała) winien
był wykazać, że prawomocnym wyrokiem czynność prawna została uznana za
nieważną (na terenach obowiązywania przepisów francuskiego, rosyjskiego i austriackiego kodeksu cywilnego), lub że nastąpiło wzruszenie czynności prawnej
drogą oświadczenia pozasądowego (na terenach obowiązywania przepisów niemieckiego kodeksu cywilnego). Jako przykłady nieważności względnej wskazywano błąd, podstęp i groźbę. Izba Skarbowa winna była samodzielnie zbadać,
czy w konkretnym przypadku przesłanka nieważności względnej została spełniona. Z zakresu środków dowodowych wyłączała wyrok na podstawie przyznania
(uznania), jak również wyrok zaoczny, który zapadł bez udowodnienia stanu
faktycznego, na podstawie którego został wydany. Problematyczna była również
weryfikacja przez Izbę Skarbową (z uwagi na brak możliwości przesłuchania
świadków pod przysięgą) wniosku podatnika, powołującego się na to, że nastąpiło wzruszenie czynności prawnej drogą oświadczenia pozasądowego30.
Przepis zawarty w art. 49 ust. 1 zd. 2 u.o.s. dotyczył przede wszystkim przypadków, w których orzeczenie pierwotne, jeszcze przed uprawomocnieniem, uległo uchyleniu lub zmianie (w razie zmiany orzeczenia nie następowało zupełne
uchylenie wymiaru pierwotnego, lecz wymiar ten ulegał zmianie stosownie do
treści orzeczenia nowego). Przepis ten dotyczył także przypadków zmiany lub
uchylenia orzeczenia prawomocnego. Jako przykład wskazywano: uchylenie wyroku sądu polubownego przez sąd powszechny, uchylenie aktu wywłaszczenia,
unieważnienie orzeczenia okręgowego urzędu ziemskiego w przedmiocie przeniesienia własności drogą parcelacji na skutek niewykonania przepisów o terminie zagospodarowania31.
W art. 49 ust. 2 u.o.s. przewidziano dwie sytuacje dla Izby Skarbowej, w których miała ona możliwość wydania orzeczenia „według swego uznania”, a mianowicie, że opłata stemplowa się nie należała lub miała być pobrana tylko w części.
Pierwsza sytuacja zachodziła wówczas, gdy „czynność prawna została w całości
A. Rosenkranz: Opłaty stemplowe a nieważne czynności prawne. „Gazeta Sądowa Warszawska” 1934, nr 28, s. 417 i n.
29
A. Rosenkranz: Opłaty stemplowe a nieważne czynności prawne (dokończenie). „Gazeta Sądowa Warszawska” 1934, nr 29, s. 437.
30
A. Rosenkranz: Ustawa o opłatach stemplowych…, s. 290–291.
31
Ibidem, s. 291.
28
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lub częściowo odwołana bądź za wzajemną zgodą stron, bądź na żądanie jednej
strony z mocy służącego jej prawa”. Druga zaś sytuacja następowała wtedy, „gdy
ziścił się warunek rozwiązujący”.
Warunek rozwiązujący to zastrzeżenie, które uzależnia ustanie skutków czynności prawnej od zdarzenia przyszłego i niepewnego. Ilustruje to np. przepis
§ 158 zd. 2 BGB32: „jeżeli czynność prawna zawarta zostanie pod warunkiem rozwiązującym, skutek jej ustaje z chwilą ziszczenia się warunku; z tą chwilą wraca
poprzedni stan prawny”.
Odstąpienie od umowy przewidywały przepisy prawa cywilnego. Było ono
możliwe np. w warunkach określonych § 346–361 BGB. Również według § 325
BGB, „jeżeli ciążące z umowy obustronnej na jednej stronie świadczenie stanie
się niemożliwem z powodu okoliczności, za którą ona nie odpowiada, może druga strona […] od umowy odstąpić”. Z kolei zgodnie z § 326 BGB, „jeżeli jedna
ze stron jest w zwłoce z wykonaniem świadczenia ciążącego na niej na podstawie umowy obustronnej, może druga strona oznaczyć jej stosowny czasokres do
wykonania świadczenia, oświadczając, że po upływie czasokresu świadczenia nie
przyjmie. Jeżeli świadczenie na czas nie nastąpiło, ma ona po upływie czasokresu
prawo żądać wynagrodzenia szkody z powodu niewypełnienia albo odstąpić od
umowy; roszczenie o wypełnienie jest wykluczone […]”.
Zwraca się uwagę, że ustawa o opłatach stemplowych w art. 49 ust. 2 nie nakazywała umorzenia opłaty stemplowej bądź jej zwrotu, lecz pozostawiała decyzję Izbie Skarbowej, która mogła orzec w tej materii „według własnego uznania”.
Zagadnienie swobodnego uznania administracyjnego w okresie międzywojennym było przedmiotem przeciwstawnych sobie poglądów, spór zaś sprowadzał
się w zasadzie do tego, czy swobodne uznanie administracji może podlegać kontroli sądowej, a także jak dalece dopuszczalna jest kontrola administracji działającej w warunkach swobodnego uznania.
Artykuł 75 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o postępowaniu
administracyjnem z dnia 22 marca 1928 r.33 wprowadził normatywne zróżnicowanie w obrębie swobody, jaką cieszyć się mogła administracja. Regulował on
problematykę wymogów formalnych stawianych decyzjom administracyjnym34,
w tym kwestię ich uzasadnień35. W art. 75 ust. 3 rozporządzenia stwierdzano, że
Na ziemiach b. zaboru pruskiego obowiązywał kodeks cywilny niemiecki (BGB) z 1896 r.
Dz.U. RP nr 36, poz. 341 ze zm.
34
Charakterystyczne dla polskiego prawa administracyjnego pojęcie „decyzja administracyjna” pojawiło się w rozporządzeniu w postępowaniu administracyjnym z 1928 r. i stanowiło oryginalny dorobek polskiej doktryny. A. Stępkowski: Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze
prawnej. Sądowa kontrola władzy dyskrecjonalnej w nowoczesnej Europie. Warszawa, Liber, 2010,
s. 309.
35
Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. RP 1936, nr 14,
poz. 134 ze zm. [dalej: o.p.]) miała zastosowanie do opłat stemplowych m.in. w zakresie dotyczącym: tajemnicy urzędowej (art. 21), wyłączenia urzędników od wydawania orzeczeń (art. 22), określenia osób „zdolnych do działań w sprawie opłat” (art. 48–51), prostowania błędów i podwójnie
32
33
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„Jeśli decyzja jest pozostawiona całkowicie swobodnej ocenie władzy, wystarczy
powołać się na podstawę prawną, w innych wypadkach swobodnej oceny wystarczy to jedynie wówczas, kiedy ważny interes państwowy przemawia przeciwko bliższemu uzasadnieniu”. Podkreśla się, że powołany przepis jest jedynym
w przedwojennym prawie administracyjnym, który wskazuje na istnienie różnych
rodzajów swobodnego uznania, dzieląc je na „całkowite” oraz na „inne wypadki”,
i jednocześnie kojarzy z tym podziałem daleko idące konsekwencje dla kontroli
decyzji opartych na swobodnym uznaniu36. Oczywiście, istotnym mankamentem
uznania administracyjnego jest jednak okoliczność, że każde sięgnięcie po nie,
motywowane nawet dobrymi zamiarami, może prowadzić w efekcie do arbitralności wydawanych decyzji37.
Najwyższy Trybunał Administracyjny [dalej: NTA] w swoim orzecznictwie
podkreślał38, że decyzje oparte na swobodnym uznaniu podlegają orzecznictwu
Trybunału tylko z punktu widzenia ich wadliwości, a mianowicie naruszenia form
postępowania ze szkodą dla skarżących, popadnięcia w sprzeczność z ustaleniami
w aktach poczynionymi lub też w razie potrzeby uzupełnienia stanu faktycznego.
Mimo że rozporządzenie o postępowaniu administracyjnym przewidywało, że
w sprawach opartych na całkowitym swobodnym uznaniu decyzja nie wymagała
uzasadnienia, poza powołaniem prawnej podstawy jej wydania, to w praktyce
w przypadkach całkowicie swobodnego uznania NTA stosował kontrolę bardziej
rygorystyczną, badając również zachowanie przez administrację celu, którego realizacji miała służyć owa „całkowicie swobodna ocena”39.
Warto zatem zwrócić uwagę, że wymienione w art. 49 ust. 2 u.o.s. uprawnienie dla Izby Skarbowej orzekania „według własnego uznania” w sprawach
dotyczących odstąpienia od umowy doznawało wielu ograniczeń. Na przykład
według przepisów wykonawczych do ustawy o opłatach stemplowych z 1926 r.40,
odstąpienie od umowy, o którym mowa w art. 49 ust. 2 u.o.s., wymagało dokładnego wyjaśnienia przyczyn odwołania czynności prawnej. W przypadku odnałożonej opłaty (art. 118), umorzenia opłaty (art. 123), nadpłaty i zwrotu opłaty (art. 125). Zob.
również art. 213 § 2 i art. 216 § 5 tej ustawy, tak również I. Weinfeld: Daniny…, s. 131.
36
P. Fiedorczyk: Uznanie administracyjne w doktrynie i orzecznictwie Najwyższego Trybunału Administracyjnego w II Rzeczypospolitej Polskiej. W: Prawo a dzieje państwa i ustroju. Red.
M. Szyszkowska. Białystok, Temida 2, 1996, s. 147.
37
I. Bogucka: Państwo prawne a problem uznania administracyjnego. „Państwo i Prawo”
1992, z. 10, s. 42.
38
Uwzględniając treść art. 6 pkt 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym (Dz.U. RP nr 94, poz. 806 ze zm.),
który spod orzecznictwa Trybunału wyłączał sprawy, w których „władze administracyjne uprawnione są do rozstrzygania według swobodnego uznania, w granicach pozostawionych temu uznaniu”.
39
A. Stępkowski: Zasada proporcjonalności…, s. 309–310.
40
Zob. § 100 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 października 1932 r. […] zawierającego przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych. Dz.U. RP nr 99,
poz. 842 ze zm.
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stąpienia od umowy o nabycie nieruchomości (art. 52 pkt 1 u.o.s.) albo prawa
wydobywania ciał kopalnych (art. 64 pkt 1) zwrot opłaty lub uchylenie wymiaru
zależało od tego, żeby nie nastąpiły ani oddanie przedmiotu umowy w posiadanie nabywcy, ani wpis prawa własności na jego rzecz w księdze wieczystej. Jeżeli
odwołanie czynności prawnej pociągało za sobą utratę zadatku lub obowiązek
zwrotu zadatku, w podwójnej wysokości albo uiszczenia kary za zawód (odstępnego), to mogło być dozwolone tylko obniżenie opłaty do kwoty przypadającej
według zadatku lub kary za zawód. Uzasadniano to przede wszystkim obawą
przed nadużyciami41.
Należy zaznaczyć, że okólnik nr 10 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lutego 1936 r. o wytycznych postępowania władz przy załatwianiu spraw administracyjnych42 polecał organom I instancji działającym na podstawie całkowitego
uznania uzasadnianie wszystkich decyzji, w II instancji zaś należało nader powściągliwie korzystać z możliwości, jakie stwarzał art. 75 ust. 3 rozporządzenia o postępowaniu administracyjnym: „W sprawach t.zw. swobodnego uznania, w których
ustawy udzielają władzom uprawnień, nie wskazując jakiemi kryterjami mają się
one kierować przy decydowaniu, należy kierować się przewodnią myślą przyświecającą wydaniu ustawy, z wykluczeniem nietylko wszelkiej dowolności i względów
ubocznych, ale także wszelkich innych względów, chociażby nawet podyktowanych
interesem publicznym, jednak pozostających poza zakresem celów danej ustawy”.
Istotną rolę w tym zakresie odegrało również Ministerstwo Skarbu, które niejednokrotnie wypowiadało się w wytycznych ustawy o opłatach stemplowych43.
A. Rosenkranz: Ustawa o opłatach stemplowych…, s. 292.
Dz.Urz. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 1936, nr 5, poz. 22.
43
W jednej z nich stwierdzono, że „Jeżeli właściciel nieruchomości (A) sprzedał osobie B »na
wyrąb« las, będący częścią składową nieruchomości, a w pewien czas potem – jeszcze przed rozpoczęciem wyrębu – te same osoby (A i B) zawarły umowę, na mocy której A sprzedaje B »ziemię
podleśną«, stanowiącą część składową tej samej nieruchomości (za cenę równającą się różnicy między całą wartością nieruchomości a wartością lasu, stanowiącego przedmiot umowy pierwszej […]),
co do opłaty […] od umowy pierwszej Ministerstwo Skarbu uznaje na mocy art. 49 ust. 2 u.o.s.,
że ta opłata się nie należy, że zatem może być policzona na poczet opłaty od umowy drugiej” (Wykładnia ustawy o opłatach stemplowych ustalona przez Ministerstwo Skarbu. Dz.Urz. Ministerstwa
Skarbu 1929, nr 26, poz. 291). W innych z kolei wytycznych Ministerstwo Skarbu stwierdziło, że
„Pismo stwierdzające umowę sprzedaży budynku bez jednoczesnej sprzedaży placu, na którym budynek stoi, podlega opłacie 4% – bez względu na to, czy takie ujęcie umowy zostało spowodowane
tem, że ktoś wystawił budynek na cudzym gruncie, czy też tem, że właściciel budynku, będący
zarazem właścicielem placu, sprzedaje mimo to budynek bez placu. Zawarte w takiej umowie postanowienie, iż właściciel budynku sprzedaje go (lub że go nabywca kupuje) »na rozbiórkę« nie ma
znaczenia w kwestii wysokości opłaty. Jeżeli jednak udowodniono zaświadczeniem odpowiedniej
władzy, sprawującej nadzór nad budownictwem […], że budynek został rozebrany w ciągu sześciu
miesięcy od dnia sporządzenia pisma stwierdzającego umowę, to izba skarbowa, zastosowując analogicznie art. 49 ust. 2 u.o.s., obniży opłatę na kwotę, obliczoną według stawki 1%, przewidzianą
w art. 66 u.o.s.”, tj. dla sprzedaży rzeczy ruchomych (Wykładnia ustawy o opłatach stemplowych
ustalona przez Ministerstwo Skarbu. Dz.Urz. Ministerstwa Skarbu 1933, nr 105, poz. 27).
41
42
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3. Postępowanie w sprawie zwrotu opłaty stemplowej
Wniosek o zwrot opłaty stemplowej należało złożyć w ciągu 5 lat od dnia,
w którym opłatę pobrano („opłatę urzędownie wymierzono”) lub uiszczono
(„uiszczono bez wymiaru urzędowego”), przy czym adresatem była Izba Skarbowa (art. 49 ust. 3 u.o.s.)44. Termin pięcioletni stanowił odstępstwo od terminu
rocznego (art. 45 u.o.s.) i miesięcznego (art. 46 u.o.s.), w którym (odpowiednio)
– w zwykłym trybie – możliwy był zwrot nienależnie uiszczonej samodzielnie
przez podatnika kwoty opłaty stemplowej (art. 45 u.o.s.) lub możliwe było wniesienie odwołania od wymiaru w przypadku wymierzenia opłaty stemplowej przez
właściwy organ urzędowy (art. 46 u.o.s.). Przedłużenie terminu rocznego i miesięcznego były wynikiem tego, że zdarzenia, które według art. 49 u.o.s. stanowiły podstawę ubiegania się o zwrot lub uchylenie wymiaru opłaty, dochodziły do wiadomości podatnika zazwyczaj dopiero po upływie terminu rocznego
bądź miesięcznego. Jeżeli podatnik mógł jednak przedstawić wniosek, o którym
mowa w art. 49 u.o.s., przed upływem terminu rocznego lub miesięcznego i terminu tego dotrzymał, to do wniosku należało stosować nie art. 45 u.o.s. bądź
art. 46 u.o.s., lecz art. 49 u.o.s.45
Strona mogła wystąpić z wnioskiem o zwrot opłaty stemplowej także po upływie
pięcioletniego terminu, jeśli orzeczenie sądowe zostało wydane już po upływie tego terminu. Wniosek w tym przypadku powinien był zostać złożony w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia sądowego.
Wniosek taki powinien był zostać zgłoszony w terminie 3 miesięcy także
w przypadku, gdy nie tylko rozpoczęcie postępowania poprzedzającego wydanie
orzeczenia, lecz również uprawomocnienie się orzeczenia nastąpiło przed upływem pięcioletniego terminu, przewidzianego w art. 49 ust. 3 u.o.s. Takie stanowi44
Wyrokiem NTA z dnia 27 maja 1938 r., L. Rej. 3811/36 („Orzecznictwo Sądów Najwyższych w Sprawach Podatkowych i Administracyjnych” 1938, nr 10, poz. 2390) „Najwyższy Trybunał
Administracyjny ustalił […]: 1) że na mocy art. 112 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
o postępowaniu administracyjnem z dnia 22 marca 1928 r. (Dz.U. R.P. Nr 36, poz. 341) ma zastosowanie do opłat stemplowych art. 2 ust. 3 powołanego prawa, który głosi: »Jeżeli wniesiono podanie
do władzy niewłaściwej, winna ona niezwłocznie podanie to skierować do władzy jej zdaniem właściwej, z równoczesnym zawiadomieniem o tym wnoszącego, lub zwrócić mu podanie ze wskazaniem tej władzy; 2) że jeśli władza niewłaściwa wprawdzie skierowała podanie do władzy właściwej,
ale uczyniła to w czasie takim, że w warunkach normalnego toku czynności władzy niewłaściwej
nie można tego przesłania podania uważać za niezwłoczne, i jeśli na skutek tego podanie wpłynęło
do władzy właściwej po terminie, to strona nie może ponieść szkody, to ma być traktowane tak, jak
gdyby wpłynęło do władzy właściwej w terminie. W przypadku konkretnym podanie zawierające
wniosek o zastosowanie art. 49 u.o.s. wpłynęło w dniu 11 sierpnia 1933 r. do Urzędu Opłat Stemplowych, który pismem z dnia 8 września 1933 r. przesłał podanie Izbie Skarbowej, gdzie wpłynęło
w dniu 12 września 1933 r. Najwyższy Trybunał Administracyjny orzekł, że w przypadku konkretnym skierowanie podania do władzy właściwej nie nastąpiło niezwłocznie«”.
45
A. Rosenkranz: Ustawa o opłatach stemplowych…, s. 289.
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sko ukształtowało się już wcześniej w judykaturze NTA46. W 1938 r. NTA zdecydował się jednak podjąć uchwałę o wyżej wymienionej treści, stanowiącą zasadę
prawną wpisaną do księgi zasad prawnych47. Podejmując tę uchwałę, NTA miał na
uwadze z jednej strony charakter przepisu zawartego w art. 49 ust. 3 zd. 2 u.o.s.,
z drugiej strony zaś oparł się na jego gramatycznej wykładni. Zdaniem NTA,
w stosunku do przepisu zawartego w art. 49 ust. 3 zd. 1 przepis zawarty w art. 49
ust. 3 zd. 2 u.o.s. był przepisem wyjątkowym, określającym wyjątkowy trzymiesięczny termin w miejsce terminu pięcioletniego, który stanowił regułę w przypadkach, gdy prawo do zwrotu opłaty stemplowej opierało się na orzeczeniu sądowym. Takie wyraźne brzmienie przepisu zawartego w art. 49 ust. 3 zd. 2 u.o.s.
nie dawało żadnej podstawy do ograniczenia oznaczonego w nim trzymiesięcznego terminu tylko do przypadków, gdy upłynął już termin pięcioletni, w którym
pozostawał stronie otwarty trzymiesięczny termin od daty uprawomocnienia się
orzeczenia. Z tego względu należało uznać, że termin trzymiesięczny obowiązywał również w tych przypadkach, w których jego upływ następował jeszcze
w otwartym terminie pięcioletnim48.
Ustawa o opłatach stemplowych nie przewidywała żadnych dalszych wyjątków dotyczących zgłoszenia wniosku o zwrot opłaty, a zatem strona w innych sytuacjach po upływie pięcioletniego terminu nie miała prawa żądać zwrotu opłaty
stemplowej. Odnosiło się to także do przypadku, gdy dopiero po upływie pięcioletniego okresu stawało się pewne, że warunek zawieszający się nie ziści, płatnik opłaty stemplowej bowiem już przez sam fakt upływu pięcioletniego terminu
utracił prawo do żądania zwrotu uiszczonej opłaty stemplowej49.
Artykuł 49 ust. 4 u.o.s. przewidywał, że od decyzji Izby Skarbowej w sprawach
objętych art. 49 u.o.s. służyło odwołanie każdej osobie, która była zobowiązana
do uiszczenia opłaty stemplowej. Do odwołania stosowano postanowienia art. 46
i 47 u.o.s. Oznaczało to, że w przypadkach wymierzenia opłaty stemplowej przez
właściwy organ można było wnieść odwołanie w ciągu miesiąca od dnia dokonania wymiaru (w razie zawiadomienia o wymiarze drogą nakazu płatniczego termin liczony był od dnia doręczenia nakazu) lub doręczenia decyzji. Odwołanie
wnosiło się za pośrednictwem organu (który wymierzył opłatę stemplową lub jej
podwyżkę albo wydał decyzję) do Izby Skarbowej. Jeżeli jednak decyzję wydała Izba Skarbowa w I instancji, odwołanie rozstrzygał Minister Skarbu. W razie
całkowicie uzasadnionego odwołania właściwy organ, który wydał decyzję, mógł
46
Wyrok NTA z dnia 6 lutego 1935 r., L. Rej. 9356/32. „Orzecznictwo Sądów Najwyższych
w Sprawach Podatkowych i Administracyjnych” 1935 (Rok IV), poz. 1293.
47
Uchwała kolegium zwiększonego NTA z dnia 21 maja 1938 r., L. Rej. 3059/36. „Orzecznictwo Sądów Najwyższych w Sprawach Podatkowych i Administracyjnych” 1938, nr 6, poz. 2269.
48
Uchwała kolegium zwiększonego NTA z dnia 21 maja 1938 r., L. Rej. 3059/36. „Orzecznictwo Sądów Najwyższych w Sprawach Podatkowych i Administracyjnych” 1938, nr 6, poz. 2269.
49
Wyrok NTA z dnia 5 kwietnia 1938 r., L. Rej. 3233/36. „Orzecznictwo Sądów Najwyższych
w Sprawach Podatkowych i Administracyjnych” 1938, nr 6, poz. 2268.
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załatwić odwołanie we własnym zakresie. Od decyzji wydanej na skutek odwołania nie było dalszego środka odwoławczego w administracyjnym toku instancji,
natomiast przysługiwała skarga do Najwyższego Trybunału Administracyjnego.
Warto zwrócić uwagę, że stosowany do opłat stemplowych art. 125 o.p. nakazywał organom skarbowym, by sumy nadmiernie lub nienależnie uiszczone
z tytułu opłat stemplowych były zaliczane płatnikowi na poczet innych jego należności, a w przypadku ich braku były zwracane w gotówce. Jednocześnie podlegające zwrotowi lub zaliczeniu nadpłaty podlegały oprocentowaniu w wysokości
4% rocznie, licząc od dnia wpłaty sumy wymierzonej przez władze skarbowe lub
w wyniku odwołania za niesłusznie pobraną. Oprocentowanie nadpłat opłaty
stemplowej było formą wyrównania szkody spowodowanej wadliwym działaniem
administracji podatkowej50.

4. Wnioski końcowe
Materiały opublikowane na etapie prac legislacyjnych dają świadectwo, że
dla twórców ustawy o opłatach stemplowych z 1926 r. prace te stały się okazją
do rewizji polskiego prawodawstwa w zakresie opłat stemplowych, ponieważ
uzewnętrznili oni potrzebę rozgraniczenia wśród danin publicznych w Polsce
dwóch odrębnych kategorii danin: podatków i opłat51. Konstatacja ta miała co
prawda wpływ na strukturę ustawy, pozostała jednak bez wpływu na zakres
danin publicznych objętych tą ustawą. Opłaty stemplowe uregulowane w tym
akcie obejmowały podatek od obrotu niezawodowego, były dodatkowym podatkiem od obrotu zawodowego, a w pozostałej części były opłatami sensu stricto,
stanowiąc bezpośrednią odpłatę za konkretne świadczenie (czynność organów
państwowych)52.
Ocena ustawy stemplowej w piśmiennictwie okresu Drugiej Rzeczypospolitej była w przeważającej części ujemna53. Zwracano uwagę na jej skomplikowane
przepisy i błędy oraz sprzeczności. Użyta w ustawie technika ustawodawcza czyniła ją trudną do zrozumienia i praktycznego stosowania nie tylko przez płatników, lecz również przez urzędników skarbowych54. Nie ułatwiały stosowania
50
J. Małecki: System podatkowy II Rzeczypospolitej. W: A. Gomułowicz, J. Małecki: Podatki
i prawo podatkowe. Warszawa, LexisNexis, 2013, s. 310 i n.
51
A. Rosenkranz: Zasady…, s. 11–33.
52
J. Małecki: Z problematyki opłaty skarbowej. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1989, z. 4, s. 81.
53
Zob. np. A. Banaszak: Uwagi do projektu ustawy o opłatach stemplowych. „Palestra” 1926,
nr 4–5, s. 210–215.
54
I. Weinfeld: Daniny…, s. 143.
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ustawy bardzo liczne jej wykładnie, komplikowały one bowiem praktykę przez
swoją drobiazgowość i kazuistykę, a także pomijając częste przypadki, na które
ustawa nie dawała wyraźnej odpowiedzi. Trzeba wziąć pod uwagę, że wykładnie
przeważnie były wydawane w celu wyjaśnienia wątpliwości urzędników, powołanych do wykonywania ustawy55. Wykładnia poszczególnych przepisów ustawy
o opłatach stemplowych od 1927 r. była ogłaszana w „Dzienniku Urzędowym
Ministerstwa Skarbu”. W ciągu 10 lat obowiązywania ustawy ogłoszono ponad
500 wykładni. Była ona obowiązująca dla organów skarbowych. Nie dotyczyła
wprawdzie stron czynności, jednakże z uwagi na stosunkowo małe kwoty, o jakie najczęściej chodziło, a także długie i kosztowne postępowanie przed Najwyższym Trybunałem Administracyjnym miała decydujące znaczenie dla większości
spraw. Podkreślano również, że wadą tej wykładni było to, że nie decydowało
o niej „większe grono fachowców”. Wyrażano także nadzieję, co jednak nie nastąpiło, że chwila unifikacji ustawodawstwa prywatnego będzie najstosowniejszym momentem do przeprowadzenia zmiany ustawy o opłatach stemplowych
z uproszczeniem i stabilizacją jako głównymi jej celami56.
Warto jednak zwrócić uwagę, że instytucja zwrotu opłaty uregulowana w ustawie o opłatach stemplowych z 1926 r. zasługuje w pewnych aspektach na ocenę
pozytywną. Przewiduje bowiem rozwiązania, które powinien był wziąć pod uwagę
współczesny ustawodawca, projektując instytucję zwrotu podatku od czynności
cywilnoprawnych, uregulowanego ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku
od czynności cywilnoprawnych57, której zakres przedmiotowy odpowiada w dużej mierze zakresowi przedmiotowemu ustawy o opłatach stemplowych.
W aktualnym stanie prawnym odstąpienie od umowy czy też jej rozwiązanie
przez strony i nieuchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli stron
czynności cywilnoprawnej, które jest podstawą zwrotu opłaty stemplowej według
art. 49 ust. 2 lit. a u.o.s., nie stanowi podstawy zwrotu podatku w myśl art. 11
ust. 1 pkt 1 u.p.c.c. Z uwagi na to, że często tym działaniom stron towarzyszą
szczególne okoliczności, dla tego rodzaju sytuacji ustawodawca być może powinien przewidzieć rozwiązania, wzorem twórców ustawy o opłatach stemplowych
z 1926 r., które dałyby możliwość zwrotu całości lub części pobranego podatku58.
Warunkiem jest zdarzenie przyszłe i niepewne, od którego można uzależnić
powstanie (warunek zawieszający – uzależniający powstanie skutków czynności
cywilnoprawnych od wystąpienia określonego zdarzenia) lub ustanie (warunek
rozwiązujący – uzależniający ustanie skutków czynności cywilnoprawnych od
nastąpienia określonego zdarzenia) skutków prawnych. Możliwe są zatem dwa
L. Woyna: Potrzeba reformy ustawodawstwa o opłatach stemplowych. W: Pięć lat na froncie
gospodarczym. 13 V 1926–1931. T. 2. Warszawa, Wydawnictwo „Drogi”, 1931, s. 224–235.
56
I. Weinfeld: Daniny…, s. 131.
57
Tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 1150 ze zm. [dalej: u.p.c.c.].
58
Zob. S. Bogucki: Niedopuszczalność zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku niespełnienia przesłanki nieważności względnej [w druku].
55
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rodzaje warunków (zawieszający i rozwiązujący) i niespełnienie się warunku zawieszającego oraz ziszczenie się warunku rozwiązującego stanowiły podstawy
ubiegania się o zwrot opłaty, które przewidywała ustawa o opłatach stemplowych
z 1926 r. w przepisach art. 49 ust. 1 zd. 2 oraz ust. 3 lit. b. Natomiast w świetle
art. 11 ust. 1 pkt 2 u.p.c.c. jedynie wystąpienie warunku zawieszającego stanowi dla podatnika podstawę żądania zwrotu zapłaconego podatku59. Wydaje się,
że z punktu widzenia interesów podatnika współczesny prawodawca nietrafnie
zrezygnował z objęcia możliwością zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli czynność cywilnoprawna została dokonana pod warunkiem rozwiązującym.
S. Bogucki: Zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych jako instytucja prawa podatkowego. Warszawa, Wolters Kluwers Sp. z o.o., 2020, s. 164; Idem: Zwrot podatku. W: S. Bogucki,
A. Dumas, W. Stachurski, K. Winiarski: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz dla
praktyków. Gdańsk, ODDK, 2014, s. 375.
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Walka o zagospodarowanie turystyczne
Beskidów Zachodnich
pomiędzy Związkiem Beskidzkim
a Towarzystwem Tatrzańskim
1. Dzieje turystyki i eksploracji górskiej pełne są wydarzeń o wyraźnie politycznym wymiarze. Już zresztą sam początek zorganizowanej działalności turystycznej, który w drugiej połowie XIX w. przybrał formę organizacji zrzeszających miłośników krajoznawstwa i turystyki, niejednokrotnie motywowany był
ideą politycznej rywalizacji1. Zjawisko to ze szczególnym natężeniem dało znać
o sobie w przypadku organizacji obejmujących swym zasięgiem poszczególne
części Karpat. Położenie geograficzne Karpat czyni z nich wyjątkowy łańcuch
górski nie tylko pod względem krajoznawczo-poznawczym, ale również w aspekcie historyczno-politycznym. Zamknięte na przełomie XIX i XX stulecia w granicach monarchii austrowęgierskiej nader często stawały się areną zmagań politycznych, a historia nierzadko wystawiała im krwawy rachunek. Uczestnikiem,
a niekiedy i inspiratorem wielu takich zdarzeń były organizacje turystyczne propagujące wśród rodzimej ludności piękno i bogactwo krajobrazowo-kulturowe
wybranych pasm karpackich2. Przypadkiem pozbawionym precedensu były wydarzenia, które przeszły do historii pod zgoła niewinną nazwą „wojny podjazdowej”
(Kleinkrieg)3. Stronami tego konfliktu byli członkowie i sympatycy Towarzystwa
Tatrzańskiego (od 1922 r. Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego) oraz działacze
Związku Beskidzkiego (Beskidenverein), a ich areną zachodnia część Beskidów
Zachodnich.
1
2
3

Z. Kulczycki: Zarys historii turystyki w Polsce. Warszawa 1977, s. 88.
J. Gašpar: Dziewiąty na świecie klub górski. „Tatry” 2013, nr 4 (46), s. 73–85.
W. Krygowski: Zarys dziejów polskiej turystyki górskiej. Warszawa 1973, s. 67.
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Początki zorganizowanego ruchu turystycznego w zachodniej części Beskidów
Zachodnich były dziełem Związku Beskidzkiego. Został on założony 28 lutego
1893 r. we Frydku z inicjatywy kilkunastu niemieckich działaczy turystycznych
wywodzących się głównie z regionu Śląska Cieszyńskiego. Głównym celem Związku określonym w statucie był rozwój turystyki górskiej na obszarze Beskidów Zachodnich, co obejmować miało tworzenie określonej infrastruktury turystycznej
w postaci znakowania szlaków, budowę schronisk oraz propagowanie informacji
krajoznawczych. Mimo że struktura Związku składała się z kilkunastu sekcji, od
samego początku najbardziej prężną i odgrywającą największą rolę w realizacji tak
zakreślonego celu była utworzona 11 maja 1893 r. Sekcja Bielsko-Bialska (Bielitz-Biala Sektion). Terytorialny zakres działalności tej sekcji rozciągał się od rzeki
Biała aż po rejon Babiej Góry4. Odrodzenie się państwa polskiego i powstanie Czechosłowacji w 1918 r. spowodowało reorganizację Związku Beskidzkiego, a miejsce dotychczasowej Sekcji Bielsko-Bialskiej zajęła Sekcja Bielska (Beskidenverein in
Bielitz). Niezmieniony pozostał jednak obszar działalności powyższej sekcji, której
aspiracje w dalszym ciągu sięgały pasma babiogórskiego. W gruncie rzeczy zostały
one jeszcze poszerzone, zważywszy, że Sekcja Bielska faktycznie zmonopolizowała
działalność Związku Beskidzkiego. Cały więc obszar zachodniej części Beskidów
Zachodnich znajdujący się po oficjalnym ustaleniu granicy polsko-czechosłowackiej w 1920 r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stał się przedmiotem zainteresowania Sekcji Bielskiej Związku Beskidzkiego. W grę wchodziło więc terytorium
zaczynające się na rzece Olza, a kończące na Przełęczy Lipnickiej oddzielającej
masyw Babiej Góry od pasma Policy5.
Beskidy Zachodnie przez pierwsze trzy dekady istnienia Towarzystwa Tatrzańskiego nie przedstawiały dla jego działaczy szczególnej wartości poznawczej. Utworzona 31 grudnia 1873 r. w Nowym Targu organizacja działalność swą
koncentrowała początkowo na zagospodarowaniu turystycznym Tatr i Pienin,
a gdy zwróciła się już w stronę Beskidów, to wybór padł na leżące na rubieżach
państwa polskiego Beskidy Wschodnie6. Dopiero wzmożona aktywność działaczy Związku Beskidzkiego u stóp Babiej Góry i konsekwencja Hugo Zapałowicza
zwróciły uwagę czołowych osobistości Towarzystwa Tatrzańskiego na wartość
przyrodniczą „królowej Beskidów” i turystyczno-krajoznawcze znaczenie Beskidów Zachodnich. Efektem tego było powołanie 14 maja 1905 r. w Makowie Babiogórskiego Oddziału Towarzystwa Tatrzańskiego, którego obszar działalności
pokrywał się z właściwością działania Bielsko-Bialskiej Sekcji Związku Beskidzkiego7. Biorąc pod uwagę cele Towarzystwa Tatrzańskiego, wśród których na czo4
5
6

22.

J. Gąstoł: Beskidenverein a turystyka polska (Cz. I). „Wierchy” 1978, T. 46, s. 156–157.
Idem: Beskidenverein a turystyka polska (Cz. II). „Wierchy” 1980, T. 47, s. 145.
W. Krygowski: Dzieje Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Warszawa–Kraków 1988, s. 21–

J. Kapłon: Oddział Babiogórski Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 1905–1950 (1). „Rocznik Babiogórski” 2011–2012, T. 13, s. 26–30.
7
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ło wybijały się rozwój ruchu turystycznego i propagowanie walorów krajoznawczo-przyrodniczych terenów górskich8, jak również mając na względzie ówczesną
sytuację społeczno-polityczną na terytorium Galicji, konkurencja pomiędzy
Związkiem Beskidzkim a Towarzystwem Tatrzańskim była nieunikniona. Szybko jednak okazało się, że wykracza ona poza sferę czysto turystyczną, a z biegiem czasu zrodziła się z niej kolejna płaszczyzna rywalizacji polsko-niemieckiej
o jednoznacznie politycznym charakterze. Jeżeli dodać do tego założone 6 marca
1910 r. przez działaczy turystycznych ze Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie Polskie Towarzystwo Turystyczne „Beskid”, którego głównym celem był rozwój turystyki górskiej wśród ludności polskiej na terenach Beskidu Śląskiego9, a także
uwzględniwszy równie napiętą wówczas sytuację społeczno-polityczną na Śląsku
Cieszyńskim, przydanie działalności turystycznej znaczenia politycznego było
tylko kwestią czasu. Zapoczątkowany u schyłku istnienia monarchii habsburskiej konflikt przetrwał jej upadek i z równą siłą dawał o sobie znać niemal przez
cały okres międzywojenny. Po stronie Związku Beskidzkiego jego uczestnikiem
była wspominana już Sekcja Bielska, natomiast po stronie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, oprócz Oddziału Babiogórskiego oraz włączonego w struktury Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w 1921 r. jako Oddział „Beskid Śląski” dawnego Polskiego Towarzystwa Turystycznego „Beskid”, powstały w 1924 r.
w Katowicach Oddział Górnośląski, a także utworzone w 1930 i 1933 r. oddziały
w Bielsku i Białej10.
2. Pierwszą linią frontu „wojny podjazdowej” pomiędzy Towarzystwem Tatrzańskim a Związkiem Beskidzkim stały się szlaki turystyczne. Wytyczanie
i znakowanie szlaków w Beskidach Zachodnich rozpoczęli działacze Związku
Beskidzkiego już w pierwszym roku działalności ich organizacji. Wyznaczono
wówczas szlaki wiodące z Bielska na Szyndzielnię, Klimczok, Błatnią i Magurkę. Największą wagę działacze Związku Beskidzkiego przywiązywali jednak do
Babiej Góry, która rychło urosła w ich świadomości do rangi symbolu w dziele turystycznego zagospodarowywania i opanowywania Beskidów. Dość powiedzieć, że już w połowie 1894 r. na szczycie Diablaka umieścili oni oprawioną
w skórę pamiątkową księgę, do której mogli wpisywać się turyści odwiedzający
Babią Górę. Widniał na niej napis – „I Księga Pamiątkowa Sekcji Bielsko-Biała
8
W pierwszych redakcjach statutu Towarzystwa Tatrzańskiego cel taki ograniczony został jedynie do obszaru Tatr. Dopiero wraz z rozbudową struktury Towarzystwa w kolejnych wersjach
statutu realizacja jego celów rozciągnięta została na ogólnie wskazany obszar Karpat. Por. J. Kapłon: Kształtowanie się struktur organizacyjnych Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. W: Z dziejów Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
(1873–1950). Red. W.A. Wójcik, A. Kurek. Kraków 2016, s. 15–42.
9
J. Kapłon: Z kart historii 1910–1950. 100 lat Oddziału PTT – PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie 1910–2010. Cieszyn 2010, s. 4–5.
10
W. Krygowski: Dzieje…, s. 23.
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Związku Beskidzkiego dla Babiej Góry”, a pierwszego wpisu dokonał w niej Wilhelm Schlesinger11, jeden z najbardziej prominentnych działaczy Związku12. Jeszcze w tym samym roku członkowie Związku Beskidzkiego wytyczyli i oznakowali
kilka wariantów szlaków prowadzących na Babią Górę – wędrować nimi można
było zarówno z Zawoi, jak i z Orawskiej Półgóry. W kolejnych latach z inicjatywy
działaczy Związku Beskidzkiego wytyczone zostały jeszcze szlaki w rejonie Pilska,
Romanki i Lipowskiej13.
Wart podkreślenia w tym kontekście jest fakt ujednolicenia i skodyfikowania reguł związanych z wytyczaniem i znakowaniem szlaków. Wspominany
W. Schlesinger opracował bowiem szczegółową instrukcję dotyczącą szlaków turystycznych w Beskidach, która 5 kwietnia 1899 r. została zatwierdzona przez
Walne Zgromadzenie Związku Beskidzkiego. Porządkowała ona kwestie ewidencji szlaków, ich konserwacji oraz wytyczania i znakowania. Wprowadziła również
zasadę, zgodnie z którą każdy szlak musiał przybrać formę kolorowego znaku
umieszczonego na białym polu14.
Intensywna działalność Związku Beskidzkiego w dziedzinie wytyczania i znakowania szlaków wywoływała coraz większe zaniepokojenie w szeregach polskiej
społeczności turystycznej. Nikt nie miał bowiem złudzeń, że wytyczanie szlaków
górskich przez organizację reprezentującą mniejszość niemiecką na obszarach
należących historycznie do państwa polskiego lub zamieszkałych w zdecydowanej większości przez ludność pochodzenia polskiego stanowi element wrogiej
polityki narodowościowej. Pojawiały się nawet głosy, że turystyka górska służy
mniejszości niemieckiej do zawłaszczania kolejnych terenów lub wręcz stanowi
element mitycznego „pochodu na wschód” (Drang nach Osten), a w każdym razie
toruje drogę do uszczuplenia granic przyszłego państwa polskiego. Nie brakowało
również opinii, że jest to taktyka obliczona na kulturową dominację mniejszości
niemieckiej nad większością prawowitych mieszkańców tych ziem15. Nawet jeśli
ogólna wymowa takich ocen razić może radykalizmem, to nie ulegało wątpliwości, że stopniowe opanowywanie terenów górskich i propagowanie ruchu
turystycznego wśród społeczności niemieckiej manifestować miało przewagę
świadomości kulturotwórczej tej społeczności nad nader słabo zakorzenionym
przeświadczeniem ludności polskiej o roli krajoznawstwa i turystyki w dziele
kształtowania kultury narodowej.
Ze znaczenia ruchu turystycznego i upowszechniania wiedzy krajoznawczej
dla rozwoju świadomości narodowej zdawali sobie jednak sprawę perspektywicznie myślący działacze Towarzystwa Tatrzańskiego. Szczególnie silnie wryła im się
w pamięć rola miłośników turystyki górskiej i piękna Tatr w długotrwałej walce
11
12
13
14
15

Pełnił on funkcję wiceprezesa Bielsko-Bialskiej Sekcji Związku Beskidzkiego.
T. Biesik: Schroniska górskie dawniej i dziś. Beskid Żywiecki. Bielsko-Biała 2013, s. 189.
J. Gąstoł: Beskidenverein a turystyka polska (Cz. I)…, s. 162–163.
Ibidem.
K. Sosnowski: Turystyka polska a Zachodnie Beskidy. „Wierchy” 1923, T. 1, s. 52.
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o skrawek terenów położonych nad Morskim Okiem16. Dlatego też stopniowo
rozbudowywano struktury Towarzystwa Tatrzańskiego i wszędzie jedną z pierwszych podejmowanych decyzji było postanowienie o konieczności wytyczenia
ścieżek i szlaków turystycznych prowadzących w najciekawsze przyrodniczo
i najpiękniejsze krajoznawczo rejony górskie17. Nie inaczej się stało w przypadku
Babiogórskiego Oddziału Towarzystwa. Natychmiast po jego utworzeniu przystąpiono do poprowadzenia kilku szlaków w masywie Babiej Góry. Początkiem
działalności znakarskiej było umieszczenie tablic orientacyjnych i znaków w języku polskim w rejonie Babiej Góry, do czego Oddział Babiogórski został upoważniony na podstawie decyzji Zarządu Dóbr Habsburskich w Żywcu z 10 lipca
1905 r. Już w 1906 r. H. Zapałowicz wraz z Edwardem Wolskim wyznaczyli istniejącą do dziś trasę z Suchej Beskidzkiej do Zawoi Centrum. Natomiast kilka
miesięcy później Wawrzyniec Szkolnik – prawdziwy nestor babiogórskiego przewodnictwa i niezrównany gawędziarz, czym zyskał sobie przydomek „Babiogórskiego Sabały” – wytyczył trzy szlaki prowadzące z Zawoi na Markowe Szczawiny
oraz szlak wiodący z Przełęczy Brona na szczyt Babiej Góry. Stosownie do polecenia H. Zapałowicza szlaki te zostały poprowadzone wzdłuż szlaków Związku
Beskidzkiego18.
Działania te napotkały na niespodziewanie ostrą reakcję członków Związku
Beskidzkiego, którzy odebrali je jako podważenie dotychczasowych praw Związku do prowadzenia działalności turystycznej na obszarze Beskidów Zachodnich,
a zwłaszcza w paśmie babiogórskim. W rezultacie z inspiracji członków Związku
Beskidzkiego w październiku 1907 r. doszło dwukrotnie do zniszczenia znaków
i tablic Oddziału Babiogórskiego, w tym szlaku wiodącego z Przełęczy Brona na
Babią Górę. O ile po pierwszym incydencie Oddział Babiogórski poprzestał jedynie na naprawie zniszczeń i ponownym wyznaczeniu zdewastowanego odcinka
szlaku, o tyle już drugi akt wandalizmu spowodował zdecydowaną odpowiedź
jego działaczy. Powołując się bowiem na zeznania świadków zdarzenia, H. Zapałowicz złożył w imieniu Oddziału skargę przeciwko dwóm działaczom Związku
Beskidzkiego, W. Schlesingerowi i Wilhelmowi Kroczkowi, do c. k. Sądu Powiatowego w Makowie. Po wnikliwym rozpoznaniu sprawy 25 lutego 1907 r. zapadł
wyrok, w którym sędziowie uznali rację skarżących i nakazali Związkowi Beskidzkiemu zapłatę odszkodowania na rzecz Oddziału Babiogórskiego, przy czym
jego wysokość miała zostać ustalona w odrębnym postępowaniu19.
Sam fakt zniszczenia przez osoby powiązane ze Związkiem Beskidzkim szlaków wyznaczonych przez Towarzystwo Tatrzańskie sprowokowany został przez
wspominaną już metodę działalności znakarskiej zastosowaną przez członków
16
Z. Nowak: Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1889–1909. Kraków 1992,
s. 114–115.
17
W. Krygowski: Zarys…, s. 55–59.
18
S. Figiel et al.: Beskid Żywiecki. Pruszków 2012, s. 110.
19
T. Biesik: Schroniska górskie dawniej i dziś. Beskid Żywiecki…, s. 198–199.
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Oddziału Babiogórskiego. Polegała ona na prowokacyjnej w istocie strategii, by
szlaki Towarzystwa Tatrzańskiego biegły wzdłuż dotychczasowych szlaków wyznaczonych przez Związek Beskidzki, a niekiedy wręcz się z nimi pokrywały.
Strategia taka była świadomą formą manifestacji przynależności masywu Babiej
Góry do strefy wpływów polskiego ruchu turystycznego. Był to ponadto wyraźny sygnał sprzeciwu wysłany działaczom Związku Beskidzkiego, że członkowie
Towarzystwa Tatrzańskiego nie uznają wyłączności Związku na turystyczne zagospodarowanie nie tylko rejonu Babiej Góry, ale i pozostałych części Beskidów
Zachodnich. Zważywszy, że członkowie Związku Beskidzkiego strategii tej nie
pozostali dłużni i zareagowali zniszczeniem szlaków Towarzystwa, rozpoczął się
ze wszech miar spektakularny element ich wojny podjazdowej, do którego rychło
przylgnęła etykieta „wojny na pędzle”20.
Jakkolwiek wyrok sądu w Makowie i towarzyszące mu komentarze obu stron
sporu przyniosły chwilowe zawieszeni broni, trwałego pokoju na tym polu nie
osiągnięto. Nowa odsłona „wojny na pędzle” dała o sobie znać w całkowicie zmienionej rzeczywistości geopolitycznej. Odrodzenie państwa polskiego w granicach
obejmujących wcześniejszy teren działalności Związku Beskidzkiego od Olzy po
Babią Górę doprowadziło przy tym do odwrócenia dotychczasowych ról. Gospodarzem tych terenów stało się bowiem Towarzystwo Tatrzańskie (od końca
1922 r. zwane formalnie Polskim Towarzystwem Tatrzańskim), natomiast Związek Beskidzki sprowadzony został do rangi organizacji reprezentującej interesy
określonej mniejszości narodowej w dziedzinie turystyki. Nie pozostało to, rzecz
jasna, bez wpływu na dynamikę działalności obu tych podmiotów. Związek Beskidzki znalazł się wyraźnie w defensywie, zmuszony do obrony swego stanu posiadania. Z kolei Polskie Towarzystwo Tatrzańskie przystąpiło do zdecydowanej
ofensywy, która w niedługim czasie przyniosła jej spodziewany efekt w postaci
zdominowania turystyki w Beskidach Zachodnich. Wyrazem tej dominacji był
postępujący rozwój infrastruktury turystycznej, którego jednym z najważniejszych przejawów była budowa sieci szlaków. Działalność znakarska Związku Beskidzkiego po 1918 r. ograniczyła się na dobrą sprawę do troski o utrzymanie
szlaków wyznaczonych przed wybuchem I wojny światowej w odpowiednim porządku. Natomiast poszczególne oddziały Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
(Babiogórski z siedzibą w Żywcu, „Beskid Śląski” z siedzibą w Cieszynie i Górnośląski z siedzibą w Katowicach) wyznaczały nowe szlaki wiodące w najciekawsze
zakątki Beskidów Zachodnich21. Kluczowa okazała się tu koncepcja Głównego
Szlaku Beskidzkiego. Zaproponowana w 1923 r. przez Kazimierza Sosnowskiego
w ciągu kilku lat została zrealizowana w formie szlaku łączącego najpiękniejsze
i najciekawsze miejsca w Beskidach Zachodnich22. Znakowaniu nowych szlaków
S. Figiel et al.: Beskid…, s. 110.
W. Krygowski: Dzieje…, s. 38–39.
22
Z Kresek: Główny Szlak Zachodniobeskidzki im. Kazimierza Sosnowskiego. Przewodnik turystyczny. Warszawa–Kraków 1989, s. 6–7.
20

21
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towarzyszyła praktyka przemalowywania szlaków wyznaczonych wcześniej przez
Związek Beskidzki, co na początku lat trzydziestych minionego wieku zaowocowało ich faktyczną likwidacją. Ostatni szlak autorstwa działaczy Związku został
usunięty w 1936 r. w rejonie Lipowskiego Wierchu23.
Bezpośrednią przyczyną systematycznej likwidacji przez Polskie Towarzystwo
Tatrzańskie szlaków Związku Beskidzkiego było fiasko trwających przez całe lata
dwudzieste XX w. starań zawarcia odpowiedniego porozumienia pomiędzy obiema organizacjami. Pierwsze próby podejmowane w tym kierunku przez działaczy
Towarzystwa spotykały się z brakiem zainteresowania ze strony członków Związku, którzy pod rozmaitymi pretekstami odrzucali propozycje współpracy i porozumienia. Sytuacja zmieniła się dopiero pod koniec wspomnianej dekady, gdy
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie dysponowało rozbudowaną strukturą w terenie
i stało się najsilniejszą organizacją turystyczną w Beskidach Zachodnich. Dnia
3 sierpnia 1929 r. w Cieszynie odbyło się posiedzenie Komisji Zachodniobeskidzkiej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, w którym uczestniczył przedstawiciel
Związku Beskidzkiego – W. Kroczek. O ile wcześniej Związek konsekwentnie domagał się przyznania mu swobody prowadzenia działalności turystycznej na obszarze od Cieszyna po Babią Górę, o tyle podczas cieszyńskiej konferencji jego
delegat przystał na propozycję rozgraniczenia terenów działalności oddziałów
Towarzystwa i Sekcji Bielskiej Związku w duchu kompromisowym. Zakładała
ona, że terenem ściślejszej działalności Związku mają być: część Beskidu Małego
położona po lewym brzegu Soły, grupa Klimczoka z Magurą i Błatnią aż po przełęcz Beskid oddzielającą Brenną od Szczyrku oraz szlaki prowadzące do schroniska Związku pod Babią Górą z Jeleśni przez Przyborów i z Półgóry oraz wiodące
ze Szczyrku do schroniska narciarskiego na Skrzycznem i na przełęcz Salmopolską wzdłuż doliny Żylicy24.
Porozumienie to dawało szansę na uporządkowanie strefy wpływów obu organizacji w zachodniej części Beskidów Zachodnich i stwarzało perspektywę ich
współdziałania dla dobra tamtejszego ruchu turystycznego. Rzeczywistość oczekiwania te szybko jednak zweryfikowała. Już kilka miesięcy po zawarciu porozumienia w Cieszynie działacze Bielskiej Sekcji Związku wystosowali pismo z zastrzeżeniami, że poza przyznanym im terenem działania za domenę swą uznają
także obszar rozciągający się pomiędzy Skrzycznem a Malinowską Skałą. Na domiar złego na początku 1930 r. wbrew zawartemu porozumieniu przystąpili potajemnie do budowy schroniska na Hali Lipowskiej. Wkrótce zresztą kierownictwo
Związku Beskidzkiego przesłało ostre w wymowie pismo do Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, w którym powtórzyło lansowaną przez lata
tezę o prawie Związku do całkowitej swobody prowadzenia działalności turystycznej na terenie całych Beskidów Zachodnich, od Cieszyna poczynając, a na Babiej
23
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Górze kończąc, a wszelkie próby wprowadzenia ograniczeń w tej mierze traktuje
jako bezpodstawne i nieuzasadnione. W odpowiedzi Zarząd Główny Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego upoważnił swą Podkomisję Zachodniobeskidzką do
oficjalnego zerwania stosunków ze Związkiem Beskidzkim i podziału terenów
jego dotychczasowej działalności pomiędzy odpowiednie oddziały Towarzystwa,
w tym przejęcia przez te oddziały wszystkich szlaków wyznaczonych przez Związek do wyłącznej dyspozycji. Podkomisja Zachodniobeskidzka decyzji Zarządu
Głównego nadała formę uchwały, która na wniosek Władysława Midowicza została przyjęta na jej specjalnym posiedzeniu 28 listopada 1931 r. w Katowicach.
Możemy w niej przeczytać między innymi, że „PTT uznaje stosunki z BV za zerwane […], tereny dotychczasowej faktycznej działalności BV zostają rozdzielone
formalnie pomiędzy graniczące Oddziały PTT – Oddział Górnośląski otrzymuje
całą grupę Skrzycznego, aż po przełęcz Salmopolską na północ, Oddział Bielski całą grupę Klimczoka, od przełęczy Salmopolskiej na północ, ograniczoną
rzeczkami: Brenną, Żylicą i Białką, Oddział Babiogórski zaś całą zachodnią część
Beskidów Małych, od przełomu Soły po Białą i Żywiec, więc grupę Magórki
i Groniczek – oraz wszystkie szlaki znakowane dotychczas przez Beskidenverein
w grupie Babiej Góry”25.
Ostra rywalizacja Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego ze Związkiem Beskidzkim o turystyczne zagospodarowanie Beskidów Zachodnich nie przeszkodziła działaczom Towarzystwa skorzystać z doświadczeń Związku w zakresie
sposobu znakowania szlaków. Dnia 21 grudnia 1930 r. Zarząd Główny Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego zatwierdził instrukcję dotyczącą znakowania szlaków.
Jej autorami byli Feliks Rapf i Witold Mileski, a istotą zastąpienie dotychczas stosowanych oznaczeń dwoma paskami znakami składającymi się z trzech pasków
– pasek kolorowy w środku umieszczony na tle białych pasków26.
3. Ukoronowaniem procesu zagospodarowania turystycznego Beskidów Zachodnich stała się budowa schronisk górskich. Nic więc dziwnego, że uruchomienie schroniska postrzegane było zarówno przez działaczy Związku Beskidzkiego, jak i Towarzystwa Tatrzańskiego jako zadanie priorytetowe. Perspektywa
dysponowania własnym obiektem turystycznym w Beskidach Zachodnich jawiła się przy tym działaczom obu tych organizacji jako symboliczny akt przejęcia
określonego obszaru górskiego w wyłączne władanie. Budowa schronisk górskich
bardzo szybko stała się tym samym kolejnym polem „wojny podjazdowej” pomiędzy Związkiem Beskidzkim a Towarzystwem Tatrzańskim w walce o narodową tożsamość Beskidów Zachodnich.
Pierwsze obiekty turystyczne wznieśli w Beskidach Zachodnich działacze
Związku Beskidzkiego. Do 1914 r. wybudowanych zostało dziewięć schronisk.
25
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W 1895 r. oddano do użytku schroniska na Jaworowym i Łysej Górze, w 1897 r.
stanął obiekt na Szyndzielni, w 1899 r. wzniesiono niewielkie schronisko w paśmie Małego Połomu (Hadaszczokshütte), w 1902 r. w budynku szkolnym uruchomiono stację turystyczną na Białym Krzyżu, w 1903 r. otwarte zostało schronisko na Magurce (Josefsberg), w 1904 r. działalność zainaugurowało schronisko na
Czantorii, w 1905 r. zakończono budowę schroniska pod Babią Górą, a w 1908 r.
turystom udostępniono stację turystyczną pod Łysą Górą (Ostrauerhütte)27. Dodać do tego trzeba jeszcze obiekt działający od 1895 r. w gajówce Zarządu Lasów
księcia Sułkowskiego na Dębowcu (nazywanym wówczas Górą Seniora – Seniorberg), a mianowicie restaurację Leśny Zakątek (Baumgärtel), która także pełniła
funkcję schroniska28.
Ostatnim ze schronisk wybudowanych przez działaczy Związku Beskidzkiego przed wybuchem I wojny światowej był obiekt położony na południowych
zboczach Babiej Góry. Bez cienia przesady można stwierdzić, że była to perła
w koronie turystycznego imperium Związku. Symboliczna rola Babiej Góry w zagospodarowywaniu Beskidów Zachodnich i zdobywaniu uprzywilejowanej pozycji w beskidzkiej turystyce nie podlegała bowiem nigdy dyskusji. Idea ta do
tego stopnia zawładnęła umysłami członków Związku Beskidzkiego, że projekt
opanowywania Babiej Góry od samego początku istnienia organizacji cieszył się
wśród nich szczególnym zainteresowaniem. Realizowali go zresztą konsekwentnie. Zaczęli od wytyczenia kilku szlaków w paśmie babiogórskim. Następnym
krokiem było umieszczenie pamiątkowej księgi na szczycie. Natomiast zwieńczeniem całego projektu miało być wybudowanie własnego schroniska.
Po kilkuletnich wysiłkach zmierzających do uzyskania pozwolenia na budowę takiego obiektu w 1899 r. Dyrekcja Dóbr Orawskich udzieliła Bielskiej Sekcji
Związku Beskidzkiego promesy jego wydania. Kolejne lata upłynęły jednak pod
dyktando żmudnych negocjacji warunków pozwolenia budowlanego. Trzeba bowiem pamiętać, że orawskie stoki Babiej Góry stanowiły część Komposesoratu
Orawskiego, czyli współwłasności ziemskiej należącej od 1626 r. do spadkobierców rodu Thurzonów. Zarząd Dóbr Orawskich prowadzący negocjacje w imieniu
Komposesoratu twardo obstawał przy tym, żeby grunt wraz z wybudowanym na
nim schroniskiem pozostał własnością Komposesoratu, a Związkowi Beskidzkiemu przysługiwałoby tylko prawo do dzierżawy obiektu w zamian za uiszczanie
rocznej opłaty. Dodatkowo Zarząd Dóbr Orawskich zobowiązywał się do zachowania turystycznego przeznaczenia budynku schroniska, gdyby Związek Beskidzki został rozwiązany. Warunki takie nie zadowoliły działaczy Związku, toteż
wielokrotnie próbowali oni wpłynąć na Zarząd Dóbr Orawskich, by ci złagodzili
warunki pozwolenia. W obliczu jednak nieustępliwej postawy strony orawskiej
27
28
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kierownictwo Związku Beskidzkiego zgodziło się na zaproponowane warunki.
W rezultacie w marcu 1904 r. Dyrekcja Dóbr Orawskich wydała Związkowi pozwolenie na budowę schroniska turystycznego na zboczu Babiej Góry. Zaprojektowane pod względem architektonicznym przez W. Schlesingera schronisko
zostało uroczyście otwarte 11 czerwca 1905 r.29.
Niezależnie od trwających pertraktacji z Zarządem Dóbr Orawskich działacze Związku Beskidzkiego zabiegali o nabycie odpowiedniej działki po północnej
stronie Babiej Góry w celu wybudowania schroniska. Wybór padł na będącą własnością rodziny Gancarczyków z Zawoi polanę Markowe Szczawiny. Pomyślne zakończenie tych pertraktacji spowodowałoby, że Związek Beskidzki dysponowałby
dwoma schroniskami w masywie Babiej Góry i praktycznie zmonopolizowałby
ruch turystyczny w tym regionie. Nic dziwnego, że jedną z pierwszych decyzji
Oddziału Babiogórskiego Towarzystwa Tatrzańskiego było postanowienie, by zablokować realizację planów Związku dotyczących budowy schroniska na Markowych Szczawinach i wybudować tam własny obiekt. Misji przekonania rodziny
Gancarczyków do odstąpienia od zamiarów sprzedaży działki znajdującej się na
polanie Markowe Szczawiny Związkowi Beskidzkiemu podjął się W. Szkolnik.
Faktycznie za całą sprawą stał H. Zapałowicz, który w autorytecie „Babiogórskiego Sabały” upatrywał ostatniej szansy na wyperswadowanie Gancarczykom ich
pierwotnych zamiarów. Podgrzewając patriotyczne emocje i wykorzystując ogólną niechęć Gancarczyków do „heretyków niemieckich”, W. Szkolnik zdołał przekonać Józefa Gancarczyka do tego, by zamiast Związkowi Beskidzkiemu działkę
na Markowych Szczawinach sprzedał Oddziałowi Babiogórskiemu Towarzystwa
Tatrzańskiego. Otrzymał ponadto obietnicę, że po wybudowaniu przez Oddział
Babiogórski schroniska zostanie on jego pierwszym gospodarzem30. W czerwcu
1906 r. transakcja została formalnie sfinalizowana. Prace budowlane przebiegały
w błyskawicznym tempie. Już w sierpniu schronisko zostało prowizorycznie udostępnione turystom, a 15 września 1906 r. odbyła się uroczystość jego otwarcia31.
W nieco więc ponad rok po uruchomieniu schroniska Związku Beskidzkiego
Towarzystwo Tatrzańskie wzniosło własny obiekt, zgłaszając tym samym aspiracje do zagospodarowania turystycznego Babiej Góry. Zważywszy na symboliczne znaczenie Babiej Góry, był to również czytelny sygnał, że Beskidy Zachodnie
stanowią istotny element procesu udostępniania terenów górskich społeczeństwu
polskiemu.
W walkę o polskość Beskidów Zachodnich włączyło się także Polskie Towarzystwo Turystyczne „Beskid Śląski” z Cieszyna. Walka ta skazana była jednak
na niepowodzenie, uwzględniając hegemoniczną bez mała pozycję Związku Beskidzkiego w dziedzinie turystyki na obszarze Beskidu Śląskiego. Do ugruntoIdem: Schroniska górskie dawniej i dziś. Beskid Żywiecki…, s. 189–196.
R. Jakubowski, R. Szewczyk: Schroniska górskie w Polsce. Warszawa 2013, s. 117.
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wania takiej pozycji przyczyniała się zresztą oficjalna działalność urzędników
Komory Cieszyńskiej, którzy przedsięwzięciom Związku udzielali wyraźnego
wsparcia. Dość szybko przekonali się o tym członkowie Polskiego Towarzystwa
Turystycznego. Już bowiem w pierwszych miesiącach po utworzeniu swej organizacji przystąpili do realizacji pomysłu budowy własnego schroniska w Beskidzie Śląskim. W sferze ich zainteresowań znalazła się działka położona na Stożku
Wielkim. Podpisano nawet z właścicielami gruntu umowę przedwstępną na jego
kupno. Niestety zdarzenie to nie umknęło uwadze władz Komory Cieszyńskiej.
Będąc głównym pracodawcą w regionie, jej urzędnicy posunęli się do szantażu,
grożąc, że jeśli ktokolwiek sprzeda parcelę górską Polskiemu Towarzystwu Turystycznemu, zostanie natychmiast pozbawiony możliwości pracy w lasach arcyksiążęcych i czerpania z nich jakichkolwiek korzyści. Szantaż okazał się skuteczny, jako że właściciele działki na Stożku zerwali umowę z Polskim Towarzystwem
Turystycznym i sprawa na kilka lat została odłożona. Na nic zdała się interpelacja
złożona w tej materii w parlamencie wiedeńskim przez Józefa Londzina, który
oprócz sprawowania mandatu poselskiego był także członkiem zarządu Polskiego
Towarzystwa Turystycznego32.
Wobec takiego obrotu spraw działacze Polskiego Towarzystwa Turystycznego
przystąpili do szukania innego miejsca, w którym mogliby wybudować schronisko. Początkowo rozpatrywano teren Wielkiej Czantorii, ale pomysł ów rychło
został zarzucony z uwagi na działający tam od 1904 r. obiekt Związku Beskidzkiego i prawdopodobną kolejną obstrukcję ze strony urzędników Komory Cieszyńskiej. Ostatecznie postanowiono, że schronisko zostanie wybudowane na Ropiczce. Decyzję taką ułatwił fakt ofiarowania działki na ten cel przez samego prezesa
Polskiego Towarzystwa Turystycznego – Cyryla Ratajskiego. Otwarte w 1913 r.
schronisko było pierwszym polskim schroniskiem w Beskidzie Śląskim. Krótki
był jednak jego żywot. W nocy z 3 na 4 kwietnia 1918 r. obiekt został podpalony
i w efekcie doszczętnie spłonął33.
Jeżeli chodzi o pomysł budowy schroniska na Stożku, to udało się go zrealizować dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Był on dziełem tych
samych osób, które z pomysłem tym wystąpiły kilka lat wcześniej. Zmienił się
jedynie szyld organizacji. W 1921 r. Polskie Towarzystwo Turystyczne „Beskid
Śląski” przystąpiło bowiem do Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, stając się
jego oddziałem pod nazwą „Beskid Śląski”. Samo zaś schronisko na Stożku zostało oficjalnie otwarte 9 lipca 1922 r.34.
Obstrukcja inicjatyw Towarzystwa Tatrzańskiego w zakresie uruchamiania
obiektów turystycznych ze strony Związku Beskidzkiego nie ustała bynajmniej
wraz z odrodzeniem się państwa polskiego. Mimo że w granicach Polski znalazła
32
33
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się duża część spornego terenu Beskidów Zachodnich, to Związek Beskidzki nie
tylko nie zamierzał rezygnować ze swej dotychczasowej infrastruktury turystycznej, ale wręcz dążył do jej rozbudowy. Już w 1921 r. Bielska Sekcja Związku nabyła od gminy Bielsko Schronisko Saneczkarskie (Rodelhütte) na Koziej Górze35.
Z kolei w 1924 r. działacze sekcji pokrzyżowali plany zakupu przez Oddział
Babiogórski Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego działki na Hrobaczej Łące.
Stanowiła ona współwłasność trzech właścicieli. Początkowo wszyscy zgodzili się
sprzedać działkę Towarzystwu, które planowało wybudować na niej schronisko.
Wkrótce jednak właściciel środkowej części działki odmówił jej sprzedaży. Jak
się niebawem okazało, otrzymał on znacznie korzystniejszą pod względem finansowym ofertę od członków Bielskiej Sekcji Związku Beskidzkiego. Do transakcji
ostatecznie nie doszło. Pozostałym bowiem właścicielom nikt z działaczy Związku żadnej propozycji nie złożył, stąd dalej cały czas podtrzymywali gotowość
sprzedaży swych części działki Polskiemu Towarzystwu Tatrzańskiemu. Wobec
nieustępliwej postawy trzeciego ze współwłaścicieli, który z nadzieją na zysk zamierzał czekać na rozwój wypadków, plany Towarzystwa zostały zniweczone36.
Niespełna dwa lata później do równie gorszących scen doszło w schronisku
pod Klimczokiem. Niewielki budynek wybudowany w 1872 r. należał do właściciela okolicznych terenów, Adolfa von Klobusa37. Bliskość Szyndzielni i znajdującego się tam schroniska Związku Beskidzkiego powodowała, że działacze jego
Bielskiej Sekcji schronisko to uznawali za strefę swoich faktycznych wpływów.
Gdy więc baron von Klobus zgodził się w 1926 r. na uruchomienie w schronisku
stacji turystycznej Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, naraził się na ostrą krytykę ze strony działaczy Związku Beskidzkiego i wspierających ich wpływowych przedstawicieli mniejszości niemieckiej z Bielska.
W obliczu oskarżeń o „zdradę niemieckich interesów” von Klobus wypowiedział
umowę z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim, sprzedając swe schronisko Bielskiej Sekcji Związku Beskidzkiego38.
Najbardziej brzemienne w konsekwencjach były wydarzenia związane z budową przez Związek Beskidzki schroniska na Hali Lipowskiej. Zgodnie z umową
zawartą pomiędzy Związkiem a Polskim Towarzystwem Tatrzańskim w Cieszynie
w 1929 r. zagospodarowanie turystyczne tego rejonu przypadło w udziale Oddziałowi Babiogórskiemu Towarzystwa. Tymczasem już w 1930 r. członkowie
Bielskiej Sekcji Związku rozpoczęli na Hali Lipowskiej budowę schroniska. Na
35
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pierwszą właścicielką była Klementyna von Primavesi, dlatego też szybko został on ochrzczony mianem „Klementynówki” (Clementinenhütte). W późniejszym czasie stał się własnością A. von Klobusa, który był zięciem K. von Primavesi. Por. M. Barański: Beskid Śląski. Pruszków 2007, s. 141.
38
T. Biesik: Schroniska górskie dawniej i dziś. Beskid Mały i Beskid Śląski…, s. 133.
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protesty działaczy Oddziału Babiogórskiego zareagowali przywoływanym już listem skierowanym do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego,
w którym całkowicie zaprzeczyli założeniom cieszyńskiego porozumienia i poinformowali, że nie uznają żadnych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności
turystycznej na terenie całych Beskidów Zachodnich. Jak pamiętamy, wywołało
to zdecydowaną reakcję Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, które w uchwale
podjętej na zebraniu Podkomisji Zachodniobeskidzkiej w Katowicach w 1931 r.
zerwało stosunki ze Związkiem Beskidzkim. Trzy punkty tej uchwały poświęcone
zostały kwestii schronisk. W pierwszym z nich Zarząd Główny Towarzystwa upoważniony został do podjęcia rozmów z Ministerstwem Rolnictwa na temat wykupu przez Oddział Babiogórski Towarzystwa gruntu, na którym znajdowało się
schronisko Związku Beskidzkiego pod Babią Górą. Natomiast w drugim punkcie
Zarząd Główny Towarzystwa zobowiązywał się zwrócić wraz z Państwową Radą
Ochrony Przyrody do starostw w Cieszynie, Bielsku, Białej, Żywcu i Makowie
z prośbą, by nie wydawały one pozwoleń budowlanych na jakiekolwiek schroniska górskie na terenach podlegających ich właściwości bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Ostatni punkt nakładał na Zarząd Główny Towarzystwa obowiązek
wystąpienia do odpowiednich władz skarbowych z prośbą o przedkładanie przez
nie wszelkich podań dotyczących udzielania lub odnawiania prawa wyszynku we
wszystkich schroniskach położonych w granicach powyższych starostw właściwym organom („miarodajnym czynnikom”)39.
Rozpoczęte przez Bielską Sekcję Związku Beskidzkiego prace budowlane na
Hali Lipowskiej nie zostały przerwane i ostatecznie w połowie 1932 r. tamtejsze
schronisko zostało oddane do użytku40. Był to jednak ostatni obiekt turystyczny
wybudowany przez Związek Beskidzki na terenie Beskidów Zachodnich. Przystąpiwszy do realizacji postanowień uchwały Podkomisji Zachodniobeskidzkiej
z 1931 r., Polskie Towarzystwo Tatrzańskie zwróciło się z wnioskiem do Dyrekcji
Lasów Państwowych o przejęcie obiektu Związku Beskidzkiego pod Babią Górą.
Niegdysiejsze tereny Komposesoratu Orawskiego stały się bowiem po ustaleniu
granicy polsko-czechosłowackiej własnością Skarbu Państwa, a ich użytkownikiem były właśnie Lasy Państwowe. Dlatego też 8 sierpnia 1933 r. Dyrekcja Lasów Państwowych we Lwowie wystosowała pismo do Bielskiej Sekcji Związku
Beskidzkiego z żądaniem zwrotu schroniska w terminie trzech miesięcy. Gdyby
zaś Związek żądania tego nie uwzględnił, Dyrekcja Lasów Państwowych zagroziła
skierowaniem sprawy do sądu. Związek Beskidzki pozostawił powyższe pismo
bez odpowiedzi i nie tylko nie opuścił w wyznaczonym terminie schroniska, lecz
w czerwcu 1934 r. wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Komunikacji o jego
rozbudowę. Dyrekcji Lasów Państwowych nie pozostało wobec tego nic innego,
39
40

J. Gąstoł: Beskidenverein a turystyka polska (Cz. II)…, s. 154–155.
T. Biesik: Schroniska górskie dawniej i dziś. Beskid Żywiecki…, s. 96.
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jak przekazać sprawę do sądu. Postępowanie trwało ponad trzy lata i dopiero
w czerwcu 1937 r. zostało prawomocnie zakończone przyznaniem schroniska
Lasom Państwowym, które musiały zapłacić Związkowi Beskidzkiemu odszkodowanie w wysokości 15 tys. złotych. Faktyczne przejęcie obiektu nastąpiło już
w 1936 r.41.
Na początku lat trzydziestych XX w. Związek Beskidzki dysponował wciąż
kilkoma schroniskami w Beskidach Zachodnich. Poza obiektem na Hali Lipowskiej i przejętymi schroniskami na Koziej Górze i pod Klimczokiem zostały one
jednak wybudowane na przełomie XIX i XX stulecia42. Prawdziwą zaś ofensywę
w tym zakresie prowadziło Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Do ofensywy tej
Towarzystwo przeszło zresztą jeszcze w połowie lat dwudziestych XX w. Najpierw
Oddział Górnośląski zaadaptował na potrzeby schronisk obiekty na polanie Przysłop pod Baranią Górą (1925 r.) i pod Równicą (1927 r.). Następnie w 1927 r.
Oddział Babiogórski uruchomił w prywatnym domu Magdaleny Pszczółkowskiej
na Żarze stację turystyczną43. Z kolei pierwsza połowa lat trzydziestych ubiegłego
wieku to budowa pięciu nowych schronisk. W 1930 r. zakończona została budowa obiektu na Hali Miziowej, w 1933 r. otwarte zostały schroniska w Zwardoniu
oraz na Leskowcu, w 1934 r. rozpoczęło działalność schronisko na Wielkiej Raczy
i w 1935 r. przekazano do użytku obiekt na Hali Krupowej44. Listę tę uzupełnia
stacja turystyczna na Przełęczy Kocierskiej, którą w 1934 r. w domu Jana Karcza
otworzyło Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z Andrychowa45.
4. Ostatnią płaszczyzną rywalizacji Związku Beskidzkiego z Towarzystwem
Tatrzańskim dotyczącej zagospodarowania turystycznego Beskidów Zachodnich
była działalność wydawnicza. Także w tej dziedzinie palmę pierwszeństwa dzierżą działacze Związku Beskidzkiego. Już w 1891 r. przyszli założyciele Związku
opublikowali dwa pierwsze przewodniki po Beskidach Zachodnich. Były to:
Ilustrowany przewodnik po Beskidach i terenach graniczących z nimi (Ilustrierter
Führer durch die Beskiden und die angrenzenden Landschaften) autorstwa Josefa
Matzury i Przewodnik po beskidzkim obszarze działania Bielsko-Bialskiej Sekcji
Związku Beskidzkiego (Führer durch die Beskiden im Gebiete der Section Bielitz-Biala des Beskiden-Vereines) Karla Kolbenheyera46. Z inicjatywy niemieckich
działaczy turystycznych opracowana została również pierwsza mapa turystyczna

Ibidem, s. 199.
W drugiej połowie lat trzydziestych XX w. Sekcja Bielska Związku Beskidzkiego urządziła jeszcze niewielką stację turystyczną w prywatnym schronisku rodziny Dorzaków na Hrobaczej
Łące. Por. T. Biesik: Schroniska górskie dawniej i dziś. Beskid Mały i Beskid Śląski…, s. 46.
43
R. Truś: Beskid Mały. Pruszków 2008, s. 66.
44
W. Krygowski: Dzieje…, s. 34.
45
R. Truś: Beskid…, s. 66.
46
J. Gąstoł: Beskidenverein a turystyka polska (Cz. I)…, s. 166.
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Beskidów Zachodnich, która została wydana w 1891 r. w Cieszynie47. Warto ponadto odnotować publikowane przez Bielską Sekcję Związku roczniki dokumentujące jej działalność (Jahresbericht der Sektion Bielitz-Biala des Beskidenvereines).
Początkowo miały one charakter niewielkich broszur o tematyce czysto sprawozdawczej. Z biegiem czasu urosły jednak do rozmiarów wydawnictw książkowych
o tematyce dotyczącej Beskidów. Roczniki te ukazywały się regularnie do 1911 r.
Ich publikacja została wznowiona dopiero w 1927 r. i odtąd były one wydawane
nieregularnie, a ich objętość nie przekraczała zwykle kilku stron. Nie sposób też
nie wspomnieć o utworzeniu przez Związek w siedzibie Sekcji Bielskiej biblioteki,
w której gromadzone były wydawnictwa powiązane ze sprawami górskimi48.
Pierwszym polskojęzycznym przewodnikiem obejmującym część Beskidów
Zachodnich był wydany w 1901 r. w Cieszynie przez ks. Antoniego Macoszka
Przewodnik po Śląsku Cieszyńskim49. Natomiast pierwszy przewodnik poświęcony
w dużej części Beskidom Zachodnim ukazał się w 1914 r. nakładem Oddziału
Towarzystwa Tatrzańskiego „Beskid” w Nowym Sączu i było to monumentalne
dzieło K. Sosnowskiego zatytułowane Przewodnik po Beskidzie Zachodnim i Pieninach. Co ciekawe, drugie jego wydanie z 1926 r. zostało już opracowane przy
współudziale Oddziału Babiogórskiego Towarzystwa. Koło Narciarzy Oddziału
Babiogórskiego było również wydawcą pierwszych narciarskich przewodników
po Beskidach, czyli Przewodnika narciarskiego po Beskidach Zachodnich W. Midowicza i Michała Augustynowicza z 1928 r. oraz Zwardoń i okolica W. Midowicza i Stanisława Merty z 1931 r. Z kolei Oddział „Beskid Śląski” z Cieszyna wydał w 1930 r. Ilustrowany przewodnik po Wiśle Andrzeja Podżorskiego oraz dwie
prace autorstwa Jana Galicza, a mianowicie: Przewodnik po Beskidzie Śląskim od
Baraniej Góry po Ostrawicę i Śląsku Cieszyńskim ze szczególnym uwzględnieniem
miasta Cieszyna z 1931 r. i Przewodnik po Cieszynie i okolicy z 1933 r.50.
Co się zaś tyczy map turystycznych Beskidów Zachodnich, to z inicjatywy
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w latach 1928–1930
wydanych zostało kilka arkuszy Mapy turystycznej Karpat Polskich. Trzy z nich
odnosiły się do zachodniej części Beskidów Zachodnich: Beskid Zachodni. Pilsko –
Barania Góra z 1928 r., Beskid Zachodni. Babia Góra – Magórka – Bielsko – Klimczok i Beskidy Śląskie z 1930 r. Do tego dodać trzeba opracowanie w 1930 r. przez
działaczy Oddziału „Beskid Śląski” mapy turystycznej Beskidu Śląskiego (Beskidy
Śląskie. Turystyczna mapka orientacyjna) oraz wydanie w tym samym roku przez
Oddział Górnośląski Mapy schematycznej Beskidu Zachodniego od Cieszyna do
Babiej Góry51.
M. Barański: Beskid…, s. 123.
J. Gąstoł: Beskidenverein a turystyka polska (Cz. I)…, s. 165–166.
49
M. Barański: Beskid…, s. 123.
50
W.A. Wójcik: Działalność wydawnicza Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego (prolegomena). W: Z dziejów Towarzystwa Tatrzańskiego…, s. 82–85.
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Ibidem, s. 88–89.
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Tematyka beskidzka gościła ponadto regularnie na łamach rocznika „Wierchy”, które wprawdzie początkowo wydawane były jedynie przez Lwowski Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, ale już poczynając od trzeciego tomu
z 1925 r., stały się oficjalnym organem całego Towarzystwa. Godne podkreślenia jest to, że już w pierwszym tomie „Wierchów” z 1923 r. opublikowany został
przełomowy dla rozwoju turystyki polskiej w Beskidach Zachodnich tekst K. Sosnowskiego pod znamiennym tytułem – Turystyka polska a Zachodnie Beskidy.
5. W drugiej połowie lat trzydziestych XX w. rywalizacja pomiędzy Związkiem Beskidzkim a Polskim Towarzystwem Tatrzańskim praktycznie została zakończona na korzyść tego ostatniego. Szansę na kontrofensywę i zmianę układu
sił przyniosły dopiero wybuch II wojny światowej i wymuszona zbrojnie korekta
granic państwowych. Związek Beskidzki zawładnął wszystkimi schroniskami Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego znajdującymi się na terytorium wcielonym do
Rzeszy Niemieckiej. Zajął nawet obiekt na Markowych Szczawinach, który leżał
na terenie Generalnej Guberni. Już jednak latem 1940 r. schronisko na Markowych Szczawinach zostało podporządkowane Wydziałowi Wyżywienia i Rolnictwa Dystryktu Krakowskiego Generalnej Guberni, w imieniu którego zarządzał
nim pełnomocnik do spraw sportu w Dystrykcie Krakowskim. Na mocy decyzji
pełnomocnika prowadzenie schroniska pozostało w gestii jego przedwojennego
dzierżawcy, Rudolfa Wielgusa52. Nie powiodły się również starania Związku o odzyskanie schroniska pod Babią Górą. Jako obiekt leżący na obszarze włączonym
do Republiki Słowackiej przeszło ono pod administrację Klubu Słowackich Turystów i Narciarzy53.
Z racji działań wojennych ruch turystyczny na terenie Beskidów Zachodnich
ustał niemal całkowicie, a schroniska górskie przejęte przez Związek Beskidzki
pełniły funkcję ośrodków wypoczynkowych dla żołnierzy Wehrmachtu i innych
organizacji niemieckich lub zostały zaprzęgnięte w machinę wojenną dla celów
wojskowo-wywiadowczych54. Sam Związek Beskidzki w 1941 r. na dobrą sprawę
przestał działać. Jego główny oddział z Morawskiej Ostrawy został wykreślony
z rejestru stowarzyszeń w kwietniu 1943 r. Po zakończeniu II wojny światowej
wszystkie schroniska Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego powróciły do prawowitego właściciela. Także schroniska należące dotychczas do Związku Beskidzkiego, które znalazły się w granicach państwa polskiego, zostały przejęte początkowo
przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, a po jego połączeniu z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym w grudniu 1950 r. stały się własnością Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego55.
52
T. Mianowski: Schroniska górskie w Karpatach Polskich w latach 1939–1945. Warszawa–
Kraków 1987, s. 46–47.
53
T. Biesik: Schroniska górskie dawniej i dziś. Beskid Żywiecki…, s. 201.
54
Por. T. Mianowski: Schroniska…, s. 37–39, 137, 169–171.
55
J. Kapłon: Kształtowanie…, s. 58.
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Uniwersytet Śląski w Katowicach

Śląska ustawa z 29 marca 1926 roku
o celibacie nauczycielek1
1. Geneza ustawy celibatowej
Spośród 63 spraw, podlegających ustawowej regulacji Sejmu Śląskiego2, kompetencję wydania przez śląski parlament ustawy celibatowej określał art. 4 pkt 6
ustawy konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 r., zawierającej statut organiczny województwa śląskiego (Dz.R.R.P. Nr 73, poz. 497). Przepis ten stanowił, co następuje: „(dla ustawodawstwa śląskiego jest zastrzeżone) »ustawodawstwo w zakresie
szkolnictwa ogólno-kształcącego oraz zawodowego wszelkich typów i stopni«”.
J. Kokot pisał w swej rozprawie doktorskiej z 1939 r.: „Przepis ten daje Województwu pełną autonomię w zakresie ustroju i sieci szkolnictwa wszelkich typów
i stopni: od szkół powszechnych do szkół akademickich”3.
Śląska Rada Wojewódzka przesłała – 22 grudnia 1925 r. – marszałkowi Sejmu
Śląskiego Konstantemu Wolnemu projekt ustawy celibatowej, uchwalony na jej
posiedzeniu w dniu 15 grudnia 1925 r., w wykonaniu jej prawa inicjatywy ustawodawczej4.
1
To skrótowa forma tytułu ustawy. Oficjalny tytuł: Ustawa z dnia 29. marca 1926 roku w sprawie rozwiązania stosunku służby nauczycielskiej wskutek zawarcia przez nauczycielkę związku małżeńskiego. Dz.U.Śl. Nr 8, poz. 12.
2
J. Ciągwa: Autonomia Śląska – czy była koniecznością? Katowice–Bytom 1995, s. 115.
3
J. Kokot: Zakres działania Województwa Śląskiego jako jednostki samorządu terytorialnego.
Z przedmową prof. Jerzego St. Langroda. Wydawnictwa Instytutu Śląskiego. Zagadnienia administracyjne Śląska 1. Warszawa–Katowice, Skład Główny: Nasza Księgarnia, 1939, s. 83 [Zarówno ten, jak
i pozostałe cytaty w niniejszym artykule zostały przytoczone w wersji oryginalnej].
4
Archiwum Państwowe w Katowicach [dalej: APK], Sejm Śląski 355, s. 2; Sejm Śląski 664, s. 1.
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W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy: „Powyższy projekt ustawy
jest wykonaniem rezolucji Komisji Sejmu Śląskiego, uchwalonej na posiedzeniu
w dniu 20 czerwca roku ubiegłego” [tj. 1924 r. – J.C.]5. Rezolucja Komisji Budżetowej z dnia 20 czerwca 1924 r. miała następujące brzmienie: „Wzywa się p. Wojewodę, aby w jak najkrótszym czasie wniósł projekt ustawy, zaprowadzającej
w szkolnictwie śląskim celibat dla nauczycielek”6.
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach, a zarazem członek Śląskiej Rady
Wojewódzkiej, widział dwie przyczyny uchwalenia przez Radę projektu ustawy
celibatowej: ujednolicenie stanu prawnego w obrębie województwa śląskiego
(w części cieszyńskiej celibat obowiązuje; w części górnośląskiej nie obowiązuje);
względy oszczędnościowe „przemawiają w każdym razie przeciw zatrudnianiu
nauczycielek – mężatek. Doświadczenie uczy bowiem, że nauczycielka mężatka
jest siłą droższą niż nauczycielka niezamężna lub nauczyciel, gdyż nauczycielka –
mężatka jest obowiązkami rodzinnymi tak zaabsorbowana, iż korzysta i korzystać
musi z urlopów w większej mierze niż osoba, która obowiązków żony i matki
nie ma”7. Posłanka Omańkowska zreferowała stanowisko Klubu ChD w sprawie
projektu: „Klub rozpatrywał sprawę celibatu z różnych punktów, a mianowicie
z punktu widzenia ogólno-prawnego, następnie z punktu konieczności oszczędnościowych, wreszcie z punktu socjalnego, a w końcu z punktu interesów służbowych”. W zakresie kryterium socjalnego posłanka powiedziała: „Najzdrowsze
stosunki socjalne w każdym społeczeństwie są wtedy, jeżeli mężczyźni zarabiają
dostatecznie, ażeby mogli zakładać rodzinę i tę rodzinę utrzymać, a zaś kobiety,
jeżeli się oddają pracy około domu i rodziny. […] Dalej jest jeszcze jeden punkt,
to jest wzgląd na interesy służbowe. […] Klub nasz doszedł do przekonania, że nie
może być żadną miarą z korzyścią dla interesów służbowych w szkolnictwie, jeżeli
nauczycielkami są żony, jak się to zdarza dość często, bezpośrednich zwierzchników szkolnych, albo też osób, które z mocy swego urzędu mają wpływ na szkołę.
To nie może się przyczyniać do dobrych stosunków, zaprowadza to ferment jakiś
i po prostu popycha cały stan nauczycielski do pewnego rodzaju korupcji”8.
Zdecydowanym przeciwnikiem projektu był jedynie poseł Klubu PPS Wiktor
Rumpfeld, który twierdził, że celibat nauczycielek jest sprzeczny z art. 101 Konstytucji marcowej9. Po dyskusji Sejm skierował projekt do Komisji Budżetowej,
Prawniczej i Szkolnej10.
Porządek obrad 134. posiedzenia Sejmu Śląskiego z dnia 29 marca 1926 r.
przewidywał w pkt. 9 sprawozdanie Komisji Oświecenia Publicznego i BudżetoAPK, Sejm Śląski 355, s. 4, 13; Sejm Śląski 664, s. 3; Sejm Śląski 668, s. 32.
APK, Sejm Śląski 664, s. 52; spraw. sten. ze 130. pos. Sejmu Śląskiego z dnia 20 stycznia
1926 r., łam 10.
7
Ibidem.
8
Ibidem, s. 53–54; łam 12–13.
9
Ibidem, s. 54; łam 13–14.
10
Ibidem, s. 56; łam 18.
5
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wej w sprawie projektu ustawy, dotyczącej rozwiązania stosunku służby nauczycielskiej wskutek zawarcia przez nauczycielkę związku małżeńskiego (druk 718,
dot. dr. 690/2. czytanie)11.
Po referacie sprawozdawcy księdza posła Eugeniusza Brzuski i wystąpieniach
posła Macheja doszło do przyjęcia ustawy w drugim i trzecim czytaniu12.
Na 145. posiedzeniu Sejmu Śląskiego, jakie odbyło się 1 października 1926 r.,
doszło do uchwalenia ustawy z dnia 1 października 1926 r. zmieniającej niektóre
postanowienia ustawy z dnia 29 marca 1926 r. w sprawie rozwiązania stosunku
służby nauczycielskiej wskutek zawarcia przez nauczycielkę związku małżeńskiego (Dz.U.Śl. Nr 8, poz. 12). Referent ksiądz poseł E. Brzuska napisał w sprawozdaniu Komisji Oświaty i Wyznań Religijnych i Komisji Budżetowej z 22 września
1926 r., że „Nowela ma w przeważnej części znaczenie interpretacyjne”13.
Ustawa została opublikowana w „Dzienniku Ustaw Śląskich” Nr 23, poz. 39,
wydanym 21 października 1926 r.; weszła w życie z dniem jej ogłoszenia, tj. 21
października 1926 r., „z mocą obowiązującą od dnia 10 kwietnia 1926 r.” (art. 2
ustawy). To rażące przekroczenie zasady lex retro non agit, na co wkrótce zwróci
uwagę minister opieki społecznej.

2. Próby uchylenia ustawy celibatowej
W 1926 r. akceptacja społeczna dla ustawy celibatowej z dnia 29 marca
1926 r., i jej tekstu jednolitego w ustawie z dnia 1 października 1926 r., była niemal powszechna.
Po upływie 10 lat sytuacja diametralnie się odmieniła: wiele środowisk społecznych, zwłaszcza kobiecych, domagało się równouprawnienia i zniesienia, dyskryminującej zamężne nauczycielki, ustawy celibatowej.
Wpływające do sejmowej Komisji Petycyjnej żądania i postulaty zniesienia
ustawy o celibacie nauczycielek przedstawimy w układzie chronologicznym.
Dnia 16 listopada 1936 r. Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Kobiet z Wyższym
Wykształceniem, Oddział Śląski napisał do marszałka Karola Grzesika, że ustawa
celibatowa ogranicza prawa obywatelskie kobiet przez wprowadzenie przymusowego celibatu nauczycielek szkół państwowych i komunalnych na Śląsku. „Wskutek tego nauczycielki skazane są na wyrzeczenie się własnej rodziny i szczęścia
osobistego w małżeństwie lub na utratę posady z chwilą zamążpójścia”. Zarząd
przedstawił następnie 11 negatywnych konsekwencji ustawy celibatowej: I tak
11
12
13

APK, Sejm Śląski 668, s. 1.
Ibidem, s. 41; spraw. sten. ze 134. pos. Sejmu Śląskiego z dnia 29 marca 1926 r., łam 13.
APK, Sejm Śląski 372, s. 10, 12; Sejm Śląski 679, s. 15.
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np. w pkt. f działaczki Zarządu pisały, że ustawa „zmusza wielu pracowników
do omijania małżeństwa przez tworzenie związków nielegalnych, co ujemnie
wpływa na ich psychikę i stwarza niezdrową atmosferę moralną”, a w pkt. g, że
ustawa „powoduje, że jednostki często najwartościowsze opuszczają Śląsk jedynie
dla zorganizowania legalnie i moralnie swego życia rodzinnego”14. W końcowym
fragmencie petycji Zarząd wskazywał: „Na podstawie wyżej przytoczonych argumentów domagamy się jak najszybszego zniesienia tej krzywdzącej i w najwyższym stopniu niemoralnej ustawy”15.
Dnia 4 grudnia 1936 r. memoriał Polskiego Stowarzyszenia Kobiet z Wyższym
Wykształceniem poparł Zarząd Główny Towarzystwa Kobiet na Śląsku16. Tego
samego dnia Walny Zjazd Wojewódzkiego Towarzystwa Polek na Śląsku przesłał
Komisji Prawniczej, uchwaloną 22 listopada 1936 r., rezolucję, w której czytamy:
„Uważając ustawę celibatową obowiązującą na Śląsku za wysoce krzywdzącą kobiety, żądamy jej zniesienia. Kobieta nie może być ze względu na swą płeć pozbawiona najbardziej ludzkiego prawa – prawa do pracy i prawa do małżeństwa”17.
Komisja Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Sejmu Śląskiego w dniu
26 kwietnia 1939 r. przekazała petycję Komisji Prawniczej do rozpatrzenia18.
Za zniesieniem ustawy celibatowej opowiadał się biskup katowicki Stanisław
Adamski. W liście z dnia 28 maja 1937 r., skierowanym do wojewody Michała
Grażyńskiego, a w odpisach także do marszałka Sejmu Karola Grzesika i do przewodniczącego Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego posła Jana
Koja, pisał: „Pragnę jednak na podstawie obserwacji duszpasterskiej zaznaczyć,
że przepis ten na Śląsku bardzo poważne powoduje szkody moralne. W całym
szeregu bowiem wypadków na skutek ustawy celibatowej dochodzi do stosunków nielegalnych, a w dalszej konsekwencji do przeciwdziałania macierzyństwu
i przerywania ciąży. Warunki nie tylko ciążą na nauczycielstwie osobiście, ale
poza tym utrudniają wychowanie młodzieży, mianowicie osiągnięcie zasadniczego zadania szkoły polskiej – wychowania religijno-moralnego młodzieży”19.
W liście do posła Jana Koja biskup Stanisław Adamski pisał: „Wszyscy [referat
szkolny Kurii i organizacje nauczycielskie na Śląsku – J.C.] bez wyjątku oświadczyli się za zniesieniem przymusu celibatu i wszyscy potwierdzili, że moralne
spustoszenie, które przez tą ustawę szerzy się wśród nauczycielstwa, jest o wiele
większe niż się na ogół przypuszcza […]. Ludzie ci, nie chcąc tracić obustronnego dochodu, a mając nieraz obowiązek utrzymywania rodziców, żyją nieraz
w stosunkach nieślubnych, ażeby kobieta nie utraciła posady nauczycielskiej”20.
14
15
16
17
18
19
20

APK, Sejm Śląski 1066, s. 105.
Ibidem, s. 104–105.
Ibidem, s. 107.
Ibidem, s. 108.
Ibidem, s. 103.
Ibidem, s. 111. Odpis do marszałka – s. 110; do posła Jana Koja – s. 113.
APK, Sejm Śląski 1066, s. 113.
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I tę petycję Komisja Wyznań Religijnych przekazała 26 kwietnia 1939 r. Komisji
Prawniczej do rozpatrzenia21.
W dniu 4 czerwca 1937 r. trzech posłów IV Sejmu Śląskiego: Bartłomiej Płonka, Jan Kotas, Stefan Kapuściński, wystąpiło do Sejmu z wnioskiem, oznaczonym
potem jako Druk sejmowy nr 99/IV, w sprawie zniesienia ustawy z dnia 29 marca
1926 r. (Dz.U.Śl. 1926, Nr 8, poz. 12) o celibacie nauczycielek na Śląsku.
Projektowana ustawa miała uchylać ustawę marcową w brzmieniu ustawy
z dnia 1 października 1926 r. (Dz.U.Śl. Nr 23, poz. 12/), (§ 1); powierzała wykonanie ustawy Wojewodzie Śląskiemu (§ 2); stanowiła, że ustawa wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia (§ 3).
W uzasadnieniu wnioskodawcy napisali, że ustawa celibatowa uchwalona
w marcu została znowelizowana w październiku 1926 r. „i potwierdzona dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28.X.1933 r., ogłoszonym w Dzienniku
Ustaw z r. 1933, Nr 85, poz. 660, art. 1 punkt 5”22.
W kolejnym akapicie uzasadnienia wnioskodawcy stwierdzali: „Wprowadza
ona do pragmatyki nauczycielskiej z dnia 1.VII.1926 r. nowy artykuł, obowiązujący tylko na Śląsku, (art. 97a), mówiąc o ustawie celibatowej, ograniczając prawa
obywatelskie kobiet przez wprowadzenie przymusowego celibatu nauczycielek
szkół państwowych i komunalnych na Śląsku. Wskutek tego nauczycielki skazane
są na wyrzeczenie się własnej rodziny i szczęścia osobistego w małżeństwie lub
na utratę posady z chwilą zamążpójścia”.
W końcowym fragmencie uzasadnienia wnioskodawcy przedłożyli 11 argumentów (litery od a do k), przemawiających za uchyleniem ustawy celibatowej:
„Z tych względów uzasadnione jest zniesienie mocy działania tej ustawy”23.
Dnia 4 czerwca 1937 r., na 16. posiedzeniu plenarnym IV Sejmu Śląskiego,
marszałek Karol Grzesik przekazał wniosek Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Ta zaś, na posiedzeniu 9 lipca 1937 r., przydzieliła referat posłowi Janowi Kojowi24.
Dopiero 12 listopada 1937 r. Komisja powzięła uchwałę następującej treści:
„Komisja przeprowadziła dyskusję nad postanowieniami prawnymi normującyIbidem, s. 109.
Wyrażenie potwierdzona dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej jest błędne z dwóch powodów: 1) ustawy Sejmu Śląskiego nie wymagały potwierdzenia prezydenta; 2) ustawa z dnia 1 lipca
1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli została znowelizowana nie dekretem prezydenta, lecz
rozporządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. (Dz.U.R.P. Nr 85,
poz. 660). Dekrety z mocą ustawy prezydent mógł wydawać dopiero po uchwaleniu Konstytucji
kwietniowej.
23
APK, Sejm Śląski 1066, s. 10–102.
24
Ibidem, s. 99. Wydaje się, że pierwsze czytanie projektu odbyło się brevi manu i bez zachowania należytej formy. Potwierdza to fakt, że agenda 16. posiedzenia nie obejmuje projektu ustawy
znoszącej celibat nauczycielek. Por. E. Długajczyk: Inwentarz akt Sejmu Śląskiego w Katowicach
1922–1939. Warszawa–Łódź, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Archiwum Państwowe
w Katowicach, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988, s. 138.
21
22
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mi celibat nauczycielek i po wysłuchaniu oświadczenia p. naczelnika Wydziału
Oświecenia Publicznego – w myśl którego Śląska Rada Wojewódzka wystąpiła do
Rządu Centralnego o zniesienie celibatu nauczycielek przez Sejm R.P. – postanowiła, z uwagi na niejasności stanu prawnego, zwrócić się do przewodniczącego
Komisji Prawnej Dr. Dąbrowskiego, by po konferencji z p. Wojewodą, poświęconej tej sprawie, zreferował K.W.R.iO.P., jaką drogą prawną da się ten postulat
w ramach obecnego stanu prawnego zrealizować”25.
Działająca nieśpiesznie Komisja Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego dopiero na posiedzeniu 26 kwietnia 1939 r. przekazała sprawę Komisji Prawniczej do rozpatrzenia26.
I to ostatni ślad dotyczący projektu ustawy posła Stefana Kapuścińskiego
i towarzyszy w sprawie zniesienia ustawy z dnia 29 marca 1926 r. o celibacie
nauczycielek na Śląsku. Archiwalia Komisji Prawniczej nie zawierają najmniejszego śladu, by Komisja rozpatrywała bądź rozpatrzyła projekt27. Dwa ostatnie posiedzenia plenarne IV Sejmu Śląskiego, tj. posiedzenie 31. (28 czerwca
1939 r.) i posiedzenie 32. (10 lipca 1939 r.), nie miały w swojej agendzie punktu
dotyczącego sprawozdania Komisji Prawniczej w sprawie zniesienia ustawy celibatowej28.
W liście bez daty do posła Jana Koja, referenta Komisji Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego, pisała nieznana z imienia była śląska nauczycielka:
„Zwracamy się do Pana, bo sądzimy, że jako przewodniczący Komisji Szkolnej
w Sejmie Śląskim będzie Pan mógł wielce przyczynić się do ulżenia doli nauczycielce – Ślązaczce. […] Jeżeli nauczycielka wychodzi za mąż, to się ją zwalnia.
[…] Sejm Śląski waha się dziś, czy znieść, czy utrzymać celibat. Jeżeli celibat zostanie utrzymany, to nauczycielce nie pozostanie nic innego, jak konkubinat, i to
tajemny (coś wstrętnego). Nauczycielka w innych dzielnicach, pracując z mężem
i zarabiając około 300–400 zł, będzie kształcić swoje dzieci. […] Dzieci nauczycielki – Ślązaczki mogą kończyć tylko szkołę powszechną i być śleprami!!! Inteligencja przyjdzie skąd innąd!!! Ironio!!! […] Panie Pośle! Proszę pozwolić być
nauczycielce – Ślązaczce równą nauczycielce z innych dzielnic”29.
Dnia 19 października 1937 r. pisały do posła Koja przedstawicielki Zarządu Sekcji Towarzystwa Młodych Polek na Województwo Śląskie w Katowicach,
przedstawiając rezolucję uchwaloną 10 października 1937 r. przez Walny Zjazd
Towarzystwa w obecności 800 delegatek z terenu całego Śląska. W rezolucji czy25
APK, Sejm Śląski 1066, s. 99–100. Wystąpienie Rady Wojewódzkiej do rządu, by Sejm RP
zniósł ustawę śląską o celibacie – jeśli takie wystąpienie w ogóle miało miejsce – byłoby sprzeczne
z prawem, gdyż sprawy szkolne należały do wyłącznej kompetencji Sejmu Śląskiego (art. 4 pkt 6
statutu organicznego).
26
APK, Sejm Śląski 1066, s. 100.
27
APK, Sejm Śląski 740 (Protokoły posiedzeń Komisji Prawniczej).
28
Zob. E. Długajczyk: Inwentarz akt Sejmu Śląskiego w Katowicach 1922–1939…, s. 141.
29
APK, Sejm Śląski 1066, s. 116–117.
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tamy m.in.: „W szczególności pragniemy zwrócić uwagę W. Szan. Pana Posła na
sprawę ustawy celibatowej, krzywdzącej wyraźnie ogół nauczycielek. […] Towarzystwo Młodych Polek w wielkiej mierze nauczycielkom właśnie zawdzięcza
swój rozkwit, z prawdziwym więc bólem patrzy na krzywdzące je ograniczenia
spowodowane ustawą celibatową”30.
Petycja Towarzystwa Młodych Polek podzieliła losy innych petycji, zawartych
w zespole Sejm Śląski 1066: „Na posiedzeniu Kom. Wyzn. Relig. i Ośw. Publ.
w dn. 26.4.1939 przekazano sprawę Kom. Prawniczej do rozpatrzenia”31.

3. Spisy wniosków i petycji zalegających i niezałatwionych
w komisjach sejmowych
Dyrektor Biura Sejmu Śląskiego T. Glensk przesyłał w załączeniu, z polecenia marszałka Karola Grzesika, do przewodniczących komisji sejmowych
spisy wniosków i petycji zalegających i niezałatwionych przez daną komisję.
Formuła przesłania spisu była neutralna, nie kontrolna czy nadzorcza, a więc
do wiadomości.
Tak było też w przypadku Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Dnia 2 listopada 1937 r. dyrektor Glensk przesłał przewodniczącemu
Komisji posłowi Antoniemu Olszowskiemu spis spraw zalegających i niezałatwionych32. Spis obejmował łącznie sześć spraw, w tym wniosków i petycji, oznaczonych numerami 4 i 6, dotyczących zniesienia ustawy celibatowej.
Numer 4. spisu to Wniosek posła Kapuścińskiego i towarzyszy w sprawie
zniesienia ustawy z dnia 29 marca 1926 r. (Dz.U.Śl. Nr 8, poz. 12) o celibacie
nauczycielek na Śląsku. Druk Nr 99(IV). Referent p. poseł Koj.
Numer 6. spisu to Petycja Zarządu Sekcji Towarzystwa Młodych Polek w sprawie zniesienia ustawy o celibacie nauczycielek na Śląsku33.
Komisja Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, na posiedzeniu
w dniu 26 kwietnia 1939 r., uchwaliła, aby sprawę przekazać do rozpatrzenia Komisji Prawniczej34.
Ostatecznie, mimo zdecydowanego poparcia projektu ustawy o zniesieniu
ustawy celibatowej przez organizacje nauczycielskie, stowarzyszenia społeczne,
niektórych posłów IV Sejmu Śląskiego i śląski episkopat, projekt nie stał się ustawą. Tak więc ustawa celibatowa obowiązywała formalnie aż do zniesienia autono30
31
32
33
34

Ibidem, s. 118.
Ibidem, s. 115.
Pismo Biura L.dz. 593/37 z dnia 2 listopada 1937 r. APK, Sejm Śląski 1065, s. 62.
APK, Sejm Śląski 1065, s. 62.
APK, Sejm Śląski 1066, s. 100.
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mii ustawą konstytucyjną z dnia 6 maja 1945 r. o zniesieniu statutu organicznego
województwa śląskiego (Dz.U.R.P. Nr 17, poz. 92)35.

4. Ministerialne krytyczne uwagi
o stosowaniu ustawy celibatowej
Dnia 25 lutego 1927 r. minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego
pisał do wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego: „Do Ministerstwa […] napływają liczne odwołania nauczycielek, zwolnionych ze służby nauczycielskiej
w Województwie Śląskim z końcem roku szkolnego 1925/26, a mianowicie
z końcem sierpnia 1926 r. Zwolnienia te nastąpiły […] na zasadzie uchwały Rady
Wojewódzkiej z dnia 26 maja 1926 r., powziętej w brzmieniu następującym: »Zamężne nauczycielki tymczasowe i pomocnicze, zatrudnione w szkołach utrzymywanych przez Skarb Śląski, które zawarły związek małżeński przed dniem
10 kwietnia 1926 r., winny być zwolnione ze służby nauczycielskiej z dniem
31 sierpnia 1926 r.«36. […] Ministerstwo uważa wszakże za stosowne zaznaczyć,
iż wspomniane wyżej uchwały Rady Wojewódzkiej i związane z nimi zarządzenia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w stosunku do nauczycielek mężatek nie
są zgodne z postanowieniami Sejmu Śląskiego, wyrażonymi w ustawie z dnia
29 marca 1926 r. […] i w ustawie z dnia 1 października 1926 r. […], a niezgodność ta występuje tym jaskrawiej, że ustawie z dnia 1 października 1926 r., jakkolwiek została ogłoszona 21 października 1926 r. i z tym dniem weszła w życie,
nadana została moc obowiązująca od dnia 10 kwietnia 1926 r.”37
Ministerstwo pokazało tym samym, że decyzje śląskich organów administracyjnych złamały zasadę lex retro non agit. Należy dodać, że zasada zakazu retroaktywności została złamana także w stosunku do ustawy z dnia 29 marca 1926 r.
Ustawa ta ogłoszona została w „Dzienniku Ustaw Śląskich” z dnia 10 kwietnia
1926 r. W tym dniu też weszła w życie. Jeśli skojarzyć ten fakt z uchwałą Rady
Wojewódzkiej, że „nauczycielki, które zawarły związek małżeński przed 10 kwietnia 1926 roku, winny być zwolnione ze służby nauczycielskiej, to naruszenie zasady lex retro non agit jest rażące”.
Już 26 marca 1927 r. zaczęto się wycofywać z decyzji o zwolnieniach: „Sesja
Wizytatorów Wydziału Oświecenia Publicznego na posiedzeniu odbytym w dniu
Artykuł 4 ustawy konstytucyjnej z dnia 6 maja 1945 r. stanowił: „Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia”. Ponieważ ustawa została ogłoszona w „Dzienniku Ustaw” z dnia
7 maja 1945 r., ostatnim dniem obowiązywania ustawy celibatowej byłby dzień poprzedzający ogłoszenie, a więc 6 maja 1945 r.
36
Pismo nr I.-3330/27 z dnia 25 lutego 1927 r. APK, Śląska Rada Wojewódzka 10, s. 30.
37
Ibidem, s. 31.
35
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1 lutego 1927 r. uchwaliła, aby nauczycielki mężatki, które na podstawie uchwały
Śląskiej Rady Wojewódzkiej z dnia 26.V.1926 r. (L.R.W. 365/2) zostały z czynnej
służby z dniem 31 sierpnia 1926 zwolnione, a które:
1) objęły na terenie Województwa Śląskiego posady nauczycielskie już jako mężatki,
2) do dnia aprobaty dekretu zwolnienia ze służby nauczycielskiej uzyskały pełne
kwalifikacje zawodowe,
3) których aplikacje są co najmniej zadowalające,
przywrócić na stałe do czynnej służby nauczycielskiej.
Powyższe warunki posiadają następujące byłe nauczycielki – mężatki [tu 15
nazwisk]”38.
W piśmie do Rady Wojewódzkiej z dnia 26 marca 1927 r. wojewoda Grażyński wskazywał nadto: „Równocześnie Śląska Rada Wojewódzka upoważnia Wydział Oświecenia Publicznego do uznania wymienionym nauczycielkom czasu
od daty zwolnienia po dzień objęcia służby za udzielony urlop bezpłatny, celem
zachowania ciągłości wysługi lat”39.
Do czynnej służby nauczycielskiej przywrócono także Eugenię Gerschlową,
byłą tymczasową nauczycielkę szkoły powszechnej w Brzezince40.
Pismo wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego, L.O.P.-9696, z dnia 26 marca 1927 r., do
Śląskiej Rady Wojewódzkiej. APK, Śląska Rada Wojewódzka 10, s. 33.
39
Ibidem, s. 34.
40
Pismo Wydziału Oświecenia Publicznego, L.O.P.-15483, z dnia 14 maja 1927 r., do Śląskiej
Rady Wojewódzkiej. APK, Śląska Rada Wojewódzka 10, s. 36.
38
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Moskiewski uniwersytet Josipa Broz-Tity –
Friedricha Waltera (1935–1941)
1. Komuniści a problemy narodowościowe SHS –
Królestwa Jugosławii
Komuniści jugosłowiańscy zorganizowali się w samodzielną partię polityczną po Wielkiej Wojnie i zwycięskim zamachu bolszewików w Rosji oraz bezpośrednio po utworzeniu (w marcu 1919) w Moskwie Trzeciej Międzynarodówki,
po próbach rewolucji w Niemczech, po utworzeniu Węgierskiej Republiki Rad
(w marcu 1919): w kwietniu 1919 r., na Kongresie Jedności, lewicowi socjaldemokraci powołali do życia Socjalistyczną Partię Robotniczą Jugosławii (komunistów). Przegłosowano przystąpienie do Trzeciej Międzynarodówki. Już w rok
później (w czerwcu 1920) partia zmieniła nazwę na bardziej wyrazistą: Komunistyczna Partia Jugosławii [dalej: KPJ]1. Liderami działań założycielskich i jej sekretarzami kierującymi partią byli serbscy matematycy i politycy Sima Marković2
M.J. Zacharias: Komunizm. Federacja. Nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 1943–
1991. Powstanie – przekształcenia – rozkład. Warszawa 2004, s. 28; Wielka encyklopedia powszechna
PWN. T. 30. Warszawa 2005, s. 459.
2
Sima Marković, ur. 1888 Kragujevac, zm. 1939 ZSRR; syn nauczyciela; ukończył matematykę na Uniwersytecie w Belgradzie; tam też w 1913 r. uzyskał doktorat; od 1907 r. w Serbskiej Partii Socjaldemokratycznej; w 1918 r. jako wykładowca na Uniwersytecie w Belgradzie
usunięty za poglądy polityczne; od powstania (kwiecień 1920) Socjalistycznej Partii Robotniczej Jugosławii w jej kierownictwie; w czerwcu 1920 r. wybrany sekretarzem generalnym partii
oraz posłem do parlamentu; w styczniu 1921 r. uczestniczył w III Kongresie Międzynarodówki
Komunistycznej; wybrany do jej Komitetu Wykonawczego; po powrocie do kraju aresztowany
1
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i Filip Filipović3. Zgodnie z doktryną marksizmu-leninizmu oraz w konsekwencji
z drogowskazem Międzynarodówki Komunistycznej, komuniści nie mieli zajmować się problemami narodowymi, lecz prowadzić walkę klasową. Myślenie rewolucyjne i klasowe zdominowało nie tylko ludzi partii, lecz również twórczość
pisarzy jugosłowiańskich, zafascynowanych komunizmem i możliwościami transformacji rzeczywistości. Nie wszyscy chcieli się podporządkować dyrektywom
partii. Zwłaszcza „nacionalno pitanje” [problem narodowy] eskalowało różnice,
spory, podziały4. Doprowadziło m.in. do konfliktu z Miroslavem Krležą, któremu
i skazany na 2 lata więzienia; po zwolnieniu wyjechał do Moskwy, gdzie brał udział w pracach
Kominternu; w kwietniu 1925 r. starł się ze Stalinem, krytykując jego stanowisko w sprawach
narodowościowych; w konsekwencji Komintern zawiesił go w kierowaniu partią; mimo to na
zjeździe KPJ w 1926 r. w Wiedniu wybrano go ponownie sekretarzem generalnym, ale pod naciskiem Kominternu na kolejnym zjeździe KPJ usunięty z kierownictwa, a w 1929 r. usunięty
w ogóle z partii; od 1931 r. więziony w Jugosławii; w 1934 r. zezwolono mu na wyjazd do ZSRR,
gdzie pracował w Instytucie Filozofii Akademii Nauk ZSRR; w 1935 r. ponownie przyjęty do
KPJ; w lipcu 1939 r. aresztowany i skazany – według oficjalnej informacji – na 10 lat łagru;
słuch o nim zaginął; prawdopodobnie po wyroku niezwłocznie zamordowany. W. Roszkowski,
w: Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. Red. W. Roszkowski, J. Kofman. Warszawa 2004, s. 796.
3
Filip Filipović, ur. 1879 w Čačak, zm. kwiecień 1938 r. Moskwa; jugosłowiański działacz komunistyczny; po maturze w Belgradzie w 1904 r. ukończył studia matematyczne w Petersburgu,
a potem tamże pracował jako nauczyciel; jako student wstąpił do rosyjskiej partii socjaldemokratycznej, bliski bolszewikom; w 1912 r. wrócił do Serbii; został jednym z przywódców Serbskiej Partii
Socjaldemokratycznej; redagował prasę partyjną; w czasie austriackiej okupacji Serbii internowany
w Wiedniu; w 1919 r. w Budapeszcie współpracował z komunistami węgierskimi; w lutym 1919 r.
przyjechał do Belgradu; współorganizator założenia Socjalistycznej Partii Robotniczej Jugosławii;
wraz z Simą Markoviciem kierował partią jako jej sekretarz; w sierpniu 1920 r. wybrany burmistrzem Belgradu i posłem do parlamentu Królestwa SHS; po delegalizacji KPJ (1921) pozbawiony
immunitetu, skazany (1922) na 2 lata więzienia, zwolniony we wrześniu 1923 r.; zorganizował legalną fasadę KPJ o nazwie Niezależna Partia Robotnicza Jugosławii; został jej sekretarzem generalnym; na Kongresie Międzynarodówki Komunistycznej w Moskwie (1924) wszedł do jej Komitetu
Wykonawczego; w 1926 r. został zastępcą członka Prezydium KW Międzynarodówki i jugosłowiańskim delegatem do Bałkańskiego Biura Kominternu; w 1930 r. tymczasowy przewodniczący KPJ;
odsunięty (1932), ale w 1935 r. został delegatem KPJ na VII Kongres Kominternu; w lutym 1938 r.
aresztowany przez NKWD, 8 kwietnia 1938 r. skazany na karę śmierci i wkrótce rozstrzelany; zrehabilitowany przez Najwyższy Sąd Wojskowy ZSRR (październik 1957). W. Roszkowski, w: Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej…, s. 325–326; Enciklopedija Jugoslavije. T. 3. Zagreb
1958. Pierwsze wydanie encyklopedii ukazało się w latach 1955–1971 i zawierało osiem tomów.
Drugie wydanie pojawiło się w latach 1980–1990 i zawierało sześć tomów. Inicjatorem i autorem
projektu encyklopedii, a następnie koordynatorem i głównym wykonawcą był Miroslav Krleža. Jego
zasługi dla kultury jugosłowiańskiej były tak ogromne, że kandydował do literackiej Nagrody Nobla, którą ostatecznie otrzymał Ivo Andrić. Obaj pisarze byli w młodości zafascynowani ideą jugosłowiańską. Lewicowe zaangażowanie nie było czynnikiem sprzyjającym Krležy. Wybrano pisarza
mniej radykalnego, przemawiającego z pozycji uniwersalnej.
4
Zob. S. Lasić: Sukob na književnoj ljevici 1928–1952. Zagreb 1970, passim; S. Marković:
Nacionalno pitanje u svetlosti marksizma. Beograd 1923; por. V. Bogišić: Marković Sima. In: Krležijana. T. 2: M–Ż. Red. V. Visković. Zagreb 1999, s. 17.
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Marković zarzucał stanowisko nacjonalistyczne, prochorwackie. Poglądy Krležy
i ich ewolucja to zagadnienie wymagające innego opracowania5.
Znamienne, że Marks i Engels nie pozostawili ani jednego studium poświęconego teorii narodu, co określono jako „wielki historyczny błąd marksizmu”6.
Nie ulega wątpliwości, że nie doceniali oni doniosłości odrębności narodowych,
chociaż Wiosna Ludów skłaniała niekiedy Engelsa do wypowiedzi na tematy narodowe, na temat aspiracji do tworzenia jednolitych narodowo państw. Manifest
komunistyczny (1848) zawiera znane sformułowanie, że „robotnicy nie mają ojczyzny”, co było kwintesencją przekonania, że wraz z rozwojem kapitalizmu zanikają
też odrębności narodowe, a „panowanie proletariatu jeszcze bardziej spotęguje ich
zanikanie”7. Zwycięstwo światowej rewolucji proletariackiej miało być początkiem
świata uniwersalnej świadomości klasowej8. H. Arendt uogólni, że Marks dokonywał proroczej projekcji historii w przyszłość9. Natomiast doktryna Lenina była
„bardziej karykaturą marksizmu aniżeli jego kontynuacją w nowych warunkach”10.
Pojmowanie dziejów ludzkości jako historii permanentnej walki klas skutkowało usuwaniem problemów narodowych w cień tejże walki klasowej, diametralnie im przeciwstawnej11. „Zarówno Marks, jak Engels uważali, że małe państwa słowiańskie we wschodniej Europie są anachroniczne […], opowiadali się za
wielkimi mocarstwami, centralizmem […]”12. Problemy narodowości u Marksa
i Engelsa, a w konsekwencji u marksistów, Robert Conquest uzna za „obszar zaślepienia”13. Pragmatyczny Lenin zaczął doceniać siłę ruchów narodowych, ale
chciał ją spożytkować dla celów rewolucji. Socjaliści powinni popierać ruchy narodowe, ale tylko po to, „by przyspieszyć obalenie wspólnego wroga, ale niczego
nie oczekują dla siebie od tych chwilowych sprzymierzeńców, ani nie czynią im
żadnych ustępstw”; to jest istota poglądów Lenina jeszcze przed 1903 r.14
5
Zob. J. Wierzbicki: Miroslav Krleža. Warszawa 1975. Rozległa eseistyka Krležy uwzględniona została głównie w perspektywie historycznoliterackiej. Perspektywa kulturowa i polityczna czeka
nadal na opracowanie.
6
P. Lawrence: Nacjonalizm. Historia i idea. Tłum. P.K. Frankowski. Warszawa 2007, s. 62.
7
M. Waldenberg: Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzieje. Idee. Warszawa 1992, s. 185, passim.
8
M. Billig: Banalny nacjonalizm. Tłum. M. Sekerdej. Kraków 2008, s. 59.
9
H. Arendt: Polityka jako obietnica. Red. i oprac. J. Kohn. Tłum. W. Madej, M. Godyń.
Posłowie P. Nowak. Warszawa 2005, s. 101.
10
H. Olszewski: Słownik twórców idei. Poznań 1998, s. 255; por. też M. Bierdiajew: Źródła
i sens komunizmu rosyjskiego. Tłum. H. Paprocki. Kęty 2015, s. 92; zob. też R. Conquest: Uwagi
o spustoszonym stuleciu. Tłum. T. Bieroń. Poznań 2002, s. 88; I. Berlin: Karol Marks – jego życie
i środowisko. Tłum. W. Orliński. Warszawa 1999, s. 227.
11
M. Waldenberg: Kwestie narodowe…, s. 191; R. Pipes: Czerwone imperium. Powstanie
Związku Sowieckiego. Warszawa 2015, s. 23.
12
R. Pipes: Czerwone imperium…, s. 22; zob. też A. Walicki: Marksizm i skok do królestwa
wolności. Dzieje komunistycznej utopii. Warszawa 1996, s. 323; J. Smaga: Narodziny i upadek imperium. ZSRR 1917–1991. Kraków 1992, s. 38 i n.
13
R. Conquest: Uwagi o spustoszonym stuleciu…, s. 88.
14
Cyt. za: R. Pipes: Czerwone imperium…, s. 37 [podkr. A.L.].
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Komuniści jugosłowiańscy początkowo odnieśli sukces; ich partia w wyborach
do Skupsztiny (parlamentu) uzyskała trzeci wynik w kraju, zdobywając 58 mandatów15. Stało się tak na fali niezadowolenia z pierwszej konstytucji (28.06.1921)
Królestwa SHS16, która nie spełniała ani oczekiwań socjalnych w owych czasach
rewolucyjnego wrzenia w Europie, ani nie odpowiadała rzeczywistości w sprawach
narodowych, ani nawet nie mógł zyskiwać aprobaty sposób jej uchwalenia. Skutkiem niezadowolenia z kształtu ustrojowego państwa i zachowawczego ustroju
socjalnego było podjęcie przez komunistów akcji terrorystycznych, skutecznych:
zamach na życie księcia Aleksandra wprawdzie nie pozbawił regenta życia, ale rannych zostało aż dziesięć osób z jego otoczenia, inny zamach – na ministra spraw
wewnętrznych – był już ze skutkiem śmiertelnym. Reakcją władz było uchwalenie
(2.08. 1921) przez Skupsztinę ustawy o zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku
w państwie, na podstawie której zdelegalizowano KPJ, a jej posłów do parlamentu
(Skupsztiny) pozbawiono mandatów17. KPJ zeszła do podziemia. W kilka miesięcy
później (w kwietniu 1922 r.) ustawa o podziale administracyjnym kraju umocniła serbski centralizm18. Kilka lat później, w styczniu 1929 r., król SHS Aleksander,
w odpowiedzi na żądania narodowe Chorwatów, a także żądania opozycji, dokonał
zamachu stanu: zawiesił konstytucję i ustanowił własną dyktaturę19. Nazwa państwa
uległa zmianie na Królestwo Jugosławii. To zjawisko niemal powszechne w Europie po Wielkiej Wojnie: stanowienie ustroju demokratycznego i liberalnego jako
skutek wojny i kilku rewolucji, ale załamywanie się tego kierunku po kilku–kilkunastu latach. Węgry, Rumunia, Bułgaria, Grecja, Turcja przekształcona z Imperium
Osmańskiego – to dyktatury; inne20 pójdą w ich ślady lub przynajmniej w kierunku autorytaryzmu. Tylko Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Szwajcaria
15
M.J. Zacharias: Komunizm. Federacja. Nacjonalizmy…, s. 29; W. Walkiewicz: Jugosławia.
Byt wspólny i rozpad. Warszawa 2000, s. 54; liczbę 59 mandatów podają W. Felczak, T. Wasilewski: Historia Jugosławii. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985, s. 439.
16
Tekst zob.: Устав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (1921), https://sr.wikisource.org/
wiki/Устав_Краљевине_Срба,_Хрвата_и_Словенаца_(1921) [Dostęp: 28.10.2018 r.].
17
W. Felczak, T. Wasilewski: Historia Jugosławii…, s. 441–442; W. Walkiewicz: Jugosławia…, s. 57; zob. też M.J. Zacharias: Komunizm. Federacja. Nacjonalizmy…, s. 29.
18
B. Jelavich: Historia Bałkanów. T. 2: Wiek XX. Tłum. M. Chojnacki, J. Hunia. Kraków
2005, s. 166–167; W. Felczak, T. Wasilewski: Historia Jugosławii…, s. 440.
19
Zob. tekst noweli konstytucyjnej: Закон_о_краљевској_власти_и_врховној_државној_
управи_(1929), https://sr.wikisource.org/wiki/Закон_о_краљевској_власти_и_врховној_држав
ној_управи_(1929) [Dostęp: 28.10.2018 r.].
20
Wydarzenia: nacjonalistyczny przewrót w Bułgarii (1923); królewski zamach stanu w Hiszpanii (gen. Primo de Rivera), (1923); zamach majowy w Polsce, zamach marszałka Carmony
w Portugalii (rządy Salazara od 1932), zamach Smetony na Litwie (1926); w Finlandii zamach
konserwatywnej prawicy (1930–1931); ustanowienie reżimu autorytarnego w Austrii, prawicowy
zamach stanu Ulmanisa na Łotwie, zamach Pätsa w Estonii (1934); przewrót wojskowy w Republice Greckiej (1935); rebelia wojskowa w Hiszpanii i wojna domowa (1936); królewski zamach
stanu w Rumunii (1938). J. Baszkiewicz: Powszechna historia ustrojów państwowych. Gdańsk 1998,
s. 343–344; zob. też J. Holzer: Europa wojen 1914–1945. Warszawa 2008, s. 280 i n.
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i Skandynawia (bez Finlandii) utrzymały formę ustrojową demokratyczno-liberalną; to niewiele. W dwa lata później (we wrześniu 1931 r.) król Jugosławii ogłosił („oktrojował”) następną konstytucję21, która wprawdzie stanowiła dwuizbowy
parlament, ale w praktyce niewiele zmieniała, minimalizując i nadzorując wszelką
działalność polityczną, a zwłaszcza narodową22.
Jak sygnalizowano poprzednio, komuniści doktrynalnie byli zupełnie nieprzygotowani do rozwiązywania problemów narodowych. Traktowali Królestwo SHS jako
dziecko systemu wersalskiego (by nie użyć późniejszych słów Mołotowa pod adresem Polski o bękarcie traktatu wersalskiego), to był system stworzony przez „imperialistów” i tym samym dla komunistów Trzeciej Międzynarodówki nienawistny.
Od pierwszych dni istnienia Królestwa SHS problemy narodowe zaś występowały. Koncepcje jugoslawizmu, niejednolite zresztą, rodziły się bez mała sto lat
przed pierwszą wojną światową, ale miały zróżnicowane podłoże i przechodziły
też rozmaite koleje.
Nader ważne były tu dwie okoliczności: narody, które ostatecznie utworzyły
Królestwo SHS/Jugosławię, to narody małe i mające uzasadnione poczucie zagrożenia przez otoczenie, wspomagane doświadczeniami historycznymi. Cofając się w czasie, przywołać trzeba skutki przekształcenia monarchii habsburskiej
w państwo dualistyczne (1867) – Austro-Węgry, co dawało Węgrom dużą swobodę w prowadzeniu polityki wewnętrznej, a więc m.in. wobec ziem chorwackich
i tamtejszych mieszkańców. Uległo to co prawda poprawie po zawarciu ugody
węgiersko-chorwackiej 1868 r.23, która dawała autonomię ziemiom chorwackim
znajdującym się w ramach Węgier. Ale przecież ziemie, które Chorwaci zdecydowanie uważali za swoje, znajdowały się też w austriackiej, a nie węgierskiej części
dualistycznego państwa: Dalmacja, Istria. Była to tzw. Przedlitawia, w odróżnieniu od Zalitawii po stronie węgierskiej (nazwa od rzeki granicznej).

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zalitawia [Dostęp: 26.10.2018 r.]

Устав_Краљевине_Југославије_(1931), https://sr.wikisource.org/wiki/Устав_Краљевине_
Југославије_(1931) [Dostęp: 28.10.2018 r.].
22
Bliżej zob. zwłaszcza B. Jelavich: Historia Bałkanów. T. 2…, s. 216 i n.; W. Felczak, T. Wasilewski: Historia Jugosławii…, s. 449 i n.; zob. także J. Wojnicki: System konstytucyjny Serbii
i Czarnogóry. Warszawa 2005, s. 9.
23
Zob. W. Felczak: Ugoda węgiersko-chorwacka 1868 r. Wrocław–Warszawa–Kraków 1969.
21
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Druga nader ważna okoliczność w jesieni 1918 r., gdy kończyła się Wielka
Wojna (jej pierwsza część24), to ta, że kraje południowosłowiańskie były w przeciwnych obozach walczących i w odmiennym charakterze. Serbia była już przed
wojną państwem niepodległym, a w czasie wojny sojusznikiem ententy, bohatersko walczącym, który poniósł koszmarne straty ludnościowe25 oraz majątku
narodowego, ale z wojny wyszedł zwycięsko i z podniesionym czołem. Natomiast Chorwaci i Słoweńcy byli częścią zdruzgotanych Austro-Węgier; oni zostali oswobodzeni z niewoli, a oswobodzicielami byli m.in. Serbowie. Czarnogórcy
przez wielu polityków Zachodu uważani byli za żyjących w odrębnym państwie
Serbów. Na to nakładały się powojenne oczekiwania zwycięskiej (mimo niewielkich zasług) w Wielkiej Wojnie Italii, która w traktacie londyńskim (26.04.1915 r.)
za cenę przystąpienia do ententy wytargowała duże nabytki terytorialne w Alpach, ale także Triest, Istrię, znaczną część wybrzeża Morza Adriatyckiego wraz
z Dalmacją i licznymi wyspami tego rejonu.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_londy%C5%84ski_(1915) [Dostęp: 26.10.2018 r.]

W tej sytuacji Chorwatom i Słoweńcom najzgrabniej byłoby przyłączyć się
do Serbii. Stworzenie jednego państwa południowosłowiańskiego było bardziej
24
Zauważyć warto, że po 11 listopada 1918 r. w Europie Wschodniej i Środkowej natychmiast
zaczęła się druga część Wielkiej Wojny: czerwona Rosja wypowiedziała traktat brzeski i ruszyła
w imperialnym pochodzie na zachód. Biała Rosja swoje największe sukcesy odnosiła w 1919 r.
i była o krok od zwycięstwa. Przeciwko rozbiorowi Imperium Osmańskiego powstała też Turcja, po
części w sojuszu z czerwoną Rosją. W ten sposób wojna po 11 listopada 1918 r. rozgorzała z nową
siłą od Przylądka Północnego, przez kraje nadbałtyckie, Ukrainę, Północny Kaukaz i Zakaukazie.
Zakończyła się zaś w marcu 1921 r. traktatem ryskim rosyjsko-polskim oraz w tym samym czasie
traktatem rosyjsko-tureckim i rozbiorem Armenii.
25
Serbia liczyła ok. 4,5 mln mieszkańców, w czasie Wielkiej Wojny zaś straty osobowe sięgnęły
28% ludności, w wyniku walk oraz na skutek głodu i epidemii; zginęło ok. 500–600 tys. żołnierzy
oraz ok. 600 tys. osób cywilnych. M. Waldenberg: Rozbicie Jugosławii. Jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki. T. 1: 1991–2002. T. 2: 2002–2004. Warszawa 2005 [współoprawne], s. 68.
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potrzebne Chorwatom i Słoweńcom aniżeli Serbom i Czarnogórcom. Deklaracja korfuańska26 (20.07.1917 r.) stała na stanowisku jedności narodowej Serbów,
Chorwatów i Słoweńców, i zapowiadała utworzenie wspólnego państwa, pod panującą w Serbii dynastią Karadziordziewiciów, z objęciem także Czarnogóry. Podgoricka Skupsztina oraz panujący w Czarnogórze król Mikołaj I Petrović-Niegosz
w listopadzie 1918 r. doszli do porozumienia w sprawie zjednoczenia Czarnogóry
z Serbią pod panowaniem Karadziordziewiców, i w ten sposób proklamowane
1 grudnia 1918 r. Królestwo SHS objęło także Czarnogórę27. Deklaracja korfuańska została wykonana, a więc realizowano program jugosłowiański, a nie wielkoserbski lub wielkochorwacki28. Kładąca kres prowizorium ustrojowemu konstytucja 1921 r. (tzw. widowdańska29) ustanawiała system centralistyczny, o silnej
władzy monarszej, co w konsekwencjach praktycznych tworzyło warunki supremacji Serbów, najliczniejszych w Królestwie i zasłużonych historycznie. „Rozpad
Austro-Węgier został spowodowany przede wszystkim przez nieuregulowanie
spraw narodowościowych. Spraw tych jednak nie potrafiły uregulować w pełni
zadowalająco również państwa sukcesyjne”30. Wszędzie coraz większą rolę zaczęły odgrywać nacjonalizmy. Znamy to z Kresów II Rzeczypospolitej. W Królestwie
SHS/Jugosławii nacjonalizm chorwacki występował z coraz większą mocą przeciwko dominacji Serbów. Nasilały się tendencje dezintegracyjne.
Komunistyczna Partia Jugosławii była jedyną partią ogólnojugosłowiańską;
wokół istniały i działały jedynie partie narodowe. Jej celem była wszak rewolucja
proletariacka, a nie rozwiązywanie problemów narodowych, które po rewolucji
– w co wierzyli komuniści – same znikną. Pod wpływem Kongresu Międzynarodówki Komunistycznej (Moskwa, czerwiec–lipiec 1924 r.) KPJ odeszła od unitaryzmu narodowego i zaczęła wspierać ruchy dążące do niepodległości Chorwacji,
Słowenii, Czarnogóry, Macedonii oraz Albańczyków w Kosowie31.

Była to podpisana na wyspie Korfu, w miejscu pobytu rządu serbskiego na emigracji, umowa między rządem Serbii a Klubem Jugosłowiańskim reprezentującym Chorwatów i Słoweńców
w austriackiej Radzie Państwa.
27
J. Wojnicki: System konstytucyjny Serbii i Czarnogóry…, s. 8.
28
H. Batowski: Rozpad Austro-Węgier 1914–1918 (Sprawy narodowościowe i działania dyplomatyczne). Wyd. 2. poprawione i uzupełnione. Kraków 1982, s. 175; M. Tanty: Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne. Warszawa 2003, s. 147.
29
Uchwalona została 28 czerwca 1921 r. – w rocznicę bitwy na Kosowym Polu (1389), w dzień
św. Wita – Vidovdan, stąd widowdańska.
30
H. Batowski: Rozpad Austro-Węgier…, s. 300.
31
M.J. Zacharias: Komunizm. Federacja. Nacjonalizmy…, s. 29–30.
26
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2. 1934: o roku ów…!
Rok 1934 był ważny w Europie dla co najmniej kilku osób z kręgu naszej
obserwacji.
Nad Szprewą było już dawno po podpaleniu Reichstagu (1933), ale to
w 1934 r., w piękną czerwcową „noc długich noży”, Führer NSDAP i narodu
niemieckiego zlikwidował całą opozycję partyjną i w kilka tygodni później objął
ostatni urząd w państwie, z którym jeszcze musiał się trochę liczyć. Nad pięknym
modrym Dunajem w gorący lipcowy dzień zamordowany został przez bojówkę
hitlerowską (w kolejnym zamachu) Engelbert Dollfuss – kanclerz Austrii, któremu wprawdzie koncepcje liberalne były nieznośne, ale który m.in. stał na stanowisku utrzymania niepodległego państwa austriackiego, wbrew jakże silnym
w Austrii hitlerowcom.
W październiku tegoż 1934 r. w Marsylii, wysiadając z krążownika „Dubrownik”, zginął w ustaszowskim zamachu, przybywający właśnie z oficjalną wizytą
do Francji, król Jugosławii, rządzący dyktatorsko, Aleksander I Karadziordziević
(wraz z nim zginął także francuski minister spraw zagranicznych Louis Barthou).
Tron objął prawem sukcesji jedenastoletni Piotr Karadziordziević, w związku
z czym władzę – o dużym wszak zakresie – objęła regencja.
Tylko nieco wcześniej tego samego roku, w marcu 1934 r., z jugosłowiańskiego więzienia wyszedł ten, który już w kilka tygodni później przyjmie pseudonim, pod którym świat będzie znał go zawsze: Tito. Kim był? Urodził się w jako
siódme z piętnaściorga dzieci w katolickiej rodzinie chłopskiej w Kumrowcu, na
pograniczu Chorwacji i Słowenii32. Pracował jako kowal. Od 1913 r. służył w armii austro-węgierskiej; w 1915 r. dostał się do niewoli rosyjskiej; uwolniony po
rewolucji lutowej 1917 r. przybył do Piotrogrodu, gdzie uczestniczył w przygotowaniach do bolszewickiego zamachu stanu. Aresztowany w miesiącach liberalnego Rządu Tymczasowego i zesłany na Syberię, uczestniczył w rewolucji bolszewickiej jako członek Czerwonej Gwardii w Omsku, a później w Kazachstanie.
W 1920 r. wrócił do kraju urodzenia jako działacz bolszewicki33. Po delegalizacji
KPJ pełnił oficjalnie funkcję sekretarza generalnego Związku Zawodowego Metalowców. W 1927 r. wszedł do komitetu KPJ w Zagrzebiu, a w 1928 r. został zastępcą członka Biura Politycznego tejże partii. Kilkakrotnie był aresztowany. Od
1929 r. spędził w więzieniu ponad pięć lat, tam też poznał m.in. Moše Pijade34,
Zob. m.in. P. Żurek: Tożsamość narodowa Josipa Broz Tity. W: Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle XX-wiecznych dyskusji i polemik. Red. K. Majdzik, J. Zarek. Katowice 2017.
33
W. Roszkowski, w: Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej…, s. 1293.
34
Moša Pijade – komunistyczny rewolucjonista, jeden z najważniejszych polityków z kręgu
Tity, dziennikarz, malarz. Nikica Petrak, autor hasła M. Pijade (w: Krležijana. T. 2. Zagreb 1999,
s. 148), sugeruje, że w 1939 r., podczas spotkania z Djilasem i Pijadem, Krleža powiedział, co myśli
32
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głównego ideologa partyjnego. W więzieniu przeżył okres rządowych, policyjnych prześladowań, w czasie których wielu działaczy komunistycznych w Królestwie Jugosławii zostało zamordowanych; przypuszczalnie więzienie ocaliło mu
życie35.
Po wyjściu z więzienia otrzymał nakaz osiedlenia się w rodzinnym Kumrovcu
i codziennego meldowania się na policji. Już w lipcu 1934 r. wyjechał – oczywiście
legitymując się fałszywymi dokumentami – do Wiednia, gdzie mieściła się siedziba Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Jugosławii; wszedł w skład Biura
Politycznego KC KPJ. Towarzysz Tito prowadził wtedy bardzo aktywny i ruchliwy tryb życia: z komunistycznymi zadaniami bywał we Wiedniu, Paryżu, Pradze,
Brnie, zręcznie wymykając się tropiącej go policji. To na zjeździe KPJ w Brnie
powierzono mu zadanie pracy w Międzynarodówce Komunistycznej – w Sekretariacie Komitetu Wykonawczego na Bałkany, ale od początku powięziennej
działalności Tity jego protektorem był szef KPJ Josip Čižinski, znany jako Milan Gorkić36. To właśnie Gorkiciowi, jego protekcjom i rekomendacjom, Tito zawdzięczał ówczesny awans partyjny. W połowie lutego 1935 r. „fryzjer Juraček”37
wyruszył w chyba najważniejszą podróż swojego życia: przez Polskę jechał do
Raju, czyli do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, do Moskwy. Można się domyślać, że był wzruszony. Ale generalnie Tito miał i szczęście, i zręczność przeżycia: on stamtąd wróci. Gorkić zaś nie wróci. Czy za sprawą Tity? Gorkić i Tito byli bliskimi współpracownikami. Gorkić wspierał również Miroslava
o czystkach stalinowskich, o procesach i ofiarach stalinizmu, o dogmatyzmie w kulturze. Pijade nie
godził się z opinią Krležy. Więcej na ten temat: I. Očak: Krleža – Partija (Miroslav Krleža u radničkom i komunističkom pokretu 1917–1941). Zagreb 1982 oraz Idem: Tito – Krleža, prijeratni susreti.
Zagreb 1981.
35
J. Pirjevec: Tito. Tłum. J. Pomorska, J. Sławińska. Warszawa 2018, s. 30–36; L. Benson:
Jugosławia. Historia w zarysie. Tłum. B. Gutowska-Nowak. Kraków 2011, s. 86.
36
Milan Gorkić, właśc. Josip Čižinsky, ur. 1904 Sarajewo, zm. 1937? ZSRR, jugosłowiański
działacz komunistyczny, pochodził z chłopskiej rodziny czeskiej osiadłej w Bośni; już w szkole
średniej przystąpił do skrajnej lewicy młodzieży jugosłowiańskiej; wyjechał do Moskwy i uczył się
w szkole Kominternu; awansował w aparacie Komunistycznej Międzynarodówki Młodzieży, członek
Komitetu Wykonawczego KMM (1924), sekretarz KMM (1928), członek Biura Politycznego KMM;
sekretarz generalny Komunistycznej Partii Jugosławii (1932); partią kierował z Moskwy i z Wiednia, ale także przedsiębrał tajne podróże do Jugosławii, m.in. w Lublanie przewodniczył krajowej
konferencji partyjnej (1934); przewodniczył delegacji jugosłowiańskiej na VII kongres Kominternu
i jako jedyny delegat KPJ został zastępcą członka jego Komitetu Wykonawczego (1935); siedzibę
KPJ przeniesiono do Paryża (1936) i Gorkić podróżował między Moskwą i Paryżem; wezwany do
Moskwy, aresztowany i zamordowany; zamordowano też jego pierwszą żonę (1937). I. Očak: Josip
Čižinskv-Gorkić. Početak revolucionarnog putta. „Radovi Zavoda za hrvatsku povijest” 1984, vol. 17,
br. 1; Idem: Gorkić Milan, in: Krležijana. T. 1. Zagreb 1999, s. 304–305.
37
J. Woydyłło: Tito jakiego nie znamy. Wyd. Spar. [b.d.w.], s. 33; natomiast P. Simić podaje, że
Tito przyjechał pociągiem z austriackim paszportem na nazwisko Joseph Gofmacher. P. Simić: Tito.
Zagadka stulecia. Tłum. D. Cirlić-Straszyńska, D.J. Ćirlić. [Wrocław] 2009, s. 47. Nie można
wykluczyć, że posługiwał się więcej niż jednym paszportem.
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Krležę, gdy zarzucano mu trockizm38. W latach 1928–1941 – zdaniem Lasicia
– działały w kulturze jugosłowiańskiej cztery centra ideologiczne: 1) Krležański,
w którym Krležę wspierali Marko Ristić i Vaso Bogdanov; 2) stalinowski (Stevan
Galogaža, Otokar Keršovani, Milovan Djilas), zróżnicowany, ale niekrytycznie
przekonany o swoich racjach prowadzących do celu i zwycięstwa; 3) nacjonalistyczny; 4) liberalny. Wszystkie centra kulturowe były w mniejszym lub większym stopniu uwikłane w konflikt na lewicy39. Postępująca dogmatyzacja sztuki
wynikała z dążenia do podporządkowania jej stalinowskiej wizji rewolucji oraz
potrzebom partii i jej ideologii. W jugosłowiańskich polemikach wokół sztuki
i polityki nie mówiono o stalinowskich czystkach, w których ucierpieli jugosłowiańscy komuniści (w tym przyjaciele Krležy). Jednak według Miroslava Krležy
to właśnie czystki były powodem konfliktu na lewicy. Josip Broz Tito bardzo cenił
Krležę, a ten potrafił dostrzec zalety i wady jego polityki40.
Czas, w którym towarzysz Tito przybywał do komunistycznej Mekki, i tam był
czasem szczególnym. Rok 1934 był bowiem niebagatelny również w dziejach Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i światowego ruchu komunistycznego.
Na początku 1934 r., w styczniu, odbył się XVII Zjazd Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików), określany niekiedy mianem „zjazdu zwycięzców”, bo
podobno gospodarka miała się zwycięsko: postępy industrializacji były imponujące, w rolnictwie zaś zakończono kolektywizację, co było zwycięstwem oczywistym,
bo przecież gospodarka kolektywna jest wyższą formą gospodarowania w rolnictwie. Mogłoby się wydawać, że opozycja wewnątrzpartyjna została zlikwidowana
albo pokonana: wszak najpoważniejszy przeciwnik Trocki dawno został wydalony,
przebywa we Francji, a wkrótce wywędruje na drugi kraniec globu; Kamieniew,
Zinowiew, Bucharin i Rykow wygłosili na Zjeździe upokarzającą samokrytykę;
udaremniono próby bardzo zasłużonego bolszewika Aleksandra Smirnowa i innych, aresztowano grupę Martemiana Riutina. Stalinowskie próby skazania Riutina i jego zwolenników na śmierć spotkały się jednak ze skuteczną opozycją Biura
Politycznego z Siergiejem Kirowem na czele. Na „zjeździe zwycięzców” okazało się
jednak, że opozycja przeciwko Stalinowi istnieje: potajemnie próbowano wysunąć
Siergieja Kirowa na stanowisko sekretarza generalnego partii, ale ten kandydatury
nie przyjął; plebiscytarne głosowanie (było 71 kandydatów i tyleż miejsc do obsadzenia) na kandydatów do Komitetu Centralnego przyniosło Stalinowi najgorszy
wynik – 71. (prawie 28% skreśleń). Wszedł do KC, ale nie próbował już kandydować na stanowisko sekretarza generalnego, zatem pozostało ono nieobsadzone41.
I. Očak: Krleža – Partija…; S. Lasić: Sukob na književnoj ljevici 1928–1952. Zagreb 1970.
V. Visković: hasło Sukob na ljevici, in: Krležijana. T. 2…, s. 375–402; por. I. Očak: Jugoslavenski oktobarci, likovi i susreti. Zagreb 1981; Idem: Krleža – Partija…
40
Syntetyczny opis relacji Tity i Krležy daje V. Visković: hasło BROZ, Josip – Tito, in: Krležijana. T. 1…, s. 78–82.
41
P. Wieczorkiewicz, w: L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz: Historia Rosji. Wrocław 2005,
s. 419–420.
38
39
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Tego Józef Wissarionowicz tolerować dłużej nie miał zamiaru i – ze swojego punktu widzenia – nie mógł. Na razie nic się nie działo, ale wydarzenia nad Sprewą i nad
modrym Dunajem musiały być z uwagą obserwowane na Kremlu.
Spośród 1966 delegatów na „zjazd zwycięzców” 1108 zostanie rozstrzelanych
w ciągu kilku najbliższych lat42. Dnia 1 grudnia 1934 r. zaś zamordowany został
Siergiej Kirow, w okolicznościach – tych przed i po zdarzeniu – oczywiście wskazujących na sprawstwo Stalina. „Zabójstwo Kirowa zasługuje ze wszech miar na
miano zbrodni stulecia. W ciągu następnych czterech lat setki obywateli sowieckich, nie wyłączając najwybitniejszych przywódców rewolucji, rozstrzelano pod
zarzutem bezpośredniej odpowiedzialności za to zabójstwo, a dosłownie miliony
innych skazano na śmierć za współudział w rozległej konspiracji, która rzekomo
istniała za jego kulisami. Śmierć Kirowa była faktycznie kamieniem węgielnym
całego gmachu terroru i represji, dzięki któremu Stalin zapewnił sobie absolutną
władzę nad społeczeństwem sowieckim”43.

3. Prawo i sądy w służbie terroru
System komunistyczny w swojej obłudzie dbał aliści o wizerunek praworządnego. Wpisywało się to w „totalne kłamstwo” (Leszek Kołakowski) komunistycznego totalitaryzmu: jest zbrodniarz, przyznał się, opisał swoje straszne zbrodnie,
radziecka sprawiedliwość wymierzyła mu stosowną do wielkości zbrodni karę.
Taka była radziecka praworządność owych czasów44. Wyrok sądowy miał być tylko formą eliminacji osób przeznaczonych do czystki.
Na ów dzień 1 grudnia 1934 r. Wódz wszystko zaplanował: 1 grudnia „od
ręki” napisał, bez konsultacji z Biurem Politycznym, tzw. lex Kirow albo „prawo
z 1 grudnia”, ogłoszoną w dniu następnym, a zatwierdzoną przez Biuro Polityczne
dopiero 3 grudnia obiegiem. Ten „akt prawny” (dekret-dyrektywa) w sprawach
„o terroryzm” stanowił, co następuje:
1) śledztwo było skrócone do 10 dni;
2) akt oskarżenia doręczano oskarżonemu na jedną dobę przed rozpoczęciem
rozprawy;
3) orzekanie dopuszczalne było zaocznie, nawet jeżeli oskarżony znajdował się
w rękach organów ścigania;
4) udział oskarżenia oraz obrony w sądzie był niedopuszczalny;
5) postępowanie było jednoinstancyjne; kasacja nie była dopuszczalna;
R. Conquest: Wielki terror. Tłum. W. Jeżewski. Warszawa 1997, s. 43.
Ibidem, s. 49.
44
A. Lityński: Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs. Wyd. 3. Warszawa 2017, s. 331.
42
43
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6) prawo łaski nie przysługiwało; nie wolno było nawet składać takiego podania;
7) wyrok NKWD miało wykonać w ciągu 24 godzin45.
W tym olbrzymim kraju ruszyła machina terroru realizowanego przez organa
bezpieczeństwa publicznego; początkiem była fala aresztowań, ale procesy nastąpiły niezwłocznie, bo przecież lex Kirov wymuszała nieprawdopodobnie szybkie
postępowanie, bez względu na ewentualną zawiłość sprawy. Zresztą nie sposób tu
mówić o zawiłościach, ponieważ wszystkie procesy sądowe były tylko formą terrorystycznego likwidowania jakiejkolwiek opozycji, były zwyczajnym elementem
wielkiego stalinowskiego terroru totalitarnego systemu. Lex Kirow obowiązywała
do kwietnia 1956 r., a więc „przeżyła” i została uchylona dopiero po rewelacyjnym referacie na XX Zjeździe KPZR46.
Crimen laesae iustitiae47 – zbrodnia sądowa (obrazy sprawiedliwości) – w takim systemie musiało być absolutną codziennością, zwykłą częścią tzw. wymiaru
sprawiedliwości.

4. Komintern i tajemnicze początki Tity
Dokładnie w tym czasie, gdy zaczynał się wielki stalinowski terror albo raczej
jego apogeum, towarzysz Józef Broz-Tito stanął na ziemi radzieckiej. Podczas
półtorarocznego pobytu w Moskwie znany był jako „towarzysz Walter”, Friedrich
Friedrichowicz Walter – tak zadecydowali moskiewscy szefowie: formalnie odpowiednia komórka Kominternu48, a faktycznie odpowiednia komórka NKWD;
45
Tekst w: Иcтoрия зaкoнoдaтeльcтвa CCCP и PCФCP пo угoлoвнoму прoцeccу и oргaнизaции cудa и прoкурaтуры 1917–1954 гг. Cбoрник дoкумeнтoв. Pед. Гoлунcкий. Москва,
Государственное издательство юридической литературы, 1955, s. 519.
46
A. Lityński: Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991…, wyd. 3, s. 211; zob. też s. 176.
47
Ten jakże trafny, ale smutny termin zapożyczamy z tytułu monografii W. Kulesza: „Crimen
laesae iustitiae”. Odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe według prawa
norymberskiego, niemieckiego, austriackiego i polskiego. Łódź 2013.
48
Komintern – Międzynarodówka Komunistyczna, 1919–1943, powołany w Moskwie, z siedzibą w tym mieście, formalnie ponadnarodowy ośrodek kierowniczy ruchu komunistycznego na
świecie; faktycznie był instrumentem wielkomocarstwowej polityki ZSRR i kontroli nad światowym
ruchem komunistycznym; podlegały mu wszystkie partie komunistyczne w charakterze sekcji narodowych; zobowiązywały się one do pracy rozkładowej w armiach swoich krajów, infiltracji innych
partii i związków zawodowych, przygotowywania w swoich krajach wojny domowej (przewrotu komunistycznego), bezwarunkowego popierania polityki ZSRR, co miało być wykonywane przez szeroko prowadzoną działalność szpiegowską, dywersyjną, terrorystyczną (organizowano próby przewrotów m.in. w Niemczech (1921 i 1923), w Bułgarii (1923), w Estonii (1924–1925). W niektórych
krajach (Niemcy, Francja) posiadał własne bojówki paramilitarne. Komintern stosował także terror
we własnych szeregach, czego przykładem było rozwiązanie (16 sierpnia 1938) KPP i podstępne
wymordowanie jej działaczy. Został rozwiązany w 1943 r., a jego rolę po drugiej wojnie światowej
przejął utworzony w 1948 r. Kominform.
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w Kominternie był Walterem, w KPJ – Titą49. 21 lutego 1935 r. zakwaterowany
został w hotelu Lux przy ulicy Gorkiego, gdzie mieszkali współpracownicy Kominternu. Przypomnieć warto, że Międzynarodówka Komunistyczna, czyli Komintern, za zadanie stawiała sobie stworzenie, opierając się na ZSRR, wszechświatowej republiki radzieckiej w wyniku zwycięskiej rewolucji proletariackiej.
Hasło Manifestu komunistycznego: „Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się”,
znalazło się na godle państwowym ZSRR i – jak trafnie zauważył Stalin – stał się
„sztandar czerwony ze sztandaru partyjnego sztandarem państwowym”50. Trzeba
więc jednoznacznie stwierdzić, że wszyscy komuniści świata uznający zwierzchnictwo Kominternu, a w sposób oczywisty szczególnie funkcyjni, aktywiści,
stawali się w istocie agentami ZSRR, działającymi przeciwko swoim (i innym)
krajom, na rzecz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Praca agenturalna zaś to zawsze i wszędzie naturalne zadanie służb specjalnych. Najściślejsze
zespolenie Kominternu i NKWD zaskakiwać nie może. Jak napisze później jeden z najwyższych dygnitarzy jugosłowiańskiego komunistycznego reżimu Milovan Džilas, „nie ma ustawy, która by przewidywała, że tajna policja jest w prawie kontrolować wszelką działalność obywateli – niemniej tak jest, i policja jest
wszechmocna”51.
Według posiadanych danych, ów związek z NKWD dla towarzysza Tity zaczął
się już w kilkanaście dni po jego przybyciu do Moskwy i stał się trwały. Nie mogło być zresztą inaczej, ale inne mogły być przekazywane NKWD/Kominternowi
informacje na temat działaczy KPJ. Tito spotykał się i przekazywał dwóm stałym
„kadrowcom” Kominternu – jednocześnie funkcjonariuszom NKWD – swoje obserwacje, wiadomości oraz opinie o aktywistach KPJ. Wydaje się, że były to jedyne treści rozmów Tity z kadrowcami Kominternu – funkcjonariuszami NKWD,
choć można się domyślać, że kadrowiec Kominternu i funkcjonariusz NKWD
kompletowali „teczki” wszystkich. Od pierwszej rozmowy ze wspomnianymi
dwoma funkcjonariuszami Tito specjalną uwagę poświęcał szefowi KPJ Milanowi
Gorkiciowi, zgrabnie, acz nienachalnie, stopniując jego słabości partyjne i osobiste, nawet w drobiazgach, a skrupulatne i bardzo profesjonalne służby specjalne
ZSRR interesował każdy szczegół, bo każdy mógł się przydać, gdy nadejdzie czas,
by człowieka zniszczyć. Jak łatwo zgadnąć, ta karta życia i aktywności Tity do
dzisiaj zawiera wiele niejasności, białych plam. Nadal niewiele wiemy o roli, jaką
odegrał on w okresie wielkich czystek wśród komunistów europejskich, w tym
jugosłowiańskich. Biograf napisał, że w tym czasie krwawych radzieckich czystek „Tito nie ustaje w przekazywaniu Kominternowi danych o towarzyszach
J. Pirjevec pisze, że Tito w swoim życiu posługiwał się 30 pseudonimami, ale najbardziej
przylgnęły do niego Walter oraz Tito. J. Pirjevec: Tito…, s. 45.
50
J. Stalin: O utworzeniu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich [referat wygłoszony
na I Zjeździe Rad ZSRR 30 grudnia 1922 r.]. W: Stalin: Dzieła. T. 5. Warszawa 1950, s. 165.
51
M. Džilas: Nowa klasa wyzyskiwaczy (analiza systemu komunistycznego). Tłum. J. Mieroszewski. Paryż, Instytut Literacki, 1957, s. 78.
49
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partyjnych”, nie szczędząc opinii negatywnych na wrażliwe tematy lojalności,
frakcyjności i inne52. A wśród towarzyszy jugosłowiańskich, szczególnie w latach
1937–1938, dokonano wręcz masakry; według niektórych przekazów Tito „wziął
w niej czynny udział”53. Jugosłowiańscy komuniści na zaproszenia do rozmów
w Moskwie przybywali ufnie, a trafiali albo najpierw na Łubiankę, albo od razu
do dołu śmierci. KPJ znalazła się wśród partii wielce niepewnych: mówiono, że
została spenetrowana przez agenturę imperialistyczną. Przypomnijmy, że w tym
samym czasie analogiczne podejrzenia w stosunku do Komunistycznej Partii Polski skończyły się w sierpniu 1938 r. jej rozwiązaniem przez Komintern (faktycznie przez Stalina), a gremialnie zaproszeni do Moskwy komuniści polscy zostali
niemal w komplecie rozstrzelani; tylko nieliczni trafili do łagrów; rozstrzelano
także komunistów „polskich” od dawna znajdujących się i aktywnie pracujących
na terenie ZSRR. Głowy uratowali tylko ci komuniści polscy, którzy mieli szczęście wówczas siedzieć w polskich więzieniach. Warto dodać, że Tito ukrywał swój
udział w wojnie domowej w Hiszpanii, co jakoby miało się zbiegać z wymordowaniem tam przez NKWD elity jugosłowiańskich komunistów.
Te Titowskie czarne karty z wielu nierozpoznanymi plamami z lat koszmarnego stalinowskiego terroru zamknijmy informacją, że w szczytowym
okresie terroru w ZSRR, w tym wielkiej czystki wśród komunistów, w czerwcu 1937 r., Milan Gorkić został z Paryża (gdzie wówczas mieściła się siedziba
KPJ) wezwany przez kierownictwo Kominternu do Moskwy, a po przyjeździe
słuch po nim zaginął: dziś wiemy, że został aresztowany i wkrótce stracony;
ten sam los spotkał jego żonę. Wówczas właśnie Tito stanął na czele partii.
I te okoliczności do dzisiaj nie są jasne; istnieją liczne wersje tego wydarzenia. Gdy już został (1937) przez Komintern desygnowany na sekretarza generalnego KPJ, awansował swoich ludzi, m.in. Milovana Džilasa54, słoweńskiego
P. Simić: Tito…, s. 54 i n., passim; J. Pirjevec stara się jednak wyciszać te karty w życiorysie
Tity, np. zob. J. Pirjevec: Tito…, s. 51 i in.
53
W. Roszkowski, w: Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej…, s. 1293; zob. też
L. Benson: Jugosławia…, s. 88; M.J. Zacharias: Komunizm. Federacja. Nacjonalizmy…, s. 35.
54
Milovan Džilas [Djilas], ur. 1911 w Czarnogórze, zm. 1995 w Belgradzie, pochodził z rodziny chłopskiej, ojciec od 1918 r. był policjantem, w czasie drugiej wojny światowej ojciec i troje
rodzeństwa zostali zamordowani przez nazistów i czetników; w czasie studiów literaturoznawczych
na Uniwersytecie w Belgradzie 1929–1933 był zdecydowanym zwolennikiem komunizmu; studiów
nie ukończył, angażując się w ruch studencki opozycyjny wobec dyktatury króla Aleksandra I;
przykład ZSRR zrodził w nim przekonanie, że w Królestwie SHS należy przeprowadzić rewolucję
na wzór bolszewicki; aresztowany w latach 1932 i 1933, więziony 3 lata; w więzieniu poznał ważnych później komunistów jugosłowiańskich, takich jak Moša Pijade i Aleksandar Ranković; stał
się wówczas zdecydowanym stalinistą; po opuszczeniu więzienia (1936) rekrutował ochotników na
wojnę domową w Hiszpanii, ale sam nie wyjechał na skutek sprzeciwu Tity, który potrzebował go
w kraju; od 1938 r. członek KC KPJ, od 1939 r. członek Biura Politycznego; w latach drugiej wojny
światowej należał do przywódców komunistycznej partyzantki w Czarnogórze i w Bośni; od 1945 r.
sprawował urzędy ministra, a przede wszystkim wyjeżdżał jako członek delegacji do Moskwy na
trudne rozmowy ze Stalinem; był współtwórcą – wraz z Kardeljem i Kidriciem – systemu samo52
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działacza komunistycznego Edwarda Kardelja55, a także serbskiego działacza
komunistycznego, od wczesnej młodości działającego w nielegalnym ruchu
komunistycznym Królestwa SHS, zahartowanego długoletnim więzieniem,
który stał się postacią do krwawej roboty – a był nim Aleksandar Ranković56,
rządowego, mającego ograniczyć rolę scentralizowanego aparatu państwowego; jeden z czterech
wiceprezydentów Jugosławii (styczeń 1953); XII 1953 przewodniczący Federalnego Zgromadzenia
Ustawodawczego (grudzień 1953); opublikował szereg artykułów krytycznych wobec systemu władzy komunistycznej (1953–1954); usunięty ze wszystkich stanowisk (styczeń 1954); wystąpił z partii (marzec 1954); aresztowany na krótko (1955) podczas wizyty Chruszczowa w Belgradzie; ponownie aresztowany i skazany na 3 lata ciężkich robót za poparcie powstania węgierskiego (1956);
w więzieniu napisał i udało mu się przemycić książkę Nowa klasa, której pierwsze wydanie ukazało
się w 1957 r. w Nowym Jorku; za opublikowanie tej książki otrzymał kolejny wyrok 4 lat ciężkich robót, a książka – jak wiadomo – przyniosła mu światową sławę; więzienie opuścił w 1961 r.,
ale w 1962 r. znowu aresztowany za ukazanie się na Zachodzie jego kolejnej książki Rozmowy ze
Stalinem, w której Stalina przedstawia jako największego zbrodniarza w historii; skazany na 9 lat
więzienia odsiedział 4 lata; pozwolono mu wyjechać na Zachód i do USA, wracał i zawsze mieszkał w Belgradzie, izolowany od społeczeństwa, ale mógł publikować na Zachodzie; zrehabilitowany w Jugosławii (1989); z przerażeniem obserwował wojnę domową w Jugosławii lat dziewięćdziesiątych; krytykował Slobodana Miloševicia za wykorzystywanie nacjonalizmu dla utrzymywania się
przy władzy. A. Orzelska, w: Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej…, s. 258–269.
55
Edvard Kardelj (1910–1979), słoweński działacz komunistyczny; pochodził z rodziny robotniczej; ukończył seminarium nauczycielskie; od 1926 r. członek nielegalnej Ligi Młodzieży
Komunistycznej; od 1929 r. w KPJ; aresztowany spędził 2 lata w więzieniu (1930); organizował
sekcję KPJ w Słowenii (1932–1934); publikował teksty polityczne w duchu stalinowskim; w 1934 r.
przedostał się do ZSRR, gdzie odbył przeszkolenie wywiadowcze w Leninowskiej Szkole Kominternu; w 1937 r. wrócił do kraju; publikował m.in. na tematy narodowościowe, akcentując odrębność
narodową Słoweńców; kilkakrotnie aresztowany; awansował w KPJ; w 1940 r. w KC i w Biurze
Politycznym KPJ; po upadku Jugosławii (kwiecień 1941) bierny; po 22 czerwca 1941 r. aktywny
w konspiracji, przyłączył się do partyzantki Tity; wicepremier w rządzie tymczasowym Tity (29 listopada 1943); nadal wicepremierem oraz ministrem ds. przygotowania nowej konstytucji (marzec
1945); szef Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej; przejściowo – jak Tito – zwolennik federacji bałkańskiej na bazie integracji jugosłowiańsko-bułgarskiej; wspólnie z Džilasem reprezentował KPJ na
zjeździe założycielskim Kominformu w Szklarskiej Porębie (wrzesień 1947); kilkakrotnie reprezentował (1945–1951) Jugosławię na sesjach ZO ONZ; po potępieniu Tity (1948) przez Kominform
zdecydowanie poparł Titę; wszedł do Biura Politycznego i Sekretariatu KC KPJ; minister spraw zagranicznych (1948–1953); przewodniczący federalnego Zgromadzenia Narodowego (1963–1967);
popierał kurs dekolektywizacji rolnictwa oraz samorządowego zarządzania gospodarką; należał
do czołowych teoretyków samorządu w socjalizmie; pisał prace na ten temat. W. Roszkowski, w:
Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej…, s. 558–559; J.R. Lampe: Yugoslavia as History:
Twice There Was a Country. Cambridge 2000, passim.
56
Aleksandar Ranković (1909–1983), działacz komunistyczny, szef policji politycznej komunistycznej Jugosławii; pochodził z serbskiej rodziny chłopskiej; od młodości w ruchu komunistycznym; sekretarz Ligi Młodych Komunistów Serbii (1928); skazany na 6 lat więzienia; wrócił do komunistycznej działalności konspiracyjnej; po 22 czerwca 1941 r. w partyzantce Tity, jego adiutant;
aresztowany przez gestapo, odbity; szef wywiadu partyzantów Tity, potem członek sztabu głównego Narodowej Armii Wyzwoleńczej; po objęciu władzy przez komunistów został postawiony na
czele organów bezpieczeństwa; zorganizował tajną policję polityczną, wywiad oraz kontrwywiad;
minister spraw wewnętrznych i wiceprezydent republiki (1946); kierował likwidacją ustaszowców;
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w przyszłości współtwórca obozów koncentracyjnych, w tym na Nagiej Wyspie
(Goli Otok)57.
W Moskwie oficjalna część zajęć Tity polegała na pracy w Sekretariacie Bałkańskim Kominternu, który kontrolował i nadzorował komunistyczne partie
Jugosławii, Bułgarii, Rumunii i Grecji; kierownikiem Sekretariatu był Wilhelm
Pieck. Tam Tito poznał Georgi Dymitrowa, Klementa Gottwalda, Palmiro Togliattiego, Maurice’a Thoreza i innych. Nadrabiał też braki w wykształceniu, dużo
czytał. Zachwyciła go Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs. Ta wiadomość z dzisiejszej perspektywy wywołuje jak
najgorsze odczucia, ale przede wszystkim jak najgorsze oceny co do poziomu
intelektualnego i krytycyzmu, samodzielności myślenia Tity. Podjął on trud przetłumaczenia Krótkiego kursu na język chorwacki.
W Moskwie Tito nie zaniedbywał też spraw zdawałoby się osobistych (choć
dla zawodowego działacza komunistycznego nic nie było osobiste!). Jeszcze
w czasie pierwszego małżeństwa z Pelagią Biełousową58 (przyjechał z nią z Rosji
opowiadał się za rozprawą z szerokimi kręgami katolików chorwackich; gdy Kominform potępił
Titę, kierował likwidacją zwolenników kursu promoskiewskiego, których aresztowano i zsyłano do
obozu koncentracyjnego na wyspie Goli Otok; odszedł z ministerstwa, ale awansował w hierarchii
partyjnej (1952); stanął na czele sekretariatu polityczno-organizacyjnego KC Związku Komunistów
Jugosławii (1958), który m.in. kontrolował siły bezpieczeństwa; został sekretarzem KC ZKJ (1963);
gdy wiosną 1966 r. zaostrzył się wewnątrzpartyjny konflikt na tle etnicznym, był obwiniany o faworyzowanie Serbów, szczególnie w resorcie bezpieczeństwa publicznego; Komitet Wykonawczy ZKJ
przegłosował jego odsunięcie (czerwiec 1966), a na plenum KC ZKJ (lipiec 1966) na wyspie Brioni
został pozbawiony funkcji i stanowisk oraz oskarżony o hamowanie reform na rzecz demokratyzacji; m.in. ujawniono, że założył podsłuch w telefonie Tity oraz gromadził prywatne archiwum
na czołowych funkcjonariuszy partii i państwa; złożył samokrytykę; nie wytoczono mu procesu;
przeszedł na emeryturę. W. Roszkowski, w: Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej…,
s. 1056–1057; B. Jezernik: Naga Wyspa. Gułag Tity. Tłum. J. Pomorska, J. Sławińska. Wołowiec
2013; V. Lukić: Sećanja i saznanja. Aleksandar Ranković i brionski plenum. Titograd 1989.
57
Goli Otok – Goła [Naga] Wyspa: mała wysepka (4,7 km2) w północnej części Adriatyku,
na południe od wyspy Krk i na północny wschód od wyspy Rab, do 1949 r. bezludna; w czasie
pierwszej wojny światowej przejściowo znajdował się tu obóz dla jeńców rosyjskich; od 1949 r.
obóz koncentracyjny reżimu Tity dla więźniów politycznych, później także kryminalnych; pierwsza
grupa więźniów przybyła na Nagą Wyspę 9 lipca 1949 r.; ostatni więźniowie polityczni opuścili
wyspę w 1956 r., a ostatni więźniowie kryminalni – pod koniec 1988 r. Decyzja o utworzeniu na
Nagiej Wyspie obozu dla proradzieckich komunistów zapadła jesienią 1948 r.; sprawę przygotował
Aleksandar Ranković, decyzję zaś osobiście zaaprobował Tito; według oficjalnych danych, tylko do
1953 r. na wyspie przebywało 11 611 osób, w tym 870 kobiet; „autorzy nieoficjalnych ocen posługują się dużo większymi liczbami”. Nad więźniami się znęcano, zmuszając ich do pracy ponad siły.
Obozy koncentracyjne znajdowały się także na pobliskich wysepkach Sveti Grgur oraz Ugljan, ale
największy i najbardziej znany był obóz na Golim Otoku. B. Jezernik: Naga Wyspa…
58
Ożenił się czterokrotnie. Gdy w 1918 r. trafił do Omska (Rosja) jako jeniec wojenny, spotkał
Pelagiję Biełousową, z którą ożenił się rok później i przeniósł się do Jugosławii. Pelagija urodziła
pięcioro dzieci, z których przeżył jedynie syn Žarko Leon (ur. 4 lutego 1924). Tito został aresztowany w 1928 r., a po uwolnieniu zdecydował się na emigrację do ZSRR. W jej czasie (1936) rozwiódł
się z Biełousową. Wcześniej (w tym roku), mieszkając w hotelu Lux w Moskwie, poznał Austriaczkę
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po pierwszej wojnie) miał liczne znajomości wśród dziewczyn (mimo że było to
sprzeczne z zasadami konspiracji, czyli nie było sprawą prywatną), natomiast dla
domu i syna Žarka nie znajdował czasu. Gdy został aresztowany w końcu 1928 r.,
Pelagia odeszła od niego i wyjechała do Związku Radzieckiego. W kilka miesięcy po przyjedzie do Moskwy Tito poznał w hotelu Lux Niemkę, 22-letnią Elzę
König, znaną pod pseudonimem Luci Bauer, monterkę radiową, żonę niemieckiego młodzieżowego działacza komunistycznego, skazanego w Niemczech na
15 lat więzienia. Tito był od Elzy dokładnie dwa razy starszy: miał wówczas lat 44.
Rozwód z Pelagią wziął (kwiecień 1936) w Moskwie, zwłaszcza że nie było nic
łatwiejszego w ZSRR niż uzyskanie rozwodu. W dwa lata później (1938) Pelagia
została aresztowana i łagodnie skazana na 10 lat wysiedlenia z Moskwy, którą to
karę w 1948 r. przedłużono jej o dalszych 10 lat. W pół roku po rozwodzie z Pelagią Tito ożenił się z Luci.

5. Pilny uczeń
Pobyt Tity w Moskwie w sumie nie był zbyt długi, ale w istocie stanowił rodzaj politycznego uniwersytetu dla komunistycznego działacza, w dodatku mającego najwyższe ambicje przywódcze, a niemającego żadnych skrupułów jeśli
chodzi o ich realizację. Natychmiast świetnie się sprawdził jako współpracownik
kadrówki Kominternu i jednocześnie NKWD. Był im wielce użyteczny i przede
wszystkim użyteczny sobie. „Jeżeli potrzebujecie danych jeszcze o kimś…”. Potrafił swoimi informacjami-doniesieniami doprowadzić do fizycznego zlikwidowania nie tylko dotychczasowego lidera KPJ i swojego protektora Milana Gorkicia,
lecz także – nieco później – swojego największego konkurenta, najbardziej znanego jugosłowiańskiego komunistę Petka Mileticia59. Obu „pochłonęła moskiewLuciję Bauer, z którą wziął ślub zaraz po rozwodzie (październik 1936), https://pl.wikipedia.org/
wiki/Josip_Broz_Tito [Dostęp: 24.10.2018 r.].
59
Petko Miletić, ur. 1897 w Czarnogórze, zm. 1943? w ZSRR; pochodził z rodziny robotniczej,
z zawodu stolarz; od młodości związany z ruchem komunistycznym; w czasie próby tworzenia Węgierskiej Republiki Rad był na Węgrzech; w 1927 r. wyjechał do ZSRR; przeszkolony, został wysłany
jako funkcjonariusz Kominternu do Mongolii i Chin; następnie w Dreźnie; Komintern wybrał go
do KC KPJ; na polecenie Kominternu wrócił do Jugosławii, by prowadzić robotę partyjną (1932);
skazany w Belgradzie na 6 lat więzienia (1933); wyrok odbył; w więzieniu poznał Titę; na kongresie KPJ w Barcelonie (1937) został wybrany sekretarzem KC w miejsce Gorkicia, co do którego
wiadomo już było, że nie wróci z ZSRR; wkrótce po wyjściu z więzienia (wrzesień 1939) udał się
przez Stambuł do ZSRR, by tam bronić się przed oszczerczymi atakami Tity; w Moskwie został
aresztowany (styczeń 1940?); według oficjalnej informacji, skazany na 8 lat pozbawienia wolności,
zmarł podczas odbywania kary 27 stycznia 1943. Петко_Милетић, https://sr.wikipedia.org/wiki/
Петко_Милетић [Dostęp: 25.10.2018 r.]; J. Pirjevec: Tito and His Comrades. Foreword by E. Greble. The University of Wisconsin Press 2018, s. 39, passim.
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ska mgła”. I nie tylko ich dwóch. Nigdy nie dowiemy się liczby ofiar, ale była ona
znaczna. KPJ zapłaciła wysoką cenę osobową, by z partii podejrzanej o infiltrację imperialistyczną w oczach Kremla się oczyścić: zamordowano ok. 800 członków KPJ, głównie przywódców, oraz ponad 900 członków ich rodzin60. Jeszcze
w czasach istnienia Jugosławii Danilo Kiš – nie bez kłopotów, o czym rozmawiał
z Krležą – wydał książkę Grobowiec dla Borysa Davidovicza61, w której dokonał literackiego rozrachunku z tematem czystek stalinowskich i ofiar komunizmu. Tito
musiał się do tego przyczynić, by awansować na szczyty partii, teraz już wiernej.
Sam Tito był oczywiście również badany, m.in. przez sowiecki wywiad wojskowy62, przy czym biograf towarzysza Waltera wyraża przypuszczenie, że wstawił
się za nim Manuilski63, w latach 1928–1943 sekretarz Komitetu Wykonawczego
Międzynarodówki Komunistycznej.
Stalinowskie „uniwersytety komunisty” obejmowały także sprawy osobiste, nawet intymne. I ten egzamin Tito zdał bezbłędnie. Nie minęły dwa lata od
ślubu z ukochaną Luci, gdy (27 września 1938 r.) towarzysz Walter na piśmie
wyrzekł się obu swoich żon: byłej żony i matki jego syna Pelagii Biełousowej64
J. Pirjevec: Tito…, s. 78, zob. też s. 67; L. Benson: Jugosławia…, s. 88.
D. Kiš: Grobnica za Borisa Davidoviča. Zagreb 1976, Beograd 1977; wyd. pol. Idem: Grobowiec dla Borysa Davidovicza [w drugim obiegu w Studenckiej Oficynie Literatów i Dysydentów].
Tłum. K Żórawski, 1987; oraz Tłum. D. Cirlić-Straszyńska, 1989. Wołowiec 2005.
62
J. Pirjevec: Tito…, s. 79.
63
Dmytro (Dymitr) Manuilski (1883–1959), urodzony na Wołyniu, studia rozpoczął na Uniwersytecie Petersburskim; w 1903 r. wstąpił do SDPRR(b); uczestnik rewolucji 1905 r.; skazany na 5 lat
zesłania (1906), zbiegł do Kijowa; wyjechał do Paryża (1907), gdzie ukończył prawo na Sorbonie; potem okresowo nielegalnie przebywał w Moskwie i Petersburgu, następnie znowu za granicą; wrócił do
Rosji w 1917 r.; brał udział w bolszewickim zamachu stanu; wysłany przez KC partii bolszewickiej na
Ukrainę w celu zorganizowania tam ruchu bolszewickiego (1918); przez pewien czas zbliżony do frakcji federalistycznej w KP(b)U, opowiadającej się za federacyjnym równoprawnym związkiem z Rosją
radziecką; wchodził w skład Wszechukraińskiego Komitetu Rewolucyjnego (1919–1920); uczestniczył
w rozmowach pokojowych z Polską w Rydze; długoletni członek Biura Politycznego KP(b)U i członek
jego prezydium; ludowy komisarz rolnictwa USRR (1920–1922); I sekretarz KC KP(b)U (1921); w latach 1923–1953 w KC WKP(b); zdecydowanie popierał Stalina w jego walce o władzę; od 1924 r. członek prezydium Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki Komunistycznej; w latach 1928–1943 sekretarz Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki Komunistycznej; jeden z głównych wykonawców
polityki Stalina w Kominternie, w tym czystek; członek Akademii Nauk USRR; wicepremier i ludowy
komisarz spraw zagranicznych USRR (1944); przewodniczył ukraińskim delegacjom na konferencjach międzynarodowych po drugiej wojnie światowej, delegat USRR w ONZ; m.in. publicznie atakował emigrację ukraińską, a także organizował nagonkę na czołowych twórców ukraińskich w kraju;
przeszedł na emeryturę. B. Berdychowska, w: Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej…,
s. 790; A. Bartnicki: Leksykon historii świata: Rosja. Warszawa 1998, s. 164; S. Sierpowski, S. Żerko: Leksykon historii powszechnej 1900–1945. Poznań 1996, s. 262; W.A. Serczyk: Historia Ukrainy.
Ossolineum 1979, passim; zob. też Jakub Berman w rozmowie z Teresą Torańską: T. Torańska: Oni.
Warszawa 1990, s. 39.
64
Pelagia po rozwodzie ponownie wyszła za mąż, za Pietra Izmaiłowicza Ragulewa, fotografa
Kominternu. Urodziła córeczkę Ninę. Po wybuchu wojny wypuszczono ją z łagru, ale w 1948 r.
– w warunkach konfliktu Stalina z Titą – aresztowano ją ponownie i skazano na 10 lat łagru.
60
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oraz ukochanej Luci, która już w ok. rok po ich ślubie znalazła się w niełasce
i w więzieniu NKWD. Rozstrzelano ją w Moskwie pod koniec grudnia 1937 r.
jako niemieckiego szpiega. Stała się jedną z licznych ofiar operacji narodowościowej NKWD. Tak, w sposób iście mafijny, testowani byli przez Stalina wierni: na
wniosek Wodza Biuro Polityczne (30 grudnia 1948 r.) zdecydowało o wykluczeniu z partii, co było równoznaczne z aresztowaniem (21 stycznia 1949 r.), ukochanej żony najwierniejszego z wiernych – Wiaczesława Mołotowa65. Podobnie
lojalny był Piatakow66, który – jak podaje R. Conquest – w lecie 1936 r. zadenuncjował swoją żonę jako posiadającą związki z trockizmem i zaproponował, że będzie zeznawał w procesie, a następnie osobiście rozstrzela wszystkich skazanych
wraz z żoną67. Podobnie jak niemal wszyscy komuniści świata, Tito zdał egzamin
komunisty posłusznego Wodzowi i Kominternowi, gdy pewnego sierpniowego
ranka (w trakcie podróży statkiem z Hawru do Leningradu) 1939 r. dowiedział
Po śmierci Stalina została zwolniona, ale z zakazem osiedlenia w Moskwie. Zmarła w 1867 r. Natomiast Luci została w pięć lat po śmierci Stalina (1958) zrehabilitowana, na wniosek jej pierwszego
męża Ernsta Vabera, ministra kontroli państwowej NRD. P. Simić: Tito…, s. 78.
65
Mołotow pierwotnie wstrzymał się od głosu, ale następnie (20 stycznia 1949) złożył Stalinowi oświadczenie, że popełnił błąd i głosuje za wnioskiem. Nazajutrz ukochana żona Mołotowa
została aresztowana. S.S. Montefiore: Stalin. Dwór czerwonego cara. Tłum. M. Antosiewicz.
Warszawa 2004, s. 593.
66
Gieorgij Leonidowicz Piatakow (właśc. Kijewskij), ur. 1890 Horodyszcze k. Czerkasów w żydowskiej rodzinie robotniczej; ukończył studia ekonomiczne w Petersburgu i Europie Zachodniej;
anarchista; od 1910 r. w partii bolszewickiej; w latach 1915–1917 polemizował z Leninem w kwestii
narodowościowej, zajmując stanowisko bliskie Róży Luksemburg, mimo to przejściowo reprezentował kijowskich bolszewików w UCR (1917); jeden z twórców rządu bolszewickiego na Ukrainie
(luty 1918); współtworzył Komunistyczną Partię (bolszewików) Ukrainy, wchodzącą w skład Rosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików); utracił władzę partyjną po niepowodzeniu powstania
chłopskiego na Ukrainie (sierpień 1918); po zakończeniu działań pierwszej wojny światowej i po
anulowaniu traktatu brzeskiego 20 listopada 1918 r. ogłoszono utworzenie Tymczasowego Rządu
Robotniczo-Chłopskiego Ukrainy na czele z P.; w 1919 r. odszedł z rządu ukrainy; dyrektor kopalń
i innych dużych zakładów przemysłowych w Donbasie i na Uralu oraz zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania RSFRR (1920–1923); od 1930 r. przewodniczący Wszechzwiązkowej Rady Gospodarki Narodowej; członek KC WKP(b), (1923–1927); związany z Trockim;
w 1927 r. wydalony z partii i usunięty ze stanowisk; złożył samokrytykę i wrócił do KC oraz do
Rady; twórca pierwszej pięciolatki, jako zastępca ludowego komisarza przemysłu ciężkiego odpowiadał za industrializację w toku drugiej pięciolatki i wyróżnił się drakońskimi metodami eksploatacji robotników; aresztowany jesienią 1936 r., w 1937 r. skazany na karę śmierci jako przywódca
kolejnego centrum trockistowskiego; przyznał się m.in. do tworzenia ośrodków terrorystycznych
oraz do prób odłączenia Ukrainy od ZSRR; wyrok wykonano 30 stycznia 1937 r. T. Stryjek, w:
Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej…, s. 976–977; A. Bartnicki: Leksykon historii
świata: Rosja…, s. 198; G. Przebinda, J. Smaga: Kto jest kim w Rosji po 1917 roku. Kraków 2000,
s. 218–219; S. Sierpowski, S. Żerko: Leksykon historii powszechnej…, s. 342; R. Conquest: Uwagi
o spustoszonym stuleciu…, s. 116–118; Idem: Wielki terror…, s. 168–189 i passim; N. Werth, w:
Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania. Wstęp do polskiego wydania K. Kersten. Warszawa 1999, s. 122, 180.
67
R. Conquest: Wielki terror…, s. 161.
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się niespodziewanie, że jeszcze wczoraj najstraszniejsza postać imperialistycznego świata, najgorszy, krwawy zbrodniarz i wróg każdego komunisty globu Adolf
Hitler dzisiaj jest naszym, komunistycznym, przyjacielem, sojusznikiem Związku
Radzieckiego, i naszego Wodza – Stalina! Podobnie bez zarzutu była jego reakcja na wspólny niemiecko-radziecki rozbiór Polski we wrześniu 1939 r. Operację
tę nazwał „ogromnym postępem kraju socjalizmu” oraz „szczęściem i dobrem
200-milionowej wspólnoty bratnich narodów”, a okupację połowy Polski – jej
„wyzwoleniem z niewoli i ucisku narodowego”68. Właśnie przybył, na wezwanie, do Moskwy i widział tam euforię ze zlikwidowania Polski – „pokracznego
bękarta traktatu wersalskiego” (słowa ministra spraw zagranicznych Mołotowa),
ze zniszczenia „pańskiej Polski”. Podobnie nie reagował na agresję radzieckiego giganta na maleńką Finlandię (wojna zimowa 1939–1940) i bohaterską oraz
w miarę skuteczną obronę Finów, jak też na wykluczenie ZSRR z Ligi Narodów
za tę agresję. Brak przekazów, czy i jak wyrażał radość z „dobrowolnego i jednomyślnego” wejścia w skład komunistycznego raju Litwy, Łotwy, Estonii oraz
Besarabii. Nie może jednak ulegać wątpliwości, że zachowanie Tity przez obserwatorów i donosicieli musiało być uznane za bez zarzutu, bo inaczej dalsze jego
losy potoczyłyby się inaczej.
W drodze powrotnej z Moskwy do Jugosławii, w Istambule, spotkał znaną
sobie z prac partyjnych w Paryżu69 (już tam przypadli sobie do gustu) kurierkę
KPJ Hertę Haas, występującą pod pseudonimem Mira Ružić. Zamieszkali razem
w pobliżu Zagrzebia; z tego związku urodzi się syn Miša. Na razie Tito wiódł
żywot pozornie spokojny i cichy w konspiracyjnej kwaterze, na fałszywych papierach, z Hertą/Mirą. Stale jeszcze nie był sekretarzem generalnym KPJ, ale o zielone światło Kominternu zabiegał m.in. przez swojego specjalnego wysłannika.
Wreszcie, w styczniu 1940 r., NKWD aresztowało, a wkrótce „osądziło” i rozstrzelało zdawałoby się pewnego kandydata na stanowisko sekretarza generalnego, mającego silne poparcie wewnątrz KPJ – wspomnianego wcześniej Petko
Mileticia. Komintern zaś wydał zgodę na odbycie zjazdu KPJ i wybór sekretarza
generalnego; jako ciekawostkę można dodać, że takim mianem określono Titę
już w piśmie zawierającym zgodę na zjazd mający dopiero wybrać sekretarza. Tak
samo nazywał Titę tajny agent NKWD i przedstawiciel Kominternu, pod którego czujnym okiem zakonspirowany zjazd odbył się w październiku 1940 r. Tito
z premedytacją wymusił wybór zaproponowanego przez siebie Komitetu Centralnego, nie wymieniając ani jednego nazwiska lub pseudonimu, a tylko podając
ogólnikowo „niektóre dane biograficzne”. W rezultacie nikt nigdy nie wiedział,
kto wchodzi w skład Komitetu Centralnego KPJ i aż do kwietnia 1948 r. ten nierozszyfrowany Komitet Centralny nie zebrał się ani razu70. Na temat przebiegu
68
69
70

P. Simić: Tito…, s. 99.
W 1937 r. siedzibą KC KPJ był Paryż.
P. Simić: Tito…, s. 100.
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wyborów długo krążyły rozmaite opowieści, także różne wersje pochodzące z ust
samego Tity.
Tymczasem w Europie był to czas wojny i sytuacja w Jugosławii się zmieniała.
W kwietniu 1940 r. Niemcy opanowały Danię i Norwegię. Gdy w maju–czerwcu
1940 r. III Rzesza w błyskotliwy i błyskawiczny (Blitzkrieg) sposób rozbiła Belgię,
Holandię, korpus ekspedycyjny angielski i rzekomo potężną Francję71, Królestwo
Jugosławii nie mogło nie odczuwać złowieszczego oddechu historii – zagrożenia
swojego bytu. Ogłoszona 6 września 1939 r. neutralność oczywiście nie mogła
być wystarczającym zabezpieczeniem, szczególnie wobec z dawna propagowanych i realizowanych (agresja na Abisynię w 1935 r., okupacja Albanii 7 kwietnia 1939 r.) imperialnych zamierzeń Mussoliniego po drugiej stronie Adriatyku.
Tymczasem przecież III Rzesza była sojusznikiem ZSRR i komuniści to szanowali: wszak Wielki Wódz Stalin nie mógł się mylić. Posłuszny Komintern nakazywał
komunistom Europy skoncentrować się wyłącznie na walce klasowej. Wojna miała być okazją do walki z własnym rządem, a nie z Niemcami. Z biegiem miesięcy
wojna przybliżała się do granic Jugosławii: rozbiór Rumunii zapoczątkował ZSRR
zgodnie z paktem Ribbentrop-Mołotow, potem wyrywano Rumunii fragmenty
kraju na rzecz Węgier, a następnie Bułgarii; utrata 1/3 terytorium i ludności skończyła się zamachem stanu i obaleniem rumuńskiej monarchii. Imperialne marzenia tracącego poczucie rzeczywistości Mussoliniego skutkowały atakiem włoskim
w Sudanie, Kenii, Ugandzie oraz na zachodni Egipt (jesień 1940 r.); wszystko
z marnym skutkiem, z koniecznością wsparcia niemieckiego. Najgroźniejsza dla
Jugosławii była jednak włoska agresja na Grecję (28 października 1940 r.) z natychmiastową ripostą Wielkiej Brytanii (29 października 1940 r. lądowanie na
Krecie). Niemiecka pomoc dla Włochów ponoszących porażki w Grecji wymagała przejścia przez Jugosławię albo Bułgarię. Węgry, Rumunia i Słowacja uległy
naciskowi, i pierwsze (listopad 1940 r.) przystąpiły do „osi” Berlin–Rzym–Tokio;
Bułgaria i Jugosławia uczyniły to nieco później (marzec 1941 r.). Efektem był
natychmiastowy (w nocy 26/27 marca 1941 r.) wojskowy zamach stanu w Jugosławii, któremu przewodził dowódca wojsk lotniczych generał Dušan Simović, i równie natychmiastowa decyzja Hitlera o uderzeniu na Jugosławię. Dnia
6 kwietnia 1941 r. wojska niemieckie dużymi siłami, wspierane jednostkami włoskimi (z Albanii) i węgierskimi, zaatakowały Jugosławię. Krótka kampania nie
71
Haniebny rozejm (22 czerwca 1940) był w istocie pełną i upokarzającą kapitulacją tego mocarstwa, które nie miało woli dotrzymania żadnego zobowiązania sojuszniczego. Chodzi nie tylko
o zobowiązania sprzed 1 września 1939 r. (w tym zawarte w polsko-francuskim protokole wojskowym z 19 maja 1939 r., że „Francja rozwinie działania ofensywne przeciw Niemcom swymi
głównymi siłami, począwszy od 15. dnia [wojny]”), ale też o francusko-brytyjskie porozumienie,
że nie podpiszą odrębnego pokoju ani rozejmu. Francuzi odrzucili nawet propozycję Churchilla
unii francusko-brytyjskiej. „Klęska Francji z 1940 r. nie była tylko pogromem militarnym, ale też
całkowitym załamaniem się instytucji politycznych […]”. Zob. zwłaszcza J. Baszkiewicz: Historia
Francji. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978, s. 681–684, 686.
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miała ani jednej większej bitwy, z wyjątkiem frontu w Albanii; oddziały rzucały
broń, oficerowie porzucali oddziały, chaos i klęska były pełne. Po zajęciu Zagrzebia przez wojska niemieckie ustasze Ante Pavelicia proklamowali (10 kwietnia
1941 r.) Niezależne Państwo Chorwackie72. W jedenaście dni później akt bezwarunkowej kapitulacji jugosłowiańskiej armii (ale nie państwa) podpisał jej głównodowodzący; król ani rząd niczego nie podpisali i udali się (15 kwietnia 1941 r.)
samolotem na emigrację; rząd w Londynie ogłosił (4 maja 1941 r.) kontynuowanie wojny z państwami „osi”73. Władze emigracyjne nadal miały uznanie międzynarodowe, w tym od lipca 1941 r. także ZSRR; w kraju w ich imieniu działał
pułkownik (później generał) Dragoljub (Draža) Mihailović74. Lider KPJ milczał:
wszak atak przyszedł od najlepszego sojusznika Moskwy.
Dnia 22 czerwca 1941 r. Niemcy zaatakowały ZSRR. Najlepszy sojusznik stał
się najgorszym wrogiem. Teraz komuniści Kraju Rad i komuniści Jugosławii mie72
Niezależne Państwo Chorwackie, pod protektoratem Włoch, a od 1943 r. – Niemiec, ze
stolicą w Banja Luce, obejmowało, oprócz Chorwacji, także Bośnię, Hercegowinę oraz Srem, nie
objęło Dalmacji, którą okupowały Włochy. Wraz z objęciem NPC terenów Bośni i Hercegowiny
w państewku tym znalazło się aż 1,9 mln Serbów. Reżim Pavelicia uznał Serbów, Żydów i Cyganów
za niższych rasowo i dokonywał ich eksterminacji; zamordowano kilkaset (może osiemset) tysięcy osób. Ludobójczy terror ustaszy sprzyjał wpływom komunistycznych partyzantów Tity, którzy
przez całą wojnę faktycznie kontrolowali znaczne obszary NPC, a w maju 1945 r. położyli kres
istnieniu NPC. Szczegółowo B. Jelavich: Historia Bałkanów. T. 2…, s. 277 i n.; zob. też L. Benson:
Jugosławia…, s. 104; WEP XIX 42.
73
G. Mazur, w: Historia polityczna świata XX wieku. T. 1: 1901–1945. Red. M. Bankowicz.
Kraków 2004, s. 459.
74
Dragoljub (Draža) Mihailović, 1893–1946, Serb, syn nauczyciela, w 1910 r. wstąpił do Akademii Wojskowej w Belgradzie, ale studia przerwała mu I wojna bałkańska (1912), w której walczył
w stopniu kaprala, w II wojnie bałkańskiej awansował do stopnia podporucznika, w I wojnie światowej wsławił się męstwem i otrzymał wysoki order, po zakończeniu wojny ukończył Akademię
Wojskową i odbył staż we Francji; dowodził pułkiem, pracował w sztabie generalnym, wykładał
w Akademii Wojskowej, był attaché wojskowym w Pradze i w Sofii; podczas inwazji niemieckiej
1941 r. był szefem sztabu dywizji broniącej Sarajewa; odmówił złożenia broni i skupił tysiące żołnierzy wiernych królewskiemu rządowi na uchodźstwie w Londynie; partyzantów M. nazywano
czetnikami na pamiątkę partyzantów serbskich z czasów walk o niepodległość z Turcją; głównie
gromadzono siły i środki do powszechnego powstania w momencie osłabienia Niemiec, a tymczasem prowadzono działania dywersyjno-sabotażowe oraz uniemożliwiające Niemcom rekwizycję
żywności; tygodnik „Time” ogłosił go człowiekiem 1941 r.; czetnicy mieli też wrogów w ustaszach
Pavelicia oraz w komunistach Tity; w grudniu 1941 r. awansowany do stopnia generała; w styczniu 1942 r. został ministrem wojny w rządzie emigracyjnym; w czerwcu 1942 r. zastępca wodza
naczelnego Jugosławii; początkowo czetnicy mieli pełne poparcie i pomoc W. Brytanii, ale w miarę
postępujących ustępstw Zachodu wobec Stalina pomoc ta słabła, natomiast zwiększała się pomoc
dla partyzantów Tity, co potwierdzono w Teheranie (listopad/grudzień 1943) i od lutego 1944 r. decyzją Churchilla pomoc brytyjska została w całości skierowana do Tity; partyzanci Tity i jego tajna
policja w miarę upływu czasu coraz bardziej zajmowali się likwidacją czetników, co miało miejsce
również po zakończeniu wojny; ujęty (marzec 1946) przez komunistów, oskarżony o współpracę
z Niemcami i ustaszami, mimo odmiennych zeznań brytyjskich oficerów łącznikowych, mimo protestów emigracji serbskiej oraz specjalnego komitetu powołanego w USA, po sfingowanym procesie
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li tego samego wroga-agresora. Tito udał się do Belgradu (gdzie wprowadziła go
nowa znajoma, studentka z Požarevacu Davorjanka Paunović). Dopiero teraz, po
22 czerwca 1941 r., wezwał do walki z Niemcami oraz z „faszystowską bandą
Pavelicia”75. „Wypada podkreślić, że komuniści jugosłowiańscy przystępowali do
walki w obronie Związku Sowieckiego z myślą, że rozwój sytuacji międzynarodowej umożliwi szybką realizację ogólnych, długofalowych celów rewolucyjnych
ruchu komunistycznego w skali światowej”76. Natychmiastowa rozbudowa komunistycznych sił zbrojnych miała służyć powojennemu zdobyciu władzy przez
komunistów, po zlikwidowaniu w czasie wojny światowej ludzi i sił poprzedniego reżimu. W rezultacie wybuchła bratobójcza wojna domowa: komunistyczni
partyzanci Tity, czetnicy Mihailovicia, ustasze Pavelicia. Królestwo Jugosławii zaś
zostało podzielone między faszystowskie reżimy. Praktycznie był to koniec Królestwa i początek szansy komunistów na zdobycie władzy i ustanowienie totalitarnego reżimu.
skazany na śmierć 15 lipca 1946 r. i w dwa dni później stracony, co wywołało oburzenie na Zachodzie, ale wkrótce (1948) konflikt Tity ze Stalinem przesłonił tę sprawę. W. Roszkowski, w: Słownik
biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej…, s. 832–833.
75
Ante Pavelić, 1889–1959, prawnik, początkowo adwokat w Zagrzebiu; w austriackiej Radzie Państwa poparł koncepcję trialistyczną; w zarządzie powołanej 5 października 1918 r. Rady
Narodowej Słoweńców, Chorwatów i Serbów; po powstaniu SHS coraz silniej krytykował centralizację i serbizację; w 1929 r. uciekł do Włoch, gdzie pod osłoną włoskich faszystów stworzył (1930)
organizację terrorystyczną „Ustaša”; gdy 9 października 1934 r. członek macedońskiej organizacji terrorystycznej zamordował w Marsylii króla Aleksandra I oraz francuskiego ministra spraw
zagranicznych Louisa Barthou, sąd francuski skazał P. zaocznie (Włochy odmówiły wydania) na
karę śmierci jako współorganizatora spisku; gdy w kwietniu 1941 r. Niemcy zaatakowały Jugosławię, część oddziałów chorwackich poddawała się bez walki; P. przybył do Zagrzebia i ogłosił powstanie Niezależnego Państwa Chorwackiego (NHD – Nezavisna Država Hrvatska) obejmującego
także część Bośni, Hercegowiny i Srem; król włoski Wiktor Emanuel II przekazał tron chorwacki
swojemu krewnemu księciu Aimone di Spoleto, który przybrał imię Tomislawa II, ale faktycznie
marionetkowym państwem rządził jako poglavnik (szef) P.; natychmiast P. przystąpił do realizacji
planu ludobójczej eksterminacji ludzi uznanych za niższych rasowo – Serbów, Żydów i Cyganów, co
znalazło oparcie już w dekrecie z 10 kwietnia 1941 r. o ochronie krwi aryjskiej; szacuje się, że w ciągu tylko kilkunastu miesięcy do października 1942 r. ustasze wymordowali ok. 600 tys. Serbów,
dalszych 300 tys. zaś uciekło przez Drinę do okupowanej przez Niemców Serbii; tworzono obozy
zagłady; prowadzono też wielkie akcje przesiedleńcze; prawosławnych zmuszano do przejścia na
katolicyzm; zakazano druków cyrylicą; w maju 1945 r. P. uciekł i ukrywał się we Włoszech, potem
w Argentynie, Paragwaju, w końcu osiedlił się w Hiszpanii; nigdy nie poniósł żadnej odpowiedzialności za zbrodnie ludobójstwa; niektórzy historycy uważają reżim P. za najbardziej ludobójczy
w Europie w czasie II wojny. W. Roszkowski, w: Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej…, s. 952–953; J. Pirjevec: Tito…, s. 118; W. Felczak, T. Wasilewski: Historia Jugosławii…,
s. 482–484.
76
M.J. Zacharias: Komunizm. Federacja. Nacjonalizmy…, s. 43.
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Posiadanie służebności przesyłu
jako przesłanka nabycia przez zasiedzenie
służebności przesyłu
w orzecznictwie Sądu Najwyższego
i sądów powszechnych
1. Zagadnienia wstępne
Problematykę służebności przesyłu regulują przepisy art. 3051–3054 k.c., które obowiązują od dnia 3 sierpnia 2008 r.1 Według tej regulacji, „nieruchomość
można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego
własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 k.c., prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń”.
W odniesieniu do służebności przesyłu należy wyraźnie oddzielić dwie konstrukcje: służebność o treści odpowiadającej służebności przesyłu, która mogła
zostać nabyta przez zasiedzenie przed dniem 3 sierpnia 2008 r., oraz służebność
przesyłu. Utrwalony jest także pogląd, że przed wejściem w życie art. 3051–
3054 k.c.2 dopuszczalne było nabycie przez zasiedzenie służebności o treści odpoPrzepisy o służebności przesyłu zostały wprowadzone do Kodeksu cywilnego ustawą z dnia
30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. nr 116,
poz. 731.
2
Por. orzecznictwo Sądu Najwyższego: uchwała z dnia 17 stycznia 2003 r., III CZP 79/02.
OSNC 2003, nr 11, poz. 142; wyrok z dnia 9 grudnia 2009 r., IV CSK 291/09. MoP 2010, nr 2, s. 68;
postanowienia: z dnia 13 października 2011 r., V CSK 502/10. „Rejent” 2012, nr 12, s. 159; z dnia
25 stycznia 2006 r., I CSK 11/05. BSN 2006, nr 5, s. 11; z dnia 10 lipca 2008 r., III CSK 73/08.
1
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wiadającej służebności przesyłu, a okres występowania na nieruchomości stanu
faktycznego odpowiadającego treści służebności przesyłu przed wejściem w życie
art. 3051–3054 k.c. podlega doliczeniu do czasu posiadania wymaganego do zasiedzenia tej służebności3.
Zgodnie z art. 292 k.c., służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w przypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się
odpowiednio. Z mocy zawartego w art. 3054 k.c. odesłania do art. 292 k.c. możliwe jest również nabycie służebności przesyłu przez zasiedzenie4. Przesłanki zasiedzenia odpowiadają wyżej wskazanym, a dotyczącym zasiedzenia służebności
o treści służebności przesyłu. Z tych względów w niniejszym artykule dla uproszczenia będę posługiwać się pojęciem służebności przesyłu, mając na względzie
również służebność gruntową o charakterze służebności przesyłu.
Jedną z przesłanek zasiedzenia służebności przesyłu jest posiadanie służebności
wyróżnionej w art. 352 § 1 k.c. Posiadanie służebności ma pewne swoiste cechy5.
Specyfikę omawianego posiadania wyróżnia także judykatura Sądu Najwyższego
[dalej: SN]. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na szczególne cechy
posiadania służebności przesyłu jako przesłanki nabycia tej służebności w drodze
zasiedzenia na podstawie orzecznictwa SN i częściowo sądów powszechnych.

2. Cechy ogólne posiadania
Definicję posiadania zawiera przepis art. 336 k.c., zgodnie z którym posiadaczem samoistnym jest osoba, która włada rzeczą jak właściciel, a posiadaczem
zależnym jest użytkownik, zastawca, najemca, dzierżawca lub osoba, która włada faktycznie rzeczą, jak mający względem tej rzeczy inne niż własność prawo,
z którym wiąże się faktyczne władztwo nad rzeczą. Posiadanie służebności zostało uregulowane osobno, tj. w art. 352 § 1 k.c.6
LEGALIS; uchwały: z dnia 7 października 2008 r., III CZP 89/08. BSN 2008, nr 10, s. 7; z dnia
27 czerwca 2013 r., III CZP 31/13. OSNC 2014, nr 2, poz. 11; z dnia 22 maja 2013 r., III CZP 18/13.
OSNC 2013, nr 12, poz. 139; wyrok z dnia 12 grudnia 2008 r., II CSK 389/08. LEGALIS; postanowienia: z dnia 22 lipca 2010 r., I CSK 606/09. LEGALIS; z dnia 14 listopada 2012 r., II CSK 120/12.
LEGALIS; z dnia 6 lutego 2013 r., V CSK 129/12. LEGALIS; z dnia 14 czerwca 2013 r., V CSK
321/12. LEGALIS; z dnia 16 stycznia 2013 r., II CSK 289/12. LEGALIS.
3
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 2018 r., II CSK 164/18. LEGALIS.
4
G. Matusik: Własność urządzeń przemysłowych a prawa do gruntu. Warszawa 2013, s. 393
i powołana tam literatura co do możliwości zasiedzenia służebności przesyłu.
5
J. Ignatowicz: Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa 1972, s. 845.
6
Posiadanie było odmiennie uregulowane w prawie rzeczowym. Zgodnie z art. 296 § 1 prawa
rzeczowego, ten kto rzeczą faktycznie włada, jak właściciel, uznawany jest za posiadacza tej rzeczy.
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Podmiotem służebności przesyłu7 może być wyłącznie przedsiębiorca, który
zamierza umieścić na gruncie obciążonym urządzenia, o których mowa w art. 49
§ 1 k.c., lub który jest właścicielem urządzeń już istniejących na obciążonym
gruncie (słupy, przewody, rurociągi, wodociągi, gazociągi itp.). Zatem chodzi
o przedsiębiorców, których podstawową działalnością jest doprowadzanie cieczy,
gazów, różnych postaci energii lub odprowadzanie nieczystości (tzw. przedsiębiorców przesyłowych)8. Urządzenia przesyłowe, z których korzystają przedsiębiorstwa dostarczające odbiorom wodę, różne postacie energii czy świadczące na
ich rzecz usługi telekomunikacyjne lub inne, muszą być umieszczone na gruntach
często bardzo odległych od siedziby przedsiębiorstwa i miejsca, z którego czerpie
ono wodę, czy w którym produkowana jest rozprowadzana przez nie energia.
Znane i powszechnie stosowane rozwiązania technologiczne nie pozwalają takim
przedsiębiorstwom na wykonywanie działalności gospodarczej bez wykorzystania cudzych nieruchomości, przez które przeprowadzone muszą być ich urządzenia przesyłowe. Służebność przesyłu pomyślana została w celu stworzenia
przedsiębiorcy korzystającemu z urządzeń, o jakich jest mowa w art. 49 § 1 k.c.,
tytułu prawnego do ich posadowienia na cudzych nieruchomościach i korzystania z tych nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem urządzeń9.

3. Specyfika posiadania służebności przesyłu
Posiadanie rzeczy to nie to samo, co posiadanie służebności, a podmiot odpowiadający charakterystyce z art. 352 k.c. nie jest posiadaczem rzeczy w rozumieniu
art. 336 k.c., lecz jedynie posiadaczem służebności. Różnica pomiędzy posiadaniem
rzeczy a posiadaniem służebności polega na tym, że posiadanie służebności nie
obejmuje władztwa nad rzeczą10. Faktyczne władztwo sprawowane przez posiadacza służebności ma węższy zakres niż władztwo faktyczne posiadacza samoistnego nieruchomości. Posiadacz służebności zazwyczaj korzysta z określonych części
Osoba, która faktycznie włada rzeczą w zakresie odpowiadającym treści innego prawa niż własność
(użytkowania, najmu, służebności, zastawu, najmu, dzierżawy), została określana mianem posiadacza tego prawa w art. 296 § 2 prawa rzeczowego. Posiadaczem służebności był więc podmiot, który
faktycznie włada nieruchomością w zakresie odpowiadającym treści służebności.
7
J. Ignatowicz: Kodeks cywilny. Komentarz…, s. 766.
8
M. Zalewski: Posiadanie służebności przesyłu. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin–Polonia” 2013, Vol. 60, 1, Sectio G, s. 139.
9
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2008 r., I CSK 171/08. OSNC 2010,
nr 1, poz. 15.
10
Wyroki Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2005 r., V CR 680/04. LEX 180843 oraz z dnia
31 stycznia 1967 r., III CR 270/66. LEX 560.
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nieruchomości, nie zawsze w sposób trwały i regularny11. Posiadacz służebności
przesyłu korzysta z nieruchomości w zakresie wyznaczonym przez przeznaczenie
znajdującego się na niej urządzenia przesyłowego. Jego zachowania odnoszą się zatem do rzeczy w granicach prawa służebności przesyłu12.
Charakteryzując posiadanie służebności przesyłu, należy odnieść się do jej
treści. Służebność przesyłu (art. 3051–3054 k.c.) stanowi ograniczone prawo rzeczowe (art. 244 § 1 k.c.), którego istota wyraża się w możności korzystania przez
przedsiębiorcę z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego korzystania z urządzeń przesyłowych (art. 3051 k.c. in fine).
Wykonywanie służebności przesyłu, z punktu widzenia właściciela nieruchomości obciążonej, implikuje natomiast konieczność znoszenia przez niego istnienia
na nieruchomości obciążonej cudzych urządzeń (urządzeń przesyłowych) trwale
z nią związanych, a także wszelkich czynności podejmowanych przez przedsiębiorcę (przedsiębiorcę przesyłowego) w celu zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania. Służebność przesyłu, jako prawo na rzeczy cudzej (ius in re aliena),
daje bowiem uprawnionemu z tytułu służebności, choć w ograniczonym zakresie,
władztwo nad nieruchomością obciążoną. Ogranicza ona w sposób trwały wykonywanie w pełnym zakresie prawa własności nieruchomości obciążonej, statuując obowiązek znoszenia przez każdoczesnego właściciela tej nieruchomości
wykonywania przez podmiot uprawniony z tytułu służebności (przedsiębiorcę przesyłowego) tego prawa13. Służebność przesyłu w swej konstrukcji prawnej, w przeciwieństwie do służebności gruntowej, nie jest związana z nieruchomością władnącą. Jej celem nie jest bowiem zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej,
jak ma to miejsce w przypadku służebności gruntowej, lecz umożliwienie przedsiębiorcy korzystania ze znajdujących się na nieruchomości obciążonej urządzeń
przesyłowych wchodzących w skład jego przedsiębiorstwa (art. 551 k.c.)14.
Posiadanie służebności przesyłu polega na pozostawaniu przez określoną
osobę (przedsiębiorcę, który zamierza umieszczać na gruncie obciążonym urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 k.c., lub który jest właścicielem urządzeń
już istniejących na gruncie obciążonym) w sytuacji faktycznej, która pozwala na
zachowanie się w taki sposób, w jaki zachowywać się może uprawniony z tytułu
służebności15.
Korzystanie z cudzej nieruchomości zgodnie z art. 352 k.c. musi polegać na
wykonywaniu takiego władztwa w stosunku do nieruchomości, które wykonuje
osoba uprawniona z tytułu służebności przedmiotem zasiedzenia. Mamy tu do
czynienia z wykorzystaniem nieruchomości gruntowych na potrzeby przedsięJ. Ignatowicz: Kodeks cywilny. Komentarz…, s. 845.
M. Zalewski: Posiadanie służebności przesyłu…, s. 142–143.
13
Por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2011 r., IV CSK 303/10. LEGALIS.
14
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2011 r., I CSK 157/11. OSNC – Zb. dodatkowy 2012, nr B, poz. 45, s. 139.
15
M. Zalewski: Posiadanie służebności przesyłu…, s. 139.
11
12
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biorstw, które nie mogą wykonywać zadań gospodarczych z zakresu dostarczania
wody, odbioru ścieków, wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej i innych jej
postaci oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych bez wykorzystania urządzeń przesyłowych. Korzystanie z cudzych nieruchomości w celach przesyłowych
wiąże się z ograniczeniem uprawnień ich właścicieli, niezależnie od tego, czy
rozważane jest z perspektywy interesów właścicieli nieruchomości sąsiednich,
którzy przez zapewnienie sobie dostępu do wody, różnych postaci energii oraz
usług telekomunikacyjnych chcą uczynić wygodniejszym korzystanie ze swoich
nieruchomości i podnieść ich wartość na rynku, czy też z perspektywy przedsiębiorców, którzy bez tego nie mogą wykonywać swoich zadań gospodarczych.
Działania przedsiębiorstwa, polegające najpierw na założeniu na cudzej nieruchomości urządzeń przesyłowych, a potem na korzystaniu z tej nieruchomości
na cele ich utrzymania i zapewnienia im sprawności technicznej, są manifestacją
posiadania nieruchomości16.
Już analiza kilku wyżej powołanych orzeczeń wskazuje, że posiadanie służebności przesyłu ma cechy specyficzne. Ma ono charakter kwalifikowany, jako że ma
być związane z korzystaniem z urządzenia o charakterze trwałym i widocznym17.
Pojęcie „urządzenia” oznacza „wynik celowego działania ludzkiego, uzewnętrzniony w trwałej postaci widocznych przedmiotów czy urządzeń wymagających
do swego powstania pracy ludzkiej”18. Pojęcie „urządzenia” należy zawężyć w ten
sposób, że ma ono służyć celom przesyłowym19. W postanowieniu z dnia 4 października 2006 r.20 SN uznał, że wymagania przewidziane w art. 292 k.c. spełnia
każde urządzenie materialne odpowiadające treści służebności pod względem gospodarczym, umożliwiające korzystanie z cudzej nieruchomości w zakresie służebności i usytuowane na obcej nieruchomości lub w inny sposób wkraczające
w jej sferę. Urządzenie takie nie może być wykonane przez właściciela nieruchomości obciążonej, ale niekoniecznie musi to uczynić korzystający z urządzenia
właściciel nieruchomości władnącej21.
Posiadanie służebności przesyłu polega na korzystaniu z urządzenia o charakterze trwałym i widocznym. Urządzenie ma być trwałe, a więc nie może mieć
cech tymczasowości22. Pamiętać jednak należy, że z istoty posiadania wynika, że
musi ono mieć pewne cechy stabilności. Zatem akty faktycznego wykonywania
Uzasadnienie Uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 2014 r.,
III CZP 87/13. OSNC 2014, nr 7–8, poz. 68, s. 1.
17
G. Matusik: Własność urządzeń przemysłowych…, s. 381; wyrok Sądu Najwyższego z dnia
10 stycznia 1969 r., II CR 516/68. OSNCP 1969, nr 12, poz. 220.
18
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2002 r., V CKN 972/00. OSP 2003,
nr 3–4, poz. 100.
19
G. Matusik: Własność urządzeń przemysłowych…, s. 383.
20
II CSK 119/06. MoP 2006, nr 21, s. 1128.
21
Postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2002 r., V CKN 972/00. OSP 2003,
nr 7–8, poz. 100.
22
G. Matusik: Własność urządzeń przemysłowych…, s. 386–387.
16
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służebności nie mogą być całkowicie pozbawione tych cech i nosić charakteru
przypadkowości23.
Pojęcie widoczności urządzenia wyjaśniono szczegółowo w judykaturze SN
i sądów powszechnych. Analiza orzecznictwa pozwala na sformułowanie kilku
wniosków w tym zakresie. Po pierwsze, o kwestii widoczności decydują przede
wszystkim okoliczności konkretnej sprawy24. Niekiedy kwestia widoczności jest
oczywista, jak np. w przypadku przebiegu linii energetycznej nad nieruchomością obciążoną25. Przesłanka widoczności podziemnej instalacji kanalizacyjnej jest
spełniona, jeżeli na powierzchni gruntu znajduje się studzienka kanalizacyjna,
pozwalająca na stwierdzenie istnienia, rodzaju i kierunku przebiegu urządzeń
przesyłowych26. W powołanym już postanowieniu z dnia 24 kwietnia 2002 r.27
SN przyjął, że widoczny na powierzchni ziemi osadnik wraz z dołączoną do niego rurą kanalizacyjną, znajdującą się pod powierzchnią gruntu, mogą być uznane
za trwałe i widoczne urządzenie w rozumieniu art. 292 k.c.
Kiedy indziej sprawa może być bardziej skomplikowana. I tak, SN uznał,
że obecność na działce słupka znacznikowego wystarcza do uznania rurociągu
(gazociągu) za urządzenie widoczne. Słupki znacznikowe są – jak sama nazwa
wskazuje – elementami dającymi znak, że przez dany punkt przebiega rurociąg,
informują też o jego przeznaczeniu. Zadania informacyjne łączą z ostrzegawczymi i ochronnymi. Są obowiązkową widoczną częścią systemu przesyłowego
o powszechnie zrozumiałym przekazie28. Zatem aktualnie w judykaturze dominuje podgląd o szerokim rozumieniu pojęcia „widoczne urządzenie”, obejmującym także rurociągi posadowione pod powierzchnią ziemi29.
Po drugie, przyjmuje się, że nawet podziemne urządzenia przesyłowe spełniają przesłankę widoczności, jeżeli z innych łatwo dostępnych danych wynika niewątpliwie, że istnieją30. W postanowieniu z dnia 13 września 2017 r.31 SN wyjaśnił,
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 1967 r., III CR 270/66. OSNCP 1967, nr 9,
poz. 160.
24
Por. Sąd Najwyższy np. w postanowieniach z dnia 24 kwietnia 2002 r., V CKN 972/00. OSP
2003, nr 7–8, poz. 100 oraz z dnia 16 lutego 2017 r., III CSK 87/16. LEGALIS.
25
Por. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 maja 2004 r. LEGALIS; Sąd Apelacyjny w Łodzi
w wyroku z dnia 18 marca 2014 r., I ACa 1071/1. LEGALIS.
26
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2018 r., I CSK 241/18. LEGALIS.
27
V CKN 972/00. OSP 2003, nr 7–8, poz. 100.
28
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2016 r., II CSK 49/16 oraz postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2013 r., II CSK 289/12 i z dnia 26 lipca 2012 r.,
II CSK 752/11. LEGALIS.
29
Por. np. postanowienia Sądu Najwyższego: z dnia 26 lipca 20112 r., II CSK 752/11. LEGALIS; z dnia 6 lipca 2011 r., I CSK 157/11. OSNC – Zb. dodatkowy 2012, nr B, poz. 45, s. 139 oraz
z dnia 14 lutego 2014 r., II CSK 389/12. OSNC – Zb. dodatkowy 2014, nr A, poz. 3, s. 12.
30
Por. postanowienia Sądu Najwyższego: z dnia 24 kwietnia 2002 r., V CKN 972/00. OSP
2003, nr 7–8, poz. 100; z dnia 6 lipca 2011 r., I CSK 157/11. BSN 2011, nr 11, s. 12; z dnia 26 lipca
2012 r., II CSK 752/11. LEGALIS; postanowienie z dnia 15 lutego 2017 r., II CZ 148/16. LEGALIS.
31
IV CSK 623/16.
23
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że urządzenie widoczne to urządzenie postrzegalne dla każdego przeciętnego
uczestnika obrotu. W konsekwencji podziemne urządzenia przesyłowe również
spełniają przesłankę widoczności, jeżeli z innych łatwo dostępnych danych wynika niewątpliwie, że istnieją. Takimi danymi mogą być nawet mapy rozmieszczenia
podziemnych urządzeń znane właścicielowi nieruchomości potencjalnie obciążonej, lub co do których istnieje powszechny dostęp. Co więcej, jeżeli każdoczesny
właściciel nieruchomości w toku biegu zasiedzenia miał wiedzę o jego na niej
zlokalizowaniu bądź zapewnioną możliwość jej uzyskania, to spełnienie przesłanki widoczności urządzenia nie może budzić wątpliwości32. Chodzi o możliwość
stwierdzenia jej istnienia w czasie biegu terminu zasiedzenia za pomocą wzroku,
ale niekoniecznie o zauważenie urządzenia jako takiego. Ustawa nie posługuje
się pojęciem urządzenia naziemnego, ale urządzenia widocznego. Chodzi zatem
zarówno o zauważenie części składowych takiego podziemnego urządzenia, jeżeli
wychodzą nad powierzchnię gruntu, jak i o zauważenie oznaczeń wskazujących
na jego istnienie pod powierzchnią gruntu. Urządzenie powinno stanowić dla
właściciela wyraźne ostrzeżenie przed działaniem podmiotu, który korzystając
z urządzenia przesyłowego umiejscowionego w gruncie może doprowadzić do
uzyskania odpowiedniej służebności gruntowej. Z tego względu należy przyjąć,
że w wypadku urządzenia podziemnego każdoczesny właściciel nieruchomości
powinien mieć zapewnioną możliwość uzyskania wiedzy o usytuowaniu na jego
nieruchomości urządzenia przesyłowego. Przesłanka widoczności jest spełniona,
jeżeli urządzenie zostało tak oznakowane, że właściciel obiektywnie oceniając
mógł i powinien taką wiedzę posiadać33.
Z powyższego wynika, że widoczność urządzeń w przypadku służebności
przesyłu musi być ujmowana szeroko i nie może stronić od specyficznej treści
służebności34. Co więcej, dla nabycia przez zasiedzenie służebności przesyłu nie
jest niezbędne, by widoczne elementy trwałego urządzenia, będącego przedmiotem korzystania przez przedsiębiorcę przesyłowego, znajdowały się na nieruchomości, którą obciążać ma ta służebność. Wystarczy, by elementy trwałego urządzenia znajdowały się w sąsiedztwie obciążonej nieruchomości35.
Pojęcie „widoczne urządzenie” zawarte w art. 292 k.c. obejmuje także urządzenia przesyłowe, które nie są na pierwszy rzut oka widoczne, lecz istnienia których
właściciel nieruchomości obciążonej powinien mieć świadomość na podstawie
konkretnych okoliczności, np. rozmieszczenia rurociągu na sąsiednich działkach,
usytuowania na nich komory rewizyjnej czy możliwości zapoznania się z mapami
dokumentującymi przebieg rurociągu. W innym miejscu SN stwierdził wręcz, że
Podobnie Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 16 lutego 2017 r., III CSK 87/16.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 grudnia 2014 r., I ACa 657/14. LEGALIS
oraz postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2013 r., II CSK 289/12. LEGALIS.
34
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2012 r., II CSK 752/11. LEGALIS.
35
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2011 r., I CSK 157/11. OSNC – Zb. dodatkowy 2012, nr B, poz. 45, s. 139.
32
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błędne jest ograniczanie zakresu tego przepisu w istocie tylko do urządzeń przesyłowych znajdujących się na nieruchomości obciążonej, wyłączając urządzenia
przesyłowe znajdujące się pod gruntem, których właściciel ma możliwość stwierdzenia w ramach realizacji swych uprawnień36.
Specyficzną cechą posiadania służebności przesyłu jest również to, że posiadanie tej służebności nie musi być wykonywane w sposób ciągły, lecz stosownie
do potrzeb, tak jak ma to miejsce w przypadku służebności przesyłu. Tym samym
posiadania prowadzącego do nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie
nie należy utożsamiać z posiadaniem prowadzącym do nabycia przez zasiedzenie
własności nieruchomości37.

4. Szczególny charakter posiadania służebności przesyłu
Szczególne cechy posiadania służebności przekładają się również na to, że
w orzecznictwie brak jest jednolitego stanowiska co do charakteru posiadania
służebności przesyłu. Jest ono określane zamiennie jako posiadanie samoistne
służebności, posiadanie zależne lub posiadanie służebne (np. postanowienie Sądu
Najwyższego z dnia 27 stycznia 2006 r., III CSK 38/05 z glosami krytyczną i aprobującą w OSP 2006, nr 10, poz. 114 oraz PS 2009, nr 6, poz. 127; wyrok Sądu
Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 października 2016 r., VI ACa 652/15).
W literaturze wskazuje się, że posiadania służebności nie można kwalifikować jak posiadania samoistnego38. Taki też pogląd wyraził SN w części swoich
orzeczeń, wskazując, że posiadania prowadzącego do nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie nie należy utożsamiać z posiadaniem prowadzącym do
nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości. Przy ocenie posiadania prowadzącego do zasiedzenia służebności gruntowej chodzi o faktyczne korzystanie
z gruntu w takim zakresie i w taki sposób, w jaki czyniłaby to osoba, której przysługuje służebność. To zaś władanie w zakresie służebności gruntowej kwalifikuje
się zgodnie z art. 336 k.c. jako posiadanie zależne. Było zatem wykonywane „dla
siebie” w zakresie i w sposób, jaki odpowiadał służebności gruntowej przesyłu39.
Zgodnie z drugim zapatrywaniem, posiadanie służebności jest posiadaniem
zależnym rzeczy, tyle że specyficznym, gdyż przy ocenie posiadania prowadzącego do zasiedzenia służebności gruntowej należy mieć na względzie faktyczne
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2017 r., V CSK 557/16. LEGALIS.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 marca 2014 r., I ACa 1071/13. LEGALIS.
38
M. Zalewski: Posiadanie służebności przesyłu…, s. 144 i powołana literatura.
39
Postanowienia Sądu Najwyższego: z dnia 17 grudnia 2008 r., I CSK 171/08. OSNC 2010,
nr 1, poz. 15, s. 72; z dnia 5 lutego 2009 r., I CSK 392/08. LEGALIS; wyrok Sądu Najwyższego z dnia
25 kwietnia 2014 r., II CSK 433/13. LEGALIS.
36
37
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korzystanie z gruntu w takim zakresie i w taki sposób, w jaki czyniłaby to osoba, której przysługuje służebność (np. stałe przejeżdżanie przez grunt sąsiedni),
nie zaś posiadanie prowadzące do nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości. W jednym z orzeczeń SN stwierdził, że zachowanie przedsiębiorcy i jego
następców prawnych w stosunku zewnętrznym powinno być takie, jakby byli
uprawnieni z tytułu służebności i było to posiadanie zależne w granicach służebności. Posiadaczem służebności jest ten, kto faktycznie korzysta z cudzej nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności; o tym jego charakterze
przesądza sam fakt posiadania, które musi mieć pewne cechy stabilności40.
Sąd Najwyższy nie jest w swoich poglądach konsekwentny, w innym orzeczeniu bowiem stwierdził, że art. 352 § 2 k.c., odróżniając posiadanie służebności od posiadania rzeczy, wyklucza kwalifikowanie posiadania służebności jako
posiadania zależnego i tym samym stosowanie do posiadania służebności
art. 230 k.c., a z jego mocy – art. 224 § 2 i art. 225 k.c. Wskazał dalej, powołując
się na treść art. 352 § 1 k.c., że podmiot odpowiadający wskazanej charakterystyce, ściśle rzecz biorąc, nie jest posiadaczem rzeczy w rozumieniu art. 336 k.c., lecz
jedynie posiadaczem służebności. Można wprawdzie twierdzić, że jest to tylko
pewna konwencja terminologiczna przejęta z prawa rzeczowego z 1946 r., operującego pojęciem posiadania prawa, a nie posiadania rzeczy, jednak takiej interpretacji przeczy art. 352 § 2 k.c., w myśl którego do posiadania służebności stosuje się odpowiednio przepisy o posiadaniu rzeczy. Jeżeli tylko odpowiednio, a nie
wprost, to oznacza, że między posiadaniem rzeczy a posiadaniem służebności
ustawodawca dostrzegł pewne różnice, a odrębności terminologiczne nie są ich
przypadkowym odzwierciedleniem. SN skonkludował, że mamy do czynienia
z posiadaczem służebności zbliżonej pewnymi cechami do służebności drogi
koniecznej41. Pojęciem „posiadanie samoistne służebności” – bez bliższego uzasadnienia – posłużył się SN w postanowieniach: z dnia 10 lipca 2008 r.42, z dnia
27 stycznia 2006 r.43 oraz z dnia 29 maja 2000 r.44 Z orzeczeń tych wydaje się
wynikać pogląd, że posiadanie służebności przesyłu stanowi odrębny rodzaj posiadania – posiadanie służebne, a więc posiadanie odrębne w stosunku do posiadania rzeczy (posiadania samoistnego i zależnego)45.

Por. orzeczenia Sądu Najwyższego: wyrok z dnia 31 stycznia 1967 r., III CR 270/66. OSN
1967, nr 9, poz. 160; wyrok z dnia 31 maja 2006 r., IV CSK 149/05. LEGALIS; postanowienie z dnia
17 grudnia 2008 r., I CSK 171/08. OSNC 2010, nr 1, poz. 15.
41
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 2005 r., V CK 680/04 oraz z dnia 9 marca 2007 r.,
II CSK 457/06.
42
III CSK 73/08. LEGALIS.
43
III CSK 38/05. OSP 2006, nr 10, poz. 114, s. 529.
44
III CKN 742/98. LEGALIS.
45
Tak też w literaturze: M. Zalewski: Posiadanie służebności przesyłu…, s. 144–145 i powołana tam literatura.
40
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5. Podsumowanie
Specyfikę charakteru posiadania służebności należałoby – za ostatnim poglądem SN – określić jako faktyczne korzystanie z cudzej nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności (art. 352 § 1 k.c.). Posiadanie to, w myśl
art. 292 zd. 1 k.c., może prowadzić do nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Oznacza to, że ostatnio powołany przepis samodzielnie określa
charakter posiadania służebności gruntowej jako przesłanki nabycia jej przez zasiedzenie. Przesłanką tą jest posiadanie służebności, polegające na korzystaniu
z trwałego i widocznego urządzenia znajdującego się na cudzej nieruchomości
w takim zakresie i w taki sposób, w jaki czyniłaby to osoba, której przysługuje służebność. Chodzi tu więc o korzystanie z nieruchomości będące przejawem
władztwa nad nią w zakresie, w jakim uprawnia do niego służebność gruntowa.
Podzielam pogląd SN, że zawarte w zd. 2 art. 292 k.c. odesłanie do przepisów
o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie obejmuje tylko (verba legis – „poza tym…”) kwestie nieuregulowane w zd. 1 tego artykułu i pozwala na
stosowanie do zasiedzenia służebności gruntowej przepisów o nabyciu nieruchomości przez zasiedzenie jedynie „odpowiednio”. Do zasiedzenia służebności gruntowej nie ma zatem zastosowania wymaganie posiadania samoistnego (art. 172
§ 1 w zw. z art. 336 k.c.). Znajdują natomiast odpowiednie zastosowanie przepisy o nabyciu nieruchomości przez zasiedzenie dotyczące terminów posiadania
w zależności od dobrej lub złej wiary posiadacza (art. 172 § 1 i 2 k.c.), biegu zasiedzenia w stosunku do małoletniego (art. 173 k.c.), odpowiedniego stosowania
przepisów o biegu przedawnienia roszczeń (art. 175 k.c.) i możliwości doliczenia
posiadania poprzednika (art. 176 k.c.). Powstającą w związku z tym wątpliwość,
czy takie korzystanie z rzeczy można uznać za posiadanie, ustawodawca usunął,
stwierdzając w art. 352 k.c., że kto faktycznie korzysta z cudzej nieruchomości
w zakresie odpowiadającym treści służebności, jest posiadaczem służebności, zaznaczając, że do tak rozumianego posiadania stosuje się odpowiednio przepisy
o posiadaniu. Posiadanie służebności przesyłu jest więc posiadaniem specyficznym (art. 336 k.c.), a posiadanie prowadzące do zasiedzenia tej służebności polega na korzystaniu z gruntu w takim zakresie i w taki sposób, w jaki czyniłaby to
osoba, której przysługuje służebność46.
Posiadanie służebności przesyłu odgrywa również specyficzną rolę47 w stosunku do jej posiadacza (przedsiębiorcy). Jest to funkcja ochronna posiadania, łącząPostanowienie z dnia 11 lutego 2010 r., I CSK 181/09. LEGALIS.
O funkcjach szeroko np. S. Kołodziejski: Jurydyczna funkcja posiadania. „Palestra” 1967,
nr 5; Idem: Ekonomiczna i społeczna funkcja posiadania. „Palestra” 1966, nr 6, s. 19; A. Stelmachowski: Istota i funkcja posiadania. Warszawa 1958, s. 94–95, 117.
46
47
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ca się z funkcją prawno-korygującą48. Instytucja zasiedzenia służebności ma na
celu uporządkowanie długotrwałych stosunków prawnorzeczowych i zmobilizowanie biernego właściciela do zajęcia się przedmiotem swojej własności. Właścicielowi nieruchomości, na której urządzenia przesyłowe zostały umieszczone bez
tytułu prawnego49, można po odpowiednio długim czasie korzystania w określony sposób z jego nieruchomości postawić zarzut, że pozostawał bierny wobec
tych aktów, co doprowadziło do powstania obciążenia50. Tym samym zaś chroniony będzie posiadacz, który posiadając służebność uzyska, po spełnieniu innych przesłanek, do niej tytuł prawny.
E. Gniewek: Prawo rzeczowe. Warszawa 2002, s. 273.
Pamiętać należy, że tylko władanie nieruchomością w granicach treści służebności, które
nie jest oparte na prawie, może prowadzić do nabycia służebności przez jej posiadacza wskutek
zasiedzenia. Posiadanie służebności zgodnie z prawem, a więc którego źródłem jest tytuł prawny,
nie prowadzi do zasiedzenia (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 września 2018 r.,
V ACa 1073/17. LEGALIS).
50
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2018 r., III CSK 361/17. LEGALIS.
48
49
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Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Przedawnienie jako przejaw pewności prawa –
rozważania na gruncie prawa podatkowego
1. Wprowadzenie
Refleksja nad upływem czasu może być przeprowadzona na gruncie prawa
podatkowego. Umarzające oddziaływanie czasu znajduje swoje odzwierciedlenie
w instytucji przedawnienia. Z przyjętej perspektywy badawczej przedawnienie stanowi jeden z przejawów pewności prawa, wyrażonej w zasadzie pewności prawa.
Wprowadzeniem do rozważań będzie zwięzła prezentacja koncepcji pewności prawa i zasady pewności prawa. Następnie zaprezentowana zostanie druga zakreślona tytułem publikacji problematyka – instytucja przedawnienia. Rozważania w tym obszarze koncentrować się będą na ogólnej charakterystyce instytucji
przedawnienia na gruncie krajowego prawa podatkowego oraz przedawnienia
zobowiązań podatkowych, ich konstytucyjnych podstaw oraz standardów.
W dalszej kolejności problematyka przedawnienia przeniesiona zostanie na
płaszczyznę wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Common system
of value added tax). W tych ramach tytułowa tematyka analizowana będzie z perspektywy działalności orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
[dalej: Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Sprawiedliwości UE, Trybunał lub
TSUE] w odniesieniu do krajowych terminów przedawnienia realizacji prawa do
odliczenia podatku naliczonego oraz prawa do zwrotu podatku VAT pobranego
niezgodnie z prawem Unii Europejskiej.
Z uwagi na obszerność podjętego zagadnienia z jednej strony oraz konieczność zachowania formuły publikacji z drugiej strony wskazane kwestie przedstawione zostaną w sposób syntetyczny.
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2. Koncepcja i zasada pewności prawa
Koncepcja pewności prawa zakorzeniona jest głęboko w europejskiej kulturze prawnej. Stanowi jej atrybut i przeciwieństwo amerykańskiej koncepcji legal
indeterminacy1. Ideę pewności prawa wywieść należy z zasady demokratycznego
państwa prawa.
W doktrynie trafnie zwraca się uwagę, że pewność prawa to pojęcie „notorycznie niejasne”2, a jego znaczenie zależy od kontekstu, w którym termin ten
występuje3. H. Filipczyk twierdzi, że „pewność przez prawo” to ogół pozytywnych rezultatów pewności prawa, ujętych z perspektywy podmiotu, do którego
prawo to się odnosi (obywatela, podatnika), czy też „stan tego podmiotu, osiągany dzięki temu, że prawu przysługuje cecha pewności”4. Wskazuje także, że
pewność prawa polega na tym, że podmiot, do którego prawo się odnosi (adresat
normy, obywatel, podatnik), może przewidzieć determinowane prawem skutki
faktów (stanów rzeczy), w tym czynów (działań i zaniechań) własnych i innych
podmiotów5. Pewność prawa postrzegana jest także jako instrument „patrzenia
naprzód” oraz „spojrzenie z perspektywy czasu”6. Natomiast B. Brożek7 identyfikuje pewność prawa jako stabilność strukturalną.
M. Wojciechowski8 rozróżnia „zadekretowaną pewność prawa” gwarantowaną przez obowiązywanie w danym systemie określonych zasad prawnych od
Koncepcja legal indeterminacy neguje a priori samą ideę pewności prawa jako niemożliwą
do urzeczywistnienia. Szerzej J. Maxeiner: Legal, Certainty and Legal Methods: A European Alternative to American Legal Indeterminacy? University of Baltimore Law Scholar Works, Spring
2007, https://scholarworks.law.ubalt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1407&context=all_fac [Dostęp:
6.12.2016 r.]. „Legal indeterminacy means that the law does not always determine the answer to
a legal question”, co w tłumaczeniu brzmi następująco: „Niepewność prawa oznacza, że prawo nie
zawsze daje odpowiedź na problem prawny”. M. Wojciechowski tłumaczy pojęcie legal indeterminacy jako „niezdeterminowanie decyzji sądowych”. M. Wojciechowski: Wybrane aspekty problematyki pewności prawa. „Gdańskie Studia Prawnicze” 2010, T. 24, s. 4.
2
B. Brożek: Pewność prawa jako stabilność strukturalna. „Forum Prawnicze”, listopad 2011,
s. 23, www.academia.edu/2293955/Pewność-prawa-jako-stabilność [Dostęp: 10.12.2018 r.].
3
H. Avila: Certainty in law. Springer International Publishing, Copyright Holder International Publishing Switzerland 2016, s. 169 i n.
4
H. Filipczyk: Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego. Warszawa, Wolters Kluwer business, 2013, s. 23.
5
Ibidem, s. 21.
6
H. Avila: Certainty in law…, s. 204: „It is a instument for »seeing ahead« but also for »seeing
in retrospect«”.
7
B. Brożek: Pewność prawa jako stabilność…, s. 3.
8
Autor wskazuje, że tezę o niemożności spełnienia ideału rule of law przez normy o charakterze globalnym należy odnosić jedynie do pewności prawa w znaczeniu pierwszym. Nie dotyczy
to jednak pewności w znaczeniu przewidywalności decyzji. M. Wojciechowski: Pewność prawa.
Gdańsk 2014, s. 77.
1
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pewności prawa w znaczeniu przewidywalności decyzji. H. Avila9 twierdzi, że
pewność prawa nie potrzebuje wsparcia prawa pozytywnego. Niski poziom zadekretowanej pewności prawa nie oznacza niskiego poziomu pewności w znaczeniu
przewidywalności decyzji rozstrzygających spory10.
W literaturze przyjmuje się, że kategorią centralną pewności prawa jest przewidywalność, identyfikowana jako formalna pewność prawa11. Przewidywalność
prawa można osiągnąć m.in. przez jawność, określoność, jasność i stabilność
prawa (jego „niezmienności, trwałości, kontynuacji”, „pokoju prawnego”) zarówno na płaszczyźnie jego stanowienia, jak i stosowania12. Zdaniem H. Filipczyk13,
pewność stosowania prawa w aspekcie przewidywalności decyzji może być postrzegana subiektywnie i obiektywnie, a „decydujące znaczenie ma sposób wykładania prawa”. M. Wojciechowski zwraca uwagę, że przewidywalność prawa
„oznacza, że zarówno decyzja tworzenia, jak i stosowania prawa jest uznawana za
pewną w sytuacji, gdy jest przewidywalna”14.
Pewność prawa postrzegana może być w kontekście jego stanowienia oraz stosowania15. W odniesieniu do tworzenia prawa za decydujący uznać należy wymóg
określoności, a przy jego stosowaniu – ochrony zaufania16. Koncepcja pewności
prawa może być także rozważana w wymiarze wertykalnym, odnoszącym się do
relacji jednostka – państwo, oraz horyzontalnym – wówczas pewność prawa łączy
się z relacją pomiędzy równorzędnymi uczestnikami obrotu gospodarczego17.
W doktrynie wyróżnia się pojęcie pewności prawa i bezpieczeństwa prawnego, przy czym pojęcia te używane są bądź zamiennie, bądź też nadawane im
jest odmienne znaczenie18. Określając wzajemną relację tych pojęć, uzasadnione
H. Avila: Certainty in law…, s. 123.
M. Wojciechowski: Pewność prawa…, s. 77. H. Filipczyk zasadnie wskazuje, że ciężar realizacji przyjętych przez prawo wartości dotyczy raczej law in action, a nie law in books. H. Filipczyk:
Postulat pewności prawa…, s. 35.
11
H. Filipczyk: Postulat pewności prawa…, s. 28. M. Wojciechowski proponuje rozważenie
zastąpienia „zimnej” kategorii przewidywalności kategorią zaufania. M. Wojciechowski: Wybrane
aspekty…, s. 7.
12
H. Filipczyk: Postulat pewności prawa…, s. 21–22 i powołana tam literatura. Autorka wskazuje także, że pewność prawa może być rozumiana w znaczeniu obiektywnym (jako zrelatywizowana do pewnego konstruktu – podmiotu abstrakcyjnego), jak i subiektywnym (jako zrelatywizowana
do podmiotu empirycznego lub kategorii takich podmiotów).
13
H. Filipczyk: Postulat pewności prawa…, s. 33.
14
M. Wojciechowski: Wybrane aspekty…, s. 2.
15
H. Filipczyk: Postulat pewności prawa…, s. 33.
16
T. Spyra: Granice wykładni. LEX 57371/el, s. 195.
17
Pewność w aspekcie horyzontalnym bywa nazywana ładem społeczno-normatywnym.
M. Wojciechowski: Pewność prawa…, s. 33. Autor ten wskazuje także, że można mówić o obiektywnej i subiektywnej pewności prawa (szerzej s. 27–30) oraz formalnej i materialnej pewności prawa (szerzej s. 30–32). Na temat formalnej i materialnej pewności prawa zob. także H. Filipczyk:
Postulat pewności prawa…, s. 27.
18
Por. M. Wojciechowski: Pewność prawa…, s. 10–11; H. Filipczyk: Postulat pewności prawa…, s. 23–24.
9
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Przedawnienie jako przejaw pewności prawa…

133

wydaje się twierdzenie, że pewność prawa jest warunkiem bezpieczeństwa prawnego, co nie oznacza, że zakres znaczeniowy pojęć jest tożsamy. Bezpieczeństwo
prawne jest niewątpliwie pojęciem szerszym i w jego zakresie znaczeniowym
mieści się termin pewność prawa.
Pewność prawa jako wartość znalazła odzwierciedlenie w zasadzie pewności
prawa. Zasadę tę postrzegać należy jako nakaz (dyrektywę) stanowienia i stosowania prawa w sposób realizujący pewność prawa jako wartość (tj. tak, by adresat
normy prawnej mógł przewidzieć determinowane prawem skutki faktów, w tym
zachowań)19 zarówno w wymiarze materialnoprawny, jak i proceduralnym. Zasada pewności prawa stanowi, że prawo musi być precyzyjne, przewidywalne i zrozumiałe dla osób, do których się odnosi20. J. Ratio podkreśla, że zasada pewności
prawa, często powiązana z innymi zasadami, to zasada wieloaspektowa, której
nie określono w żadnym stopniu21. Jej granice nie zostały precyzyjnie określone22.
Pewność prawa jako norma jest średnią zasadą pomiędzy zasadami aksjologicznie nadrzędnymi23.
Zasada pewności prawa, odzwierciedlająca ideę pewności prawa, jest wspólna dla państw członkowskich UE zarówno tradycji prawa kontynentalnego, jak
i common law; stanowi warunek sine qua non bytu państwa prawa czy jego anglosaskiego odpowiednika rule of law. W unijnym systemie prawnym zasada pewności prawa ma charakter zasady ogólnej, stanowi źródło prawa pierwotnego,
zajmując w hierarchii źródeł prawa najwyższą rangę. Postrzegana także jako jedna z zasad zapewniających bezpieczeństwo systemu prawa unijnego nie została
bezpośrednio wyrażona w traktatach24.
W swojej działalności orzeczniczej Trybunał Sprawiedliwości UE wielokrotnie podejmował temat pewności prawa (zasady pewności prawa), identyfikując
jednocześnie jej atrybuty. Zdaniem E. Paunia25, koncepcja pewności prawa pojawiła się po raz pierwszy w sposób dorozumiany w sprawie Algera. Natomiast
jako zasada pewności prawa została po raz pierwszy26 powołana w wyroku z dnia
8 kwietnia 1976 r. w sprawie C-43/75 Gabrielle Defrenne27.
H. Filipczyk: Postulat pewności prawa…, s. 37.
J. Raitio: The Principle of Legal Certainty in EC Law. Kluwer Academic Publishers, The
Netherlands 2010, s. 16.
21
Ibidem, s. 125.
22
T. Ayhan: The Principle of Legal Certainty in EU Case Law, www.todaie.edu.tr, s. 155 [Dostęp: 9.12.2018 r.].
23
H. Avila: Certainty in law…, s. 471.
24
Tak I. Andrzejewska-Czernek: Wykładnia prawa podatkowego Unii Europejskiej. Warszawa, Wolters Kluwer business, 2013, s. 137.
25
E. Paunio: Legal Certainty in Multilingual EU Law Language, Discourse and Reasoning at the
European Court of Justice. Copyright 2013, s. 65.
26
Za: M. Bącal, w: M. Militz, D. Dominik-Ogińska, M. Bącal, T. Siennicki: Zasady prawa unijnego w VAT. Warszawa, Wolters Kluwer, 2013, s. 163.
27
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 1976 r. w sprawie
C-43/75 Gabrielle Defrenne v SABENA. ECLI:EU:C:1976:56.
19
20
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W systemie prawa krajowego zasada pewności prawa zakotwiczona została
w zasadzie państwa prawnego, sformułowanej w art. 2 Konstytucji RP28. Wielokrotnie była przedmiotem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, który identyfikował zasadę pewności prawa wraz z zasadą bezpieczeństwa prawnego jako
zasady państwa prawa29.
Istotne dla podjętych rozważań, o czym szerzej w dalszej części publikacji,
jest to, że pewność prawa (zasada pewności prawa) identyfikowana jest z instytucją przedawnienia30.

3. Przedawnienie w krajowym prawie podatkowym
Instytucja przedawnienia wywodzi się z prawa cywilnego31. Przejęły ją prawo
karne i publiczne, dostosowując konstrukcję do specyfiki danej regulacji: stąd
odmienne postrzeganie przedawnienia na gruncie prawa karnego, cywilnego, administracyjnego czy prawa podatkowego. Formułowane w doktrynie cząstkowe
definicje wskazują na cechy charakterystyczne przedawnienia, wiążąc skutek, jaki
ono wywiera, z upływem czasu32 oraz z bezczynnością podmiotu uprawnionego33.
28
Wprowadzona została do polskiego systemu prawnego nowelą konstytucyjną z dnia 29 grudnia 1989 r. (Dz.U. nr 75, poz. 444), choć jak zauważył R. Mastalski, zasadę tę praktyka konstytucyjna kształtowała już wcześniej. R. Mastalski: Prawo podatkowe. Wyd. 2. Warszawa, Wydawnictwo
C.H. Beck, 2001, s. 56, nb 93.
29
Szerzej na ten temat zob. Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zagadnień związanych z procesem legislacyjnym.
Opracowanie Biura Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Wyd. 14. Warszawa 2015, s. 29–35.
30
Por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca 2018 r. II FSK 1915/16.
LEX nr 2549532.
31
Przedawnienie sięga korzeniami funkcjonującej w staropolskim prawie cywilnym instytucji
dawności. Pojęcie „dawność” obejmuje wszystkie te instytucje prawa cywilnego, które wiążą skutki
prawne z takim zdarzeniem prawnym, jakim jest upływ czasu. T. Pałtyna: Przedawnienie w polskim prawie cywilnym. Wyd. 3. Warszawa, LexisNexis, s. 15–17. Mimo terminologicznego rozróżnienia, mechanizm dawności jest ten sam: jeden podmiot traci pewien walor majątkowy na rzecz
drugiego, tyle tylko, że przy zasiedzeniu (przedawnieniu nabywczym) interesujemy się nabyciem
prawa, jakby zapominając o jego utracie przez dotychczas uprawnionego, przy przedawnieniu zaś –
opisujemy utratę (osłabienie) roszczenia, nie bacząc na korzyść drugiej strony. W obu przypadkach
powstaje problem uzasadnienia nieetycznych skutków upływu czasu. Jednak genezy tej instytucji
prawnej doszukać się można już w prawie rzymskim, w którym pierwotnie co do zasady skargi
procesowe nie ulegały przedawnieniu. Więcej na ten temat W. Litewski: Rzymskie prawo prywatne.
Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze PWN, LexisNexis, 2003, s. 19, s. 141.
32
Szerzej T. Pałdyna: Przedawnienie w polskim prawie…, s. 23.
33
A. Nita: Czynnik czasu w prawie podatkowym. Studium z dziedziny zobowiązań podatkowych. Gdańsk, Arche s.c., 2007, s. 220.
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Konstrukcja przedawnienia zdeterminowana została specyfiką regulacji prawa
podatkowego, a zasadnicze znaczenie przypisać należy instytucji przedawnienia
zobowiązań podatkowych. W literaturze34 zasadnie wskazuje się, że na gruncie
prawa podatkowego występuje przedawnienie o charakterze umarzającym, a jego
konstrukcja nie jest jednolita, gdyż zawiera w sobie elementy dwóch instytucji
cywilnoprawnych: przedawnienia i prekluzji. Ze względu na charakter stosunku
prawnego pomiędzy organem podatkowym a podatnikiem, opartego na administracyjnej metodzie regulacji, upływ terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych wygasza stosunek podatkowoprawny, a zatem ma charakter umarzający
(zawiera w sobie element prekluzji). Takie ukształtowanie instytucji przedawnienia podyktowane zostało ochroną praw podatnika, aby organ podatkowy nie wykorzystywał przewagi, jaka wynika z przyjętej metody regulacji35.
Jakkolwiek motywy wprowadzenia instytucji przedawnienia do systemu prawa uzasadniane bywają różnie36, w prawie podatkowym akcentuje się przede
wszystkim potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa prawnego (budowania pokoju
prawnego), rozumianą jako stabilizacja stosunków prawnych przez ich wygaszanie. Zasadniczym celem legislacyjnym przedawnienia jest zatem usuwanie stanu
niepewności związanego z upływem czasu37. Terminy przedawnienia stabilizują
stosunki prawne, określając cezurę czasową ich bytu prawnego. W konsekwencji
realizują zasadę pewności prawa, wpływając na jego przewidywalność.
Ustanawiając instytucję przedawnienia, prawodawca zapewnia podatnikowi
pewną granicę czasową, którą podatnik powinien uwzględniać, podejmując decyzje ekonomiczne. W kontekście zasady ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa istotne jest, aby podatnik wiedział, czy jego zobowiązanie
podatkowe przedawniło się, czy nie38. Samo przesunięcie tej granicy już w pewnym stopniu destabilizuje sytuację podatnika39. Nie ma jednak konstytucyjnych
przeszkód, by ustawodawca modyfikował zasady przedawnienia zobowiązań po34
J. Zubrzycki, w: Ordynacja podatkowa. Komentarz 2012. Red. B. Adamiak, J. Borkowski,
R. Mastalski, J. Zubrzycki. Wrocław, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, 2012, s. 384.
35
Zgodnie z art. 59 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek przedawnienia. Termin przedawnienia
dla wszystkich zobowiązań podatkowych, niezależnie od sposobu powstania, jest taki sam i wynosi
w świetle art. 70 O.p. 5 lat. Tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 800 ze zm. [dalej: O.p.].
36
Szerzej A. Nita: Czynnik czasu…, s. 232–239; T. Pałdyna: Przedawnienie w polskim prawie…, s. 38–66.
37
T. Pałdyna: Przedawnienie w polskim prawie…, s. 15.
38
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, P 26/10. OTK ZU 5/A/2011, poz. 43. Por. wyrok
NSA z dnia 9 kwietnia 2014 r., II FSK 1238/13. CBOSA; szerzej na temat wyroków interpretacyjnych M. Tuleja: Orzecznictwo interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego a reguły wykładni prawa.
Warszawa, Difin, 2012, s. 124–154.
39
Tak I. Andrzejewska-Czernek, W. Morawski: Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie niezgodności z Konstytucją zawieszenia biegu terminu
przedawnienia, o którym podatnik nie został powiadomiony. „Przegląd Podatkowy” 2013, nr 7, s. 36.

136

Agata Ćwik-Bury

datkowych, a nawet wydłużał pierwotnie ustalone terminy. Wszelkie zdarzenia,
które z woli ustawodawcy wydłużają byt prawny zobowiązań podatkowych, należy interpretować jako wyjątek od reguły40. W gestii ustawodawcy pozostaje natomiast wybór instrumentów, które to zapewniają, jednak powinno się to odbywać
bez naruszenia zasady ochrony zaufania do państwa i stanowionego prawa.
Niewątpliwie przedawnienie działa dyscyplinująco na wierzyciela publicznego, zmuszając go do egzekwowania należności podatkowych w ściśle określonych
ramach czasowych41. Organy podatkowe w pierwszej kolejności powinny dążyć
do wyegzekwowania zobowiązania podatkowego przed upływem terminu jego
przedawnienia42. Dysponują one bowiem odpowiednimi środkami i procedurami
(czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, kontrola skarbowa, postępowanie
podatkowe czy wreszcie zmierzające do przymusowego wyegzekwowania należności podatkowych – postępowanie egzekucyjne).

4. Konstytucyjne podstawy przedawnienia
zobowiązań podatkowych
Jak już wskazano, zasadnicze znaczenie na gruncie krajowego prawa podatkowego ma instytucja przedawnienia zobowiązań podatkowych.
W wyroku w sprawie o sygn. P 41/10 Trybunał Konstytucyjny wskazał, że
przedawnienie zobowiązań podatkowych ma swoje konstytucyjne podstawy, wynikające z zasady demokratycznego państwa prawnego, o której mowa w art. 2
Konstytucji. Z przepisu tego wywieść należy obowiązek ustawodawcy ukształtowania regulacji prawnych, które będą sprzyjały wygaszaniu – wraz z upływem
czasu – stanu niepewności43. Tym samym Trybunał Konstytucyjny odszedł od
wcześniej prezentowanego stanowiska, wyrażonego np. w wyroku z dnia 23 maja
2005 r., zgodnie z którym wobec braku konstytucyjnej regulacji problematyki przedawnienia zobowiązań podatkowych należy uznać, że wprowadzenie do
systemu prawnego tej instytucji, jak również nadanie jej konkretnego kształtu,
w tym określenie terminu przedawnienia, pozostaje w sferze uznania ustawodawcy44. Jednak swoboda ustawodawcy w tym zakresie ma charakter ograniczony, gdyż dotyczy przepisów, które mają dla podatnika charakter gwarancyjny.
Wyrok z dnia 21 czerwca 2011 r., P 26/10. OTK ZU 5/A/2011, poz. 43.
TK w orzeczeniu z dnia 17 lipca 2012 r., P 30/11, pkt 3.3.
42
Por. TK w orzeczeniu z dnia 17 lipca 2012 r., P 30/11, pkt 4.3.
43
Jak wskazał Trybunał w wyroku P 41/10, 65/6/A/2012.
44
Por. orzeczenia TK, SK 44/04. OTK ZU nr 5/A/2005, poz. 52; postanowienie Ts 389/08 oraz
A. Krzywoń: Przedawnienie zobowiązania podatkowego – analiza konstytucyjna. „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2013, nr 2, s. 21–22.
40
41
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Tego rodzaju przepisami są przepisy dotyczące biegu terminu przedawnienia,
możliwości jego przerwania lub zawieszenia, a także długości samego terminu
przedawnienia. Zbyt krótkie terminy przedawnienia pozostawałyby w sprzeczności z zasadami powszechności i sprawiedliwości podatkowej. Z kolei terminy zbyt
długie czyniłyby przedawnienie zobowiązania podatkowego instytucją pozorną.
Okoliczności, które ustawodawca powinien wziąć pod uwagę, ustalając termin
przedawnienia zobowiązań podatkowych, Trybunał po raz pierwszy wymienił
w wyroku w sprawie o sygn. P 26/1045.
Przedawnienie nie korzysta z ochrony konstytucyjnej, tak jak prawa podmiotowe46. W powołanym już wyroku P 26/10 Trybunał wskazał, że przedawnienie
stanowi wyłącznie wyraz polityki ustawodawcy, dlatego też nie może być traktowane jako prawo podmiotowe jednostki chronione konstytucyjnie ani jako
ekspektatywa takiego prawa47. Jednostka nie może bowiem oczekiwać korzyści,
które mogłyby wyniknąć dla niej w związku z naruszeniem prawa, gdyż prawo
nie ochrania tych, którzy poszukują poprawy własnej sytuacji w swoich bezprawnych działaniach (nemo ex suo delicto meliorem suam condictionem facere potest).
Potwierdził to również Trybunał w odniesieniu do prawa daninowego, podkreślając, że konstytucyjną zasadą jest płacenie podatków, nie zaś unikanie zapłaty
w oczekiwaniu na przedawnienie48.
Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika także, że instytucja
przedawnienia zobowiązań podatkowych służy realizacji dwóch istotnych wartości
konstytucyjnych. Pierwszą z nich jest konieczność zachowania równowagi budżetowej49, która w ujęciu konstytucyjnym powinna być rozumiana szeroko, jako
Wyrok TK z dnia 21 czerwca 2011 r., P 26/10. OTK ZU 5/A/2011, poz. 43.
Podzielając ten pogląd, A. Krzywoń stawia tezę, że dopuszczalne jest, aby konstrukcja ewentualnego prawa podmiotowego opierała się na zarzucie naruszenia przez ustawodawcę równej
ochrony praw majątkowych (art. 64 Konstytucji). Skoro bowiem skutkiem wygaśnięcia zobowiązania jest przyznanie podatnikowi ochrony na podstawie wskazanego przepisu ustawy zasadniczej,
to w sytuacji, gdy w sposób nieuzasadniony tworzy się odmienne reguły przedawnienia podatnik
jest legitymowany do złożenia skargi konstytucyjnej. O dopuszczalności takiej konstrukcji prawa
podmiotowego, zdaniem autora, świadczy przyjęcie do rozpoznania przez TK skargi konstytucyjnej,
której nadano sygnaturę SK 40/12. A. Krzywoń: Przedawnienie zobowiązania podatkowego…, s. 32.
47
Zob. wyrok TK z dnia 25 maja 2004 r., SK 44/03. OTK ZU nr 5/A/2004, poz. 46, pkt IV.
48
Zob. postanowienie TK z dnia 7 września 2009 r., Ts 389/08. OTK ZU 2009, nr 5/B/,
poz. 431.
49
Trybunał Konstytucyjny uznaje zachowanie równowagi budżetowej za wartość konstytucyjnie chronioną (por. wyrok TK z dnia 12 grudnia 2012 r., K 1/12. OTK-A 2012, nr 11, poz. 134),
co wynika jego zdaniem z art. 216 ust. 5 i art. 220 ust. 2 w zw. z art. 1 Konstytucji. Odmiennie
A. Hanusz: Równowaga budżetowa a zasady prawa. „Państwo i Prawo” 2015, nr 9. W jego ocenie,
powołane przez TK przepisy Konstytucji nie mogą służyć za podstawę normatywną zasady równowagi budżetowej. Nie wynika z nich bowiem konieczność unikania deficytu budżetowego. Zasady
takiej nie można również wywieść z przepisów ustawy o finansach publicznych, z uwagi na brak
możliwości wyinterpretowania z systemu prawa pozytywnego wartości, jaką jest równowaga budżetowa, oraz chroniącej jej zasady prawnej.
45
46
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stan względnego zrównoważenia gospodarki finansowej w państwie, tworzący
odpowiednie warunki dla rozwoju gospodarczego50. Zapewnienie tej równowagi
jest konstytucyjnym obowiązkiem wszystkich organów państwowych, spoczywa
w szczególności na parlamencie jako organie odpowiedzialnym za nadanie budżetowi ostatecznego kształtu normatywnego51.
Drugą wartością konstytucyjną stanowiącą uzasadnienie wprowadzenia instytucji przedawnienia w prawie podatkowym jest, jak podkreślił Trybunał Konstytucyjny52, stabilizacja stosunków społecznych przez wygaszanie zadawnionych
zobowiązań podatkowych, rozumiana również jako pewność prawa.

5. Przedawnienie a wspólny system podatku
od wartości dodanej
Podatek od wartości dodanej został zharmonizowany na poziomie unijnym
przez system dyrektyw53, a wspólny system podatku od wartości dodanej tworzą
regulacje krajowe54 i unijne wraz z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej.
Stanowienie terminów przedawnienia, z uwagi na autonomię proceduralną (procedural autonomy) państw członkowskich55, należy do kompetencji tych
państw, jednak krajowe terminy przedawnienia (national time limits) powinny
50
M. Duda: Potrzeba ochrony równowagi budżetowej a tryb wprowadzania zmian w prawie
podatkowym. Wybrane zagadnienia. „Studia Prawnicze KUL” 2012, nr 3, s. 23–39.
51
A. Gomułowicz równowagę budżetową kojarzy z ochroną interesu finansowego państwa.
A. Gomułowicz: Podatki a etyka. Warszawa, Wolters Kluwer business, 2013, s. 139.
52
TK w orzeczeniu z dnia 17 lipca 2012 r., P 30/11, pkt 3.3.
53
Zasadnicze znaczenie ma dyrektywa Rady z dnia 28 listopada 2006 r. 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Dz.Urz. UE L 2006.347.1 ze zm. [dalej: Dyrektywa 112].
54
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Tekst jedn. Dz.U. 2018,
poz. 2174 ze zm. Podatek od towarów i usług jest krajowym odpowiednikiem podatku od wartości
dodanej.
55
W przeciwieństwie do prawa materialnego prawodawca unijny nie dokonał harmonizacji
przepisów proceduralnych. W rezultacie określenie właściwych sądów, procedur i środków stanowiących podstawę dochodzenia przez jednostkę roszczeń wywodzonych z prawa unijnego przed
sądem krajowym pozostawione zostało państwom członkowskim. Autonomia proceduralna została
sformułowana w sprawach Rewe i Comet z 1976 r. Trybunał przyjął w nich jako regułę kompetencję państw członkowskich do określenia właściwego roszczenia, mającego zastosowanie do żądania
zwrotu kwot pobranych przez państwo z naruszeniem prawa unijnego. Zaznaczył jednak, że swobodę tę ograniczają dwa warunki: równoważności oraz skuteczności. Wyroki TSUE z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie 33/76 Rewe. ECLI: EU:C:1976:188 oraz z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie
45/76 Comet. ECLI:EU:C:1976:191.
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być zgodne ze standardem unijnym skonstruowanym w orzecznictwie Trybunału
Sprawiedliwości UE56.
Problematyka pewności prawa w aspekcie terminów przedawnienia w podatku od wartości dodanej w odniesieniu do realizacji prawa do odliczenia podatku
naliczonego oraz prawa do zwrotu podatku VAT pobranego niezgodnie z prawem Unii Europejskiej wielokrotnie była przedmiotem działalności orzeczniczej
Trybunału.
Samą instytucję przedawnienia Trybunał Sprawiedliwości wywodzi z zasady
pewności prawa, która wymaga, by normy prawne były jasne i precyzyjne, a ich
stosowanie było przewidywalne dla podmiotów prawa. Obowiązek ten ma szczególne znaczenie w przypadku, gdy chodzi o regulację, która może nieść z sobą
obciążenie finansowe, ponieważ służy zapewnieniu zainteresowanym możliwości dokładnego poznania zakresu ich zobowiązań wynikających z tej regulacji57.
W wyroku w sprawie C‑362/12 Test Claimants58 Trybunał podkreślił, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem termin przedawnienia powinien zostać określony z wyprzedzeniem, aby spełnił swą funkcję zapewnienia pewności prawa59.
W sprawie C‑424/12 SC Fatorie SRL TSUE uznał natomiast, że przepisy, których
jasność i przewidywalność względem podatnika nie zostały w poważny sposób
zakwestionowane, zachowują zasadę pewności prawa60. Stanowienie terminów
przedawnienia dąży do równowagi pomiędzy skutecznością prawa do ochrony
sądowej a zasadą pewności prawa. Interes ogólny wymaga bowiem, by nad decyzjami administracyjnymi nie wisiał po wsze czasy miecz Damoklesa w postaci
ewentualności ich zaskarżenia61.
56
Rolą TSUE jest bowiem odtworzenie wynikającego z traktatów systemu ochrony prawnej,
w tym określenia unijnego standardu terminów przedawnienia, z uwzględnieniem z jednej strony
zasad ogólnych UE, z drugiej natomiast zastanej różnorodności krajowych przepisów proceduralnych oraz środków prawnych. Wzorzec ten wyznacza kryteria, jakie powinien spełniać krajowy
termin przedawnienia, aby mógł realizować zasadę pewności prawa. Do wyjątków należy wprowadzenie przez prawodawcę unijnego terminu na wykonywanie uprawnień, zob. sprawa C-201/08
Plantanol. ECLI:EU:C:2009:539.
57
Opinia Rzecznika Generalnego Jána Mazáka, przedstawiona w dniu 15 września 2011 r.,
w sprawie C-427/10 Banca Antoniana. ECLI:EU:2011:595, pkt 30 oraz wyrok TSUE z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie C-358/08 Aventis Pasteur. ECLI:EU:C:2009:744.
58
Wyrok TSUE z dnia 12 grudnia 2013 r., pkt 44 i powołane tam orzecznictwo. ECLI:EU:C:
2013:834.
59
W pkt. 33 wskazał, że jeżeli chodzi o tę ostatnią zasadę, to Trybunał uznał za zgodne z prawem Unii ustalenie rozsądnych terminów na wniesienie skargi pod rygorem prekluzji dla zachowania pewności prawa, która chroni jednocześnie zainteresowanego podatnika i organ administracji.
Terminy takie nie mogą bowiem uniemożliwić w praktyce lub nadmiernie utrudnić wykonywania
uprawnień gwarantowanych w porządku prawnym Unii. Jednakże aby spełnić funkcję zagwarantowania pewności prawa, termin przedawnienia powinien zostać określony z wyprzedzeniem.
60
Wyrok TSUE z dnia 6 lutego 2014 r. ECLI:EU:C:2014:50, pkt 48.
61
Por. opinia Rzecznika Generalnego Damasa Ruiza-Jaraba Colomera, przedstawiona w dniu
11 grudnia 2003 r., do sprawy C-30/02 Recheio – Cash & Carry. ECLI: EU:C:2003:666, pkt. 40–41.
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Nie tracąc z pola widzenia konstrukcji podatku od wartości dodanej i mechanizmu jego funkcjonowania opartego na zasadzie neutralności62, realizowanej
przez prawo do odliczenia podatku VAT, Trybunał Sprawiedliwości UE wielokrotnie wskazywał na konieczność ustanowienia ograniczeń czasowych również
w odniesieniu do tego podatku w celu realizacji zasady pewności prawa. W wyroku w sprawie C-284/1163, powołując się na wcześniejsze orzecznictwo, Trybunał
uznał, że art. 179 ust. 1, art. 180 i art. 273 dyrektywy 112 powinny być interpretowane w ten sposób, że nie sprzeciwiają się istnieniu terminu zawitego ograniczającego wykonanie prawa do takiego odliczenia, jak w postępowaniu przed sądem
krajowym, o ile termin ten nie czyni nadmiernie utrudnione lub praktycznie niemożliwe wykonanie tego prawa.
Ponadto prawo do odliczeń nie jest aż tak fundamentalne, że nie można ustanawiać żadnych terminów zawitych na jego wykonanie. Prawo to rzeczywiście
jest fundamentalne, lecz ze względów pewności prawnej (i finansowej); jest również istotne, aby ustalone sytuacje finansowe nie mogły być w nieskończoność
narażone na kwestionowanie64.
Odnosząc problematykę ograniczeń czasowych do zwrotu podatku od wartości dodanej pobranego niezgodnie z prawem Unii Europejskiej, TSUE w wyroku
Alstom65 podkreślił, że analogicznie do przypadku korzystania z prawa do odliczenia, możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot nadpłaty VAT bez żadnego
ograniczenia w czasie byłaby sprzeczna z zasadą pewności prawa, zgodnie z którą możliwość zakwestionowania sytuacji podatnika w zakresie jego praw i obowiązków względem organów podatkowych nie może istnieć w nieskończoność.
Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości, ustalenie rozsądnych terminów następuje
w interesie pewności prawa, która chroni jednocześnie podatnika i zainteresowaną administrację. Terminy takie nie czynią bowiem ze swej natury praktycznie
niemożliwym lub zbyt utrudnionym wykonywania uprawnień nadanych w unijnym porządku prawnym66.
Szerzej D. Gibasiewicz: Zasada neutralności podatku od wartości dodanej w orzecznictwie
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warszawa, Wolters Kluwer business, 2012. Zob. także
opinię Rzecznika Generalnego Juliane Kokott w sprawie C‑309/06 Marks & Spencer przedstawionej
w dniu 13 grudnia 2007 r. ECLI:EU:C:2007:785, która zwróciła uwagę na wieloaspektowość zasady
neutralności podatkowej.
63
Wyrok TSUE z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie EMS – Bulgaria Transport OOD. ECLI:EU:C:
2012:458.
64
Opinia Rzecznika Generalnego Eleanor Sharpston, przedstawiona w dniu 13 marca 2008 r.,
w sprawach połączonych C‑95/07 i C‑96/07 Ecotrade. ECLI:EU:C:2008:173, pkt 40.
65
Wyrok TSUE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie C-472/08 Alstom Power Hydro. ECLI:EU:C:
2010:32, pkt 16; zob. także wyrok TSUE z dnia 8 maja 1998 r. w sprawach połączonych C-95/07
i C-96/07 Ecotrade. ECLI:EU:C:2008:267, pkt 44.
66
Wyrok TSUE z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie C-427/10 Banca Antoniana Popolare
Veneta. ECLI:EU: C:2011:844.
62
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Choć stanowisko Trybunału Sprawiedliwości UE w odniesieniu do objęcia
ochroną zasady pewności prawa organów administracji (podatkowych) budziło
początkowo wątpliwości w doktrynie67, to jednak praktyka krajowego wymiaru
sprawiedliwości pozostaje zbieżna z orzecznictwem TSUE. W wyroku z dnia
21 września 2015 r., I FSK 849/1468, Naczelny Sąd Administracyjny przyjął, że
możliwość wykonywania prawa do odliczenia bez żadnego ograniczenia w czasie
byłaby sprzeczna z zasadą pewności prawa, zgodnie z którą podatnik nie może
być w nieskończoność narażony na kwestionowanie jego sytuacji w zakresie praw
i obowiązków względem organów podatkowych. W konsekwencji nie można
przyjąć tezy, że prawo do odliczenia nie może być ograniczone żadnym terminem zawitym.
Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrażonym w wyroku z dnia
11 czerwca 2015 r.69, przedawnienie nie jest instytucją zastrzeżoną na korzyść
jednej strony stosunku zobowiązaniowego, a mianowicie na rzecz podatnika.
Upływ terminu przedawnienia wywołuje szereg skutków zarówno w sferze prawa
materialnego, jak i prawa procesowego. Skutkiem materialnoprawnym przedawnienia zobowiązania podatkowego jest jego wygaśnięcie (art. 59 § 1 pkt 9 O.p.).
Ta więź zobowiązaniowa przestaje istnieć. W konsekwencji zarówno podatnik,
jak i przede wszystkim organ podatkowy nie mogą ingerować w treść takiego
zobowiązania podatkowego. Jak podkreślił NSA, działa to w obie strony stosunku
zobowiązaniowego. Zatem nie można przyjąć tezy, że upływ terminu przedawnienia powoduje jedynie to, że organ podatkowy nie może dążyć do zmiany treści nieistniejącego zobowiązania, tego ograniczenia zaś nie ma w stosunku do
podatnika, który w określonych warunkach może skutecznie zmieniać zobowiązanie podatkowe, zwiększając swoją wierzytelność względem Skarbu Państwa.
NSA skonkludował, że instytucja przedawnienia ma zatem na celu stabilizację
stosunków prawnych, przy czym owa stabilizacja działa w obie strony.

6. Podsumowanie
Reasumując przeprowadzone rozważania, przyjąć należy, że potwierdzają one
poczynione na wstępie założenie, zgodnie z którym instytucja przedawnienia na
67
W glosie do orzeczenia w sprawie Alstom jej autorzy zauważyli, że w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości bezpieczeństwem prawnym obejmowane są także organy administracyjne,
a zatem organy państwa. Takie stanowisko, w ocenie glosatorów, stanowi zbyt daleko idące zastosowanie zasady pewności prawa w sytuacji, gdy Trybunał winien skoncentrować się na zasadzie neutralności, na której oparty jest system podatku od wartości dodanej. Ł. Jamróz, G. Goleń: Glosa
do wyroku TS z dnia 21 stycznia 2010 r., C-472/08. LEX/el. 2010, nr 550845.
68
CBOSA.
69
I FSK 515/14. CBOSA.
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gruncie prawa podatkowego stanowi przejaw pewności prawa (zasady pewności
prawa). Przedawnienie, wygaszając zadawnione stosunki prawne, sprzyja bowiem
budowaniu pokoju prawnego. Mechanizm przedawnienia zobowiązań podatkowych w obszarze prawa krajowego chroni konstytucyjne wartości, a jedną z nich
jest pewność prawa.
W odniesieniu do wspólnego systemu podatku od wartości dodanej za istotne
uznać należy objęcie zasadą pewności prawa, realizowaną przez terminy przedawnienia, nie tylko jednostki, lecz również organów administracji. Takie wynikające
z działalności orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości spojrzenie wpływa z kolei na postrzeganie zasady pewności prawa i instytucji przedawnienia na gruncie
krajowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach podatku od towarów i usług,
nadając im nowy, odmienny od dotychczasowego, wymiar.

B.T.B.

Barbara Danowska-Prokop
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wolność i własność
jako składniki porządku ekonomicznego
w ekonomii klasycznej
1. Wprowadzenie
Problem wolności, w tym wolności posiadania i działania, budził i budzi zainteresowanie w kręgach ekonomistów. O randze problemu wolności i własności
w dziejach ludzkości decydowały specyficzne uwarunkowania społeczno-polityczno-ekonomiczne, tj. poziom rozwoju cywilizacyjnego.
Problem wolności i własności nabrał szczególnego znaczenia w dobie oświecenia. Oświeceniowa wizja społeczeństwa (opracowana przez Johna Locke’a), cieszącego się nieskrępowaną wolnością i własnością, oparta była na racjonalizmie
w sferze poznania oraz utylitaryzmie w sferze działania (gospodarowania). Wizja
ta pozwoliła na nowo zdefiniować cele społeczeństwa, zadania państwa i istotę
relacji międzyludzkich.
Oświeceniowa idea wolności oraz własności zainspirowała przedstawicieli
ekonomii klasycznej i dlatego nowe spojrzenie na ekonomiczno-społeczne uwarunkowania życia gospodarczego rodziło dwojakie postawy:
• po pierwsze egoistyczno-indywidualistyczne, oparte na motywie indywidualnych korzyści,
• po drugie altruistyczno-społeczne, oparte na zasadzie utylitaryzmu i motywie
korzyści społecznych.
Celem artykułu jest przedstawienie stosunku twórców ekonomii klasycznej
do problemu wolności i własności jako podstawy sprawnego działania systemu
gospodarki rynkowej. Poruszony przez klasyków problem znajduje się w centrum
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zainteresowania do dnia dzisiejszego i w dalszym ciągu budzi kontrowersje oraz
wywołuje ożywioną dyskusję nie tylko w środowiskach naukowych.

2. Koncepcja utylitaryzmu i jej wpływ na ekonomię klasyczną
Klasyczne spojrzenie na jednostkę i motywy jej postępowania w sferze ekonomicznej było ściśle powiązane z utylitarystyczną zasadą użyteczności opracowaną przez Dawida Hurma, a następnie rozwiniętą przez Jeremy’ego Benthama.
Utylitarystyczna zasada użyteczności na gruncie ekonomii klasycznej przybiera
dwojaką postać:
• umiarkowaną – jej zwolennicy stali na stanowisku, że motyw indywidualnej
korzyści był jednym z wielu motywów działania człowieka,
• skrajną – motyw indywidualnych korzyści był jedynym motywem działania
człowieka i determinował całość życia społeczno-gospodarczego.
Według klasyków każda jednostka w swoim ekonomicznym działaniu kierowała się motywem indywidualnej korzyści i dlatego nikt (a zwłaszcza państwo)
nie mógł zmusić jej do działania niezgodnego z jej własnym interesem, bowiem
próba ingerencji w motywy działania jednostki wiązała się z pogwałceniem jej
prawa do wolności. Klasycy postrzegali ten motyw jako narzędzie optymalizacji,
tj. maksymalizacji korzyści, zarówno w wymiarze osobistym, jak i społecznym1.
Utylitarystyczna zasada użyteczności, łącząc motyw korzyści osobistych
z motywem korzyści społecznych, definiowała podstawowe twierdzenia ekonomii klasycznej, w tym2:
• zasadę egoizmu, jako motywu podejmowania decyzji ekonomicznych, która
przyczyniała się do rozwoju aktywności, kreatywności, współpracy oraz konkurencji miedzy jednostkami: „[…] interes własny kieruje wszystkimi spekulacjami w handlu, a dążenie do własnej korzyści doskonale łączy się z dobrem
powszechnym”3; uwzględniano tu pozytywny aspekt egoizmu jednostki (zasadę
1
R. Bartkowiak: Historia myśli ekonomicznej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2003, s. 37–38; K. Szarzec: Państwo w gospodarce. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa
2013, s. 21–29.
2
M. Ossowska: Myśl moralna oświecenia angielskiego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Warszawa 1966, s. 85–87, 292, 317–319; H. Przybyła: Ład rynkowy w ujęciu ekonomii klasycznej.
„Studia Ekonomiczne” 2001, nr 18, s. 37–59; Eadem: O pojęciu homo oeconomicus w świetle tradycyjnego empiryzmu, pozytywizmu epistemologicznego i krytycznego racjonalizmu. „Studia Ekonomiczne” 2005, nr 34, s. 9–26; Eadem: Filozoficzne źródła ekonomii klasycznej. W: Polska myśl ekonomii klasycznej na tle angielskiej i francuskiej. Red. U. Zagóra-Jonszta. Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Katowicach. Katowice 2009, s. 36–37; B. Stępień, K. Szarzec: Ewolucja poglądów
teorii ekonomii na temat koncepcji człowieka gospodarującego. „Ekonomista” 2007, nr 1, s. 13–17.
3
D. Ricardo: Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1957, s. 148.
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egoizmu akceptowali wszyscy klasycy, w tym: A. Smith, D. Ricardo, J.S. Mill,
J.B. Say, T.R. Malthus i J.Ch.L. Simonde de Sismondi),
• hipotezę homo oeconomicus (hipotezę człowieka gospodarującego), który ma
określony cel gospodarczy i na podstawie posiadanej wiedzy wybiera najefektywniejszy sposób realizacji tego celu poprzez wymianę oraz specjalizację,
• zasadę zgodności interesu osobistego z interesem społecznym, społeczeństwo
to prosta suma jednostek identycznie podejmujących decyzje gospodarcze
i dążących do maksymalizacji swego bogactwa, a dzięki temu dochodziło do
maksymalizacji bogactwa całego społeczeństwa: „Interesy prywatne i dążenia
jednostek skłaniają ludzi z natury rzeczy do tego, by umieszczali swe kapitały
w taki sposób, jaki w zwykłych przypadkach jest dla społeczeństwa najbardziej
korzystny”4,
• metaforę niewidzialnej ręki, która korygując niedoskonałości rynku, zapobiegała chaosowi w życiu społeczno-gospodarczym (niewidzialna ręka uruchamiała
mechanizm rynkowej samoregulacji i gwarantowała swobodę działania jednostek gospodarujących, kierujących się motywem osobistej korzyści),
• koncepcję państwa minimum, która z jednej strony eliminuje państwo ze sfery
realnej i w ten sposób nie narusza wolności osobistej, a z drugiej precyzyjnie
określa jego zadania, i tak na „garnuszku państwa” pozostawia Armię, wymiar
sprawiedliwości, administrację państwową i instytucje użyteczności publicznej.
Jednak w realiach dnia codziennego człowiek gospodarujący nie do końca
jest świadomy społecznych konsekwencji swego działania i dlatego pojawiała się
konieczność przymuszania jednostki do pożądanych działań, a także do przestrzegania akceptowanych reguł i praw tworzonych przez państwo w celu powstrzymania nieuczciwej i nieetycznej jednostki. Przymuszenie jednostki do
pożądanego działania wynikało z prawa naturalnego, które nie tylko rządziło
funkcjonowaniem gospodarki, ale i określało ramy działania społeczeństwa. Inaczej ujmując, prawa naturalne, tj. prawa przyrody, były fundamentem ekonomicznych wyborów ludzi w duchu szeroko rozumianej wolności, które równolegle zachęcały do maksymalizacji szczęścia oraz minimalizacji przykrości w wymiarze
jednostkowym, jak i społecznym5.
Zgodnie z utylitarystyczną zasadą użyteczności ład społeczno-gospodarczy
był gwarantowany przez szeroko interpretowaną wolność. Dlatego też idea wolności odnosiła się do wolności osobistej jednostki, wolności posiadania i wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Tak rozumiana wolność eliminowała
ingerencję państwa nie tylko ze sfery produkcji i wymiany, ale także ze sfery relacji międzyludzkich, a zawłaszcza relacji między pracodawcami a pracobiorcami.
4
A. Smith: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. T. II. Wydawnictwo
Naukowe PWN. Warszawa 2007, s. 265.
5
M. Blaug: Metodologia ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1995, s. 90–104;
Z. Leśkiewicz: Racjonalność w ekonomii. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Szczecin 1994, s. 33–34.
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3. Wolność i własność w rozważaniach
przedstawicieli ekonomii klasycznej
Adam Smith, jako twórca ekonomii klasycznej i autor pracy Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów (1776), akceptował i prawo naturalne, i zasadę użyteczności, co potwierdza następująca wypowiedź: „[…] człowiek przejawia
naturalną miłość do społeczności i pragnie, by wspólnota istniała ze względu na
samą siebie, choćby on sam nie czerpał z niej żadnej korzyści”6. Zgodnie z zasadą
użyteczności człowiek był jednostką prospołeczną, realizującą zasadę sprawiedliwości, przy czym zasada ta wyznaczała granice indywidualnej wolności. „Aby więc
narzucić przestrzeganie sprawiedliwości, Natura zaszczepiła w sercach ludzkich
świadomość złego postępku, wszystkie obawy zasłużonej kary oczekujące tych, którzy sprzeniewierzają się sprawiedliwości, jako gwarancję utrzymania związku ludzi,
by chronić słabych, powściągnąć stosujących przemoc i ukarać winnych”7. Zasada
sprawiedliwości warunkowała (i nadal warunkuje) życie społeczne oraz gospodarcze, bowiem jej przestrzeganie sprzyjało harmonijnemu rozwojowi społeczeństwa.
Tworzyła więc warunki sprzyjające integracji rozbieżnych motywów kierujących
postępowaniem poszczególnych jednostek gospodarujących. Uwzględniając istotę
zasady sprawiedliwości, nie można a priori uznać działania człowieka nakierowanego na osobiste korzyści za nieetyczne (za działanie świadomie szkodzące interesom innej jednostki), gdyż: „[…] wzgląd na nasze osobiste szczęście i korzyść
zdają się w wielu sytuacjach być bardzo chwalebnymi czynnikami działania. Nawyki oszczędności, pracowitość, dyskrecja, dbałość i przykładanie wagi do myślenia
rozwijamy ze względu na własną korzyść, a jednocześnie uważa się je za jakości
chwalebne, które zasługują na szacunek i aprobatę wszystkich”8.
W ujęciu smithowskim, a później także jego kontynuatorów, zasada użyteczności i sprawiedliwości kształtowała spontaniczny (rynkowy) ład społeczno-gospodarczy, który gwarantował harmonię interesów między egoistycznie nastawionymi jednostkami a społeczeństwem (dobrem ogółu). Zasada sprawiedliwości,
w połączeniu z zasadą użyteczności, służyła więc dobru publicznemu, gdyż zapewniała szeroko rozumianą wolność jednostce ludzkiej, zwłaszcza w wymiarze
wolności posiadania oraz swobody prowadzenia działalności gospodarczej.
Z wywodu Smitha, jak i innych przedstawicieli ekonomii klasycznej, można
wysnuć wniosek, że wolność była niezbędnym warunkiem dla rozwoju jednostki
ludzkiej i powszechnego dobrobytu. Dlatego też wolność podlegała ochronie nie
tylko przez system prawny, ale także przez obowiązujący system norm moralnych
oraz zwyczajów.
6
7
8

A. Smith: Teoria uczuć moralnych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1989, s. 129.
Ibidem, s. 127.
Ibidem, s. 127–128.
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3.1. Stosunek angielskich klasyków do wolności i własności prywatnej
Smith stworzył klasyczną (liberalną) koncepcję porządku społeczno-gospodarczego, opartą na dominacji własności prywatnej i motywie indywidualnej
korzyści (powielił więc humowskie spojrzenie na problem własności oraz wolności). Według Smitha egoistyczna postawa jednostki gospodarującej przyczynia
się równolegle do postępu społecznego oraz ekonomicznego, „[…] gdy kieruje
wytwórczością tak, by jej produkt posiadał możliwie najwyższą wartość, myśli
o swoim własnym zarobku, a jednak w tym, jak i w wielu innych przypadkach,
jakaś niewidzialna ręka kieruje nim tak, aby zdążył do celu, którego wcale nie
zamierzał osiągnąć. Społeczeństwo zaś, które wcale w tym nie bierze udziału, nie
zawsze na tym źle wychodzi. Mając na celu swój własny interes, człowiek często
popiera interesy społeczeństwa skuteczniej niż wtedy, gdy zamierza służyć im
rzeczywiście”9.
Smith definiując istotę własności, zwracał uwagę na zależność występującą
między własnością prywatną a bogactwem narodu. W takim ujęciu własność
tworzyła warunki sprzyjające pomnażaniu bogactwa narodu (wzrostowi rozmiarów produkcji). Gloryfikując własność prywatną, równolegle głosił pochwałę
pracy (zwłaszcza produkcyjnej), przy czym dostrzegał jej niedoskonałość: praca,
co prawda, przyczyniała się do powstania dysproporcji w dochodach oraz majątkach, ale wynikały one z różnic w talentach, możliwościach oraz predyspozycjach
poszczególnych jednostek. Dlatego też twierdził, że własność pochodząca z pracy człowieka była nienaruszalna, a wręcz decydowała o prawie do posiadania.
Zatem racjonalne jednostki działając w imię własnych korzyści oraz interesów,
przyczyniały się do wzrostu bogactwa, a poprzez akumulację kapitału (skłonność
do rezygnacji z bieżącej konsumpcji) – do podniesienia poziomu dobrobytu całego społeczeństwa. W ten sposób korzyści indywidualne przyczyniały się do:
• wzrostu sprawności gospodarki (poprawy efektywności),
• zwiększenia osobistego bezpieczeństwa,
• niezależności ekonomicznej jednostki,
• poprawy warunków życia całego społeczeństwa10.
Podążając dalej tym tokiem rozumowania, Smith doszedł do wniosku, że
własność prywatna była ściśle powiązana z procesem produkcji, tj. ze sprzedażą
usług czynników produkcji i ich ekwiwalentami otrzymywanymi przez właścicieA. Smith: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. T. II…, s. 40.
D. Piątek, K. Szarzec: Liberalna koncepcja jednostki gospodarującej i jej implikacje dla
transformacji gospodarczej. W: Liberalizm we współczesnej gospodarce. Red. W. Jarmołowicz,
M. Ratajczak. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań 2008, s. 66–67; U. Zagóra-Jonszta: Ekonomia klasyczna wobec kategorii własności. „Studia Ekonomiczne” 2008, nr 54,
s. 24–26; Eadem: Wolność w ujęciu ekonomii klasycznej. W: Kategoria wolności w ujęciu wybranych
kierunków myśli ekonomicznej. Red. U. Zagóra-Jonszta, R. Pęciak. Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach. Katowice 2016, s. 75–79.
9

10
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li tych czynników. I tak: z pracy należała się płaca, z tytułu posiadania kapitału
należał się zysk, a z tytułu posiadania ziemi – renta gruntowa. Akumulacja kapitału, oparta na zysku, w bezpośredni sposób przyczyniała się do wzrostu gospodarczego i poprawy poziomu życia, a wolna konkurencja w warunkach pełnej mobilności czynników produkcji gwarantowała optymalną alokację zasobów
oraz osiąganie najlepszych rezultatów ekonomicznych11.
Motyw indywidualnych korzyści, powiązany z własnością prywatną i wolnością działania, decydował równolegle o postępie społecznym i technicznym.
Zatem praktyki monopolistyczne stosowane przez państwo naruszały zasadę naturalnej alokacji kapitału, gromadząc go w gałęziach gospodarki uprzywilejowanych przez politykę gospodarczą państwa. Państwo w ten sposób z jednej strony
krępowało naturalne bodźce pobudzające przedsiębiorczość, a z drugiej zniechęcało do oszczędzania, co w efekcie końcowym przyczyniało się do wolniejszego oraz mniej efektywnego rozwoju (spowalniało tempo wprowadzania postępu
technicznego przekładającego się na tempo wzrostu gospodarczego). Wynika
z tego, że własność państwowa niekorzystnie oddziaływała na gospodarkę, zakłócała relacje rynkowe, co wiązało się z niewłaściwą alokacją zasobów, a także
zniekształcała informacje płynące z rynku, a to z kolei zabijało „ducha wolności
gospodarczej”.
Kontynuatorem rozważań w duchu smithowskim był Dawid Ricardo, który w teorii podziału wyraził swój stosunek do problemu własności i wolności.
W teorii tej zajął się problemem redystrybucji wytworzonej wartości między
właścicielami czynników produkcji (ziemi, kapitału i pracy), tj. pomiędzy trzema
zantagonizowanymi klasami społecznymi. Reprezentując interesy ekonomiczne
właścicieli kapitału (przedsiębiorców), sprzeciwiał się wysokiej rencie gruntowej
(dyskredytował ekonomiczną rolę właścicieli ziemskich), gdyż przyczyniała się
ona do spadku stopy zysku i spowolnienia tempa akumulacji kapitału, co niekorzystnie wpływało na alokację zasobów i wynik ekonomiczny, a więc ograniczała
wolność i swobodę działania12.
Szersze spojrzenie na problem własności zaprezentował John Stuart Mill. Jako
pierwszy wprowadził on rozróżnienie na własność jednostkową (prywatną) i własność wspólną (publiczną), przy czym skoncentrował swą uwagę na własności
prywatnej:
• własność prywatna wynikała z opartego na przepisach prawa posiadania i podziału bogactwa, przy czym podział miał charakter względny i zależał od obowiązującego w tym zakresie prawa oraz od panujących w społeczeństwie zwyJ. Chodorowski: Adam Smith (1723–1790). Życie i dzieło autora Badań nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2003, s. 105–108;
R.I. Heilbroner: Wielcy ekonomiści: czasy, życie, idee. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
Warszawa 1993, s. 53–54; P.J. O`Rourke: Adam Smith. Bogactwo narodów. Biografia. Warszawskie
Wydawnictwo Literackie MUZA S.A. Warszawa 2009, s. 9–10.
12
U. Zagóra-Jonszta: Ekonomia klasyczna wobec kategorii własności…, s. 27–28.
11
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czajów. „Instytucja własności, ograniczona do swych zasadniczych cech, polega
na uznaniu w każdej osobie prawa do wyłącznego rozporządzania tym, co on
czy ona wyprodukowali swym własnym wysiłkiem lub otrzymali czy to przez
darowiznę, czy też przez uczciwe porozumienie bez przemocy lub oszustwa od
tych, którzy to wyprodukowali”13,
• własność wspólną utożsamiał z własnością spółdzielczą, która oferowała zatrudnionym robotnikom nie tylko płacę, ale także udział w podziale zysku,
i w ten sposób zachęcała ich do wydajniejszej pracy. Według Milla własność
wspólna zmniejszała nierówności dochodowe i majątkowe, a także wynagradzała pracowników za ich indywidualne zdolności.
Mill własność prywatną powiązał z procesem produkcji dóbr. W procesie tym
brały udział wszystkie czynniki produkcji (praca, kapitał i ziemia-surowce), a ich
właściciele w zamian za przekazane zdolności otrzymywali „odpowiedni” ekwiwalent, ale jednocześnie dostrzegał niedowartościowanie płacy roboczej. W procesie produkcji powstawała więc współwłasność, która pozwalała na zredukowanie sprzeczności interesów między kapitałem i pracą: „Kapitaliści nie mogą nic
zrobić bez robotników, a tak samo robotnicy bez kapitalistów”14.
3.2. Francuska ekonomia klasyczna wobec problemu własności
Na gruncie francuskim do przedstawicieli klasycznej myśli ekonomicznej zalicza się Jeana B. Saya i Jeana Ch.L. Simonde de Sismondiego. Say popularyzował
idee liberalne, wolną konkurencję i wolność gospodarczą. Natomiast Sismondi
opowiadał się za interwencjonizmem państwowym i osłabieniem wolnej konkurencji, a także za spowolnieniem tempa wprowadzania postępu technicznego
(spowolnieniem tempa koncentracji kapitału i produkcji).
Say w swych rozważaniach teoretycznych połączył wolność z własnością. Jako
gorący orędownik prywatnej własności opowiadał się za prawem własności, które
gwarantowało optymalizację korzyści ekonomicznych dla jednostki i społeczeństwa. „Podstawowym warunkiem stanu społecznego jest własność, ponieważ jedynie ona może zagwarantować produkcję, a jedynie produkując, można istnieć;
atak na własność jest atakiem na całe społeczeństwo”15. Jednak źle sformułowane
ustawodawstwo w zakresie ochrony prawa własności albo permanentne naruszanie tego prawa groziłoby destabilizacją życia gospodarczego i dlatego państwo
powinno stać na straży własności i wolności.
13
J.S. Mill: Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej.
PWN. Warszawa 1965, s. 347.
14
Ibidem, s. 349.
15
J.B. Say: Traktat o ekonomii politycznej, czyli prosty wykład sposobu, w jaki się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa. PWN. Kraków 1960, s. 206.
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Według Saya niekwestionowanym przedmiotem własności były zdolności
osobiste (wiedza, inteligencja i predyspozycje psychofizyczne jednostki) oraz
zdolności nabyte, będące efektem oszczędności i pracy człowieka, które wynikały ze zdolności osobistych i pracowitości. Zdolności były więc ściśle powiązane z jednostką i przyczyniały się do powstania własności kapitału (funduszu
przemysłowego), którego źródłem były oszczędności. Zatem w myśl sayowskiej
interpretacji ograniczenie lub niemożność korzystania ze swoich zdolności było
pogwałceniem zarówno prawa własności, jak i wolności jednostki. Say głosił pogląd, że każdy człowiek powinien dysponować prawem do swobodnego wyboru
zawodu i jego wykonywania, pod warunkiem, że nie naruszał wolności i własności innych członków społeczeństwa16.
Say twierdził, że własność była podstawowym warunkiem sprawnego funkcjonowania społeczeństwa, państwa i gospodarki. Atakując własność, atakuje się
całe społeczeństwo, i dlatego prawo powinno stać na straży własności i wolności
dysponowania majątkiem. Do działań naruszających prawo własności Say zaliczał:
• narzucanie właścicielowi rodzaju uprawy,
• narzucanie przedsiębiorcy sposobu wykorzystania kapitału,
• zakaz magazynowania zboża,
• narzucanie sposobu zabudowy własnego terenu,
• nakaz pracy,
• zakaz produkcji lub obłożenie jej wysokimi podatkami,
• obowiązek odbycia służby wojskowej17.
W skrajnych przypadkach, gdy eksploatacja bogactw naturalnych zagrażała
środowisku naturalnemu albo gdy prywatna działalność zagrażała bezpieczeństwu publicznemu, Say dopuszczał możliwość ingerencji ze strony państwa we
własność prywatną. Natomiast w pozostałych sytuacjach naruszenie własności
godziło nie tylko w interes jednostki, ale i w interes całego społeczeństwa.
W odmienny sposób do problemu własności i wolności podszedł Sismondi,
który próbował pogodzić prywatną własność z interwencjonizmem państwowym.
Według Sismondiego własność prywatna nie miała charakteru wiecznego i niezmiennego, bowiem była wynikiem umowy społecznej: „[…] prawo pierwszych
właścicieli ziemi było być może tylko uzurpacją na początku, ponieważ nie było
wcale oparte na pracy zakumulowanej”18. Zawłaszczenie ziemi uważał za korzystne dla społeczeństwa, gdyż funkcja społeczna własności ziemskiej usprawiedliwiała jej istnienie. Własność ziemska przynosiła dochód w postaci renty grunR. Pęciak: Wolność i własność prywatna, jako niezbędne składniki porządku ekonomicznego w teorii Jean-Baptiste’y Saya. „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 130, s. 114–119; J.B. Say: Traktat
o ekonomii politycznej…, s. 897–898.
17
Ibidem, s. 201–203.
18
J.Ch.L. Simonde de Sismondi: Nowe zasady ekonomii politycznej, czyli o bogactwie i jego
stosunku do ludności. T. I. PWN. Kraków 1955, s. 282.
16
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towej (renta powstawała w podobny sposób jak procent od kapitału). Następnie
zajął się problemem własności w kontekście kapitał-praca. Według Sismondiego
w realiach wolnokonkurencyjnej gospodarki kapitalistycznej występowała tendencja do oddzielania własności od pracy (własności od zarządzania): „[…] całkowitego oddzielenia wszelkiego rodzaju własności od wszelkiego rodzaju pracy,
do zerwania wszelkiego stosunku opieki i patronatu między robotnikiem a pracodawcą, do odebrania pierwszemu jakiegokolwiek udziału w zyskach drugiego”19. Nowe trendy w gospodarce sprzyjały koncentracji produkcji i własności
w przemyśle i w rolnictwie, co w bezpośredni sposób uderzało w producentów
drobnotowarowych i w pracowników najemnych (zwłaszcza w robotników, których dotykało bezrobocie i pogłębiająca się bieda). Sismondi odrzucając rozwiązania wolnorynkowe, opowiedział się za:
• progresywnym systemem podatkowym,
• ochroną produkcji drobnotowarowej w rolnictwie i przemyśle – preferował
drobną własność w rolnictwie i rzemiośle,
• ograniczeniem niezdrowej konkurencji,
• skróceniem czasu pracy (zwłaszcza kobiet i dzieci),
• rozwojem ustawodawstwa pracowniczego i socjalnego,
• ingerencją państwa w warunki produkcji i podziału.
Sismondi zaproponował odmienne spojrzenie na własność prywatną i na samoregulujący mechanizm rynkowy, który sprzyjał przedsiębiorczym (bogatym),
a szkodził ubogim, pogłębiając proces pauperyzacji społeczeństwa.

4. Podsumowanie
Klasycy, bazując na oświeceniowej idei wolności i własności, głosili pogląd, że
prywatna własność (zastrzeżenia budziła własność ziemska) zabezpieczała prawa
każdej jednostki do wolności. Ograniczanie prywatnej własności przez państwo
lub przez monopole zagrażało nie tylko wolności jednostki, ale i zakłócało proces
rozwoju społecznego i gospodarczego.
Prywatna własność w realiach gospodarki kapitalistycznej (rynkowej) nie tylko stała na straży ładu społecznego i wydajnej pracy, ale także tworzyła warunki
sprzyjające bogaceniu się społeczeństwa, tj. stopniowej poprawie warunków życia
całego społeczeństwa. Wiara w skuteczność działania niezawodnego mechanizmu
rynkowego przetrwała do dnia dzisiejszego w liberalnych nurtach współczesnej myśli ekonomicznej.
J.Ch.L. Simonde de Sismondi: Nowe zasady ekonomii politycznej, czyli o bogactwie i jego
stosunku do ludności. T. II. PWN. Kraków 1955, s. 341–342.
19
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Kilka uwag na temat genezy
i rozwoju prawa środowiska
W doktrynie prawa ochrony środowiska (a poprawniej: prawa środowiska)
wskazuje się, że powstanie tej dziedziny to złożony proces. Przy czym rozważania
w tym zakresie są dość pobieżne. Ogromna większość uczonych akcentuje, że
nowoczesne prawo środowiska pojawiło się w latach siedemdziesiątych XX w.
Twierdzą jednocześnie, że pewnych szczątkowych regulacji można dopatrywać
się znacznie wcześniej. Wskazuje się tu nie tylko średniowiecze, ale i starożytność. Przy czym owo „starożytne” prawo środowiskowe często jest utożsamiane
z konserwatorską ochroną przyrody czy też realizacją regaliów przez panującego.
Stanowisko takie reprezentują m.in.: W. Brzeziński1, A. Agopszowicz2, W. Radecki3, J. Ciechanowicz-McLean4, J. Machowski5 czy J. Jendrośka i M. Bar6.
Nieco dalej w swych rozważaniach poszli J. Boć, K. Nowacki i E. Samborska-Boć7. Analizując zarówno historyczne akty prawne, jak i dokumenty, poszukują
w nich przesłanek uzasadniających pojawianie się konkretnych rozwiązań o charakterze „ochraniarskim”. W tym zakresie warto także wspomnieć M. Górskiego8.
Odwołuje się on raczej do koncepcji (również filozoficznych), które ukształtowały współczesne prawo środowiska.
W. Brzeziński: Ochrona prawna naturalnego środowiska człowieka. Warszawa 1975.
A. Agopszowicz, w: A. Agopszowicz, L. Tyszkiewicz, K. Podgórski: Problematyka prawna ochrony środowiska. Katowice–Warszawa 1976.
3
W. Radecki: Zarys dziejów prawnej ochrony przyrody i środowiska w Polsce. Kraków 1990.
4
J. Ciechanowicz: Prawo ochrony środowiska. Koszalin 1995.
5
J. Machowski: Ochrona środowiska. Prawo i zrównoważony rozwój. Warszawa 2003.
6
J. Jendrośka, M. Bar: Prawo ochrony środowiska. Podręcznik. Wrocław 2005, s. 24.
7
J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska-Boć: Ochrona środowiska. Kolonia Limited 2008.
8
M. Górski: Ochrona środowiska jako zadanie administracji publicznej. Łódź 1992.
1
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W pewnym uproszczeniu tę grupę poglądów można przedstawić następująco. Momentem kluczowym w tworzeniu „nowożytnego” prawa środowiska była
sekwencja wydarzeń, którą rozpoczęło opublikowanie raportu Granice wzrostu
i następujące po nich raport Sekretarza Generalnego U Thanta oraz Konferencja
Sztokholmska. Oczywiście, pewne elementy prawa środowiskowego powstawały
wcześniej, ale koncentrowały się one na konserwatorskiej ochronie przyrody.
Z poglądem powyższym w całości zgodzić się nie mogę. Nadmiernie upraszcza on złożoność problemu, nie dotykając jego istoty. Dotyczy to przede wszystkim chronologii. W Polsce ustawa o ochronie powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczaniem została uchwalona już dnia 21 kwietnia 1966 r.9, zatem przed
raportem U Thanta i Limits to Growth. Brytyjczycy uchwalili zaś swoją Clean Air
Act już w 1956 r. Szwedzi natomiast dopatrują się swojego prawa środowiskowego w XIX w.10 Należałoby zatem stwierdzić, że wspomniane uprzednio wydarzenia na arenie międzynarodowej stanowiły co najwyżej „istotny przyczynek”
w procesie, który trwał od dawna. Przyczynek, który dał procesowi teoretyczne
podwaliny oraz pewną aksjologię.
Ostrożny byłbym również przy formułowaniu twierdzeń dotyczących roli,
jaką zachowawcza ochrona przyrody odegrała w kształtowaniu doktryny prawa środowiska (choć jej a limine nie neguję). Trudno przyjąć, że autorzy statutu
wiślickiego zakładali cele środowiskowe w ochronie drzew bartnych. Podobnie
w statucie wareckim wprowadzono ochronę cisa – lecz ze względu na szczególne właściwości drewna pochodzącego z tej rośliny. Opieranie genezy konkretnej
dziedziny prawa na niezamierzonych skutkach zupełnie innych regulacji uważam
za dość niebezpieczne i mogące w konsekwencji prowadzić na manowce.
Inaczej podchodzi do analizowanego problemu G. Grabowska11. Nie wywodząc się ze środowiska doktryny prawa środowiskowego (a może właśnie dzięki
temu), zaprezentowała nieco odmienne stanowisko. Dopatruje się ona pierwszych przepisów środowiskowych nawet już w starożytności, nie wskazując jednak przyczyn ich powstania. Jest to stanowisko nieco bliższe mojemu.
Przystępując do próby odpowiedzi na pytania, kiedy i z jakich przyczyn doszło do powstania prawa środowiskowego, należy poczynić kilka, oczywistych
z pozoru, ustaleń.
Pierwsze z nich to przedmiot i zakres tej dziedziny prawa. Bezcelowe (w mojej ocenie) jest tu sięganie do definicji ustawowych. Określają one przedmiot prawa „tu i teraz”. Ich poprawność też może budzić wiele wątpliwości. Konieczne jest
zatem przyjęcie jakiegoś kryterium, które będzie niezależne od czasu, do jakiego
go odnosimy, oraz istniejących stosunków społeczno-gospodarczych. Jak się wydaje, prawem środowiska można określić przepisy regulujące zasady korzystania
9
10
11

Dz.U. nr 14, poz. 87.
„Swedish Environmental Law” Report 6790. October 2017, s. 11.
G. Grabowska: Europejskie prawo środowiska. Warszawa 2001.
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ze środowiska (rozumianego jako otoczenie człowieka, znajdujące się zarówno
w stanie naturalnym, jak i przekształconym). Mogą być to normy określone selektywnie (bezpośrednio i wprost nakierowane na środowisko), jak i „zagregowane” z innymi (np. regulującymi ochronę przeciwpożarową czy też sanitarną).
Wszystkie one dotyczyć mogą gospodarowania odpadami, ochrony wód i postępowania ze ściekami, ochrony powietrza czy też przeciwdziałania hałasowi. Używając współczesnej terminologii, w znacznej części będzie to wprowadzanie do
środowiska substancji lub energii.
Konieczne jest również zadanie pytania, zdającego się być truizmem: Kiedy
powstaje dana dziedzina prawa? Nie chodzi tu absolutnie o moment jego kreacji (co wiązać się będzie z podjęciem aktu prawnego), ale o czynniki, które
zaowocowały wprowadzeniem konkretnych przepisów. Najprościej wskazać to
na przykładzie zyskującego coraz większą rolę prawa „Internetu”. Co oczywiste,
nie mogło ono powstać w XIX w. Nie istniał wówczas Internet. Dopiero pojawienie się tej formy przekazywania informacji, obrót gospodarczy z wykorzystaniem tego medium czy wreszcie problem pojawiających się naruszeń praw
autorskich spowodowały podjęcie odpowiedniej działalności legislacyjnej. Nastąpiło to zatem z chwilą pojawienia się stosunków społecznych wymagających
uregulowania.
I ostatni problem, którego wyjaśnienie może wydawać się zbędne, choć
w mojej ocenie jest on kluczowy, aby odpowiedzieć na wiele pytań związanych
z powstaniem prawa środowiskowego. Chodzi tu o istotę rozwoju cywilizacyjnego człowieka. O cywilizacji możemy bowiem mówić dopiero wówczas, gdy potrafimy wskazać na odpowiednie zabytki kultury materialnej (siłą rzeczy dużo
rzadziej niematerialnej). To etap, w którym „człekokształtny” nauczył się przekształcać otaczające go środowisko tak, aby stało się ono bezpieczniejsze, bardziej
przyjazne. Pierwsze narzędzia mogły zastąpić brak ostrych kłów czy też pazurów.
Umiejętność wzniecania ognia pozwalała na przetrwanie chłodu, mimo braku
ciepłego futra. Nie można zapomnieć wreszcie o wykorzystaniu mowy w kontaktach między poszczególnymi osobnikami, co pozwalało na wymianę wiedzy
i wzmacniało relacje społeczne.
Proces powyższy koresponduje dość wyraźnie z niektórymi założeniami kosmogonicznymi, w tym z najbliższym nam otoczeniem judeochrześcijańskim.
Odwołując się do Starego Testamentu (Księga Genesis): „A wreszcie rzekł Bóg:
»Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami
morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi
zwierzętami pełzającymi po ziemi« (26)”. Dalej Jahwe powiedział: „bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście
panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi
zwierzętami pełzającymi po ziemi”12. Przedstawione założenia bez wątpienia
12

Za: Biblia Tysiąclecia Online. Poznań 2003 [Dostęp: 26.12.2018 r.].
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przyczyniły się do koncepcji antropocentryzmu, którego negatywne skutki stają
się, niestety, coraz bardziej widoczne.
Kluczowe jest tu użyte sformułowanie: „abyście […] uczynili ją sobie poddaną”. Inaczej mówiąc, Wielki Kreator, oddając Adamowi i Ewie ziemię we władanie, nakazał im czynienie jej sobie poddaną. Co oznacza dokonywanie w przyrodzie zmian, ku wygodzie i uciesze homo sapiens. Zatem w mojej ocenie rozwój
cywilizacyjny człowieka to przekształcanie jego naturalnego otoczenia. Niestety,
w niedługim czasie owo „czynienie sobie ziemi poddaną” obróciło się przeciwko
człowiekowi13.
Przenosząc się na grunt rozpatrywanego problemu, należy podkreślić, że
pierwotnie działalność człowieka nie miała negatywnego wpływu na środowisko.
Oddziaływanie niewielkich grup ludzkich było z powodzeniem kompensowane
przez siły natury. Człowiek występował tu jako element łańcucha pokarmowego
– zjadał inne stworzenia bądź był przez nie zjadany. Sytuacja ta zmieniła się jednak diametralnie z chwilą, gdy rozwój intelektualny homo sapiens pozwolił naszemu przodkowi osiedlić się oraz zwiększyć swą populację. To zaś doprowadziło do
powstania ośrodków miejskich. I w nich właśnie pojawiły się pierwsze problemy
związane z zanieczyszczeniem środowiska. Dotyczyło to przede wszystkim dużych miast. Przyjmuje się, że pierwsze negatywne skutki działalności człowieka
wystąpiły już w starożytnej Babilonii. Pierwsze kanały (ściekowe) zostały wybudowane w Mohendżo-daro (cywilizacja Indusu, Harappan), czyli ponad 4 tys. lat
temu14. Nie sposób dziś ustalić, czy mieszkańcy tych osad byli zobowiązani do
pozbywania się nieczystości za pośrednictwem takiej infrastruktury. Należy to
jednak przyjąć jako bardzo prawdopodobne. Skoro więc istniały kanały ściekowe
do usuwania ścieków (być może także odpadów komunalnych) i jednostki zostały
zobowiązane do korzystania z tych urządzeń, to chyba można mówić o uporządkowanej gospodarce ściekowej (co mieściłoby się w zakresie prawa środowiska).
Historia starożytnej Grecji również przynosi w analizowanym zakresie ciekawe informacje. Wylesianie, zanik dzikiej zwierzyny i niektórych gatunków roślin,
pogarszanie się jakości gleb doprowadziły do zakłóceń w przyrodzie15. Jednakże
szczególną uwagę należy zwrócić na gospodarowanie odpadami. Już w starożytnych Atenach ok. 320 r. p.n.e. wydano przepisy nakazujące wywozić „odpadki”
na odległość co najmniej 1 mili od granic miasta16.
13
Bardziej radykalny jest tu przekaz zawarty w Torze (Bereszit – I Księga Mojżesza); zgodnie
z nim, Jahwe miał powiedzieć: „napełniajcie ziemię oraz ją podporządkujcie (sobie), i panujcie nad
rybami morza, nad ptactwem nieba oraz nad wszelkim zwierzem, co się porusza na ziemi”.
14
Encyclopedia Brittanica online [Dostęp: 26.12.2018 r.].
15
Szerzej na ten temat J.D. Hughes: Environmental Problems of the Greeks and Romans: Ecology in the ancient Mediterranean. Johns Hopkins University Press 2014.
16
Por. w tym zakresie: A. Lindenlauf: Waste Management in Ancient Greece from the Homeric to the Classical Period: Concepts and Practices of Waste, Dirt, Recycling and Disposal. Unknown
Binding 2001.
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Szczególnym przykładem negatywnych skutków rozwoju starożytnych
ośrodków miejskich był jednak starożytny Rzym. Przyjmuje się, że w okresie
swojej świetności liczył on od 600 tys. do 1 mln mieszkańców. Jak się przypuszcza, każdego dnia akwedukty musiały doprowadzić do miasta od 320 do 1200
mln l wody dziennie. Należy zatem założyć, że ilość wytwarzanych ścieków była
podobna. Do tego zaś dochodziły ogromne ilości odpadów. Z dzisiejszej perspektywy trudno sobie wyobrazić życie w ówczesnym wielkim mieście. Brak
rozwiniętego systemu kanalizacji oraz zbierania i usuwania odpadów powodował ogromne niebezpieczeństwo. Pomijając skutki estetyczne i unoszący się
odrażający fetor, problemem było zagrożenie bakteriologiczne. W tym zakresie
do pewnego stopnia rozwiązaniem okazała się budowa sieci kanałów – Cloaka
Maxima. Jednocześnie wprowadzono zakazy dotyczące wylewania nieczystości
poza tak stworzoną infrastrukturę. Stosowne rozwiązania wprowadzono także
w odniesieniu do wyrzucania odpadów, zwłaszcza w pobliżu publicznych fontann. Właściciele budynków byli natomiast zobowiązani do utrzymywania czystości na odcinku ulicy w ich pobliżu17.
Podobny ciąg przyczynowo-skutkowy można również wykazać na gruncie
polskiego prawodawstwa. Nie jest prawdą, że pierwsze regulacje środowiskowe
pojawiły się w odniesieniu do ochrony przyrody. Dotyczyły one bowiem trzech
głównych zagrożeń. Pierwsze to ochrona środowiska miejskiego przed zagrożeniami sanitarnymi (zwłaszcza odpadami). W Polsce regulacje w tym zakresie
powstały bardzo wcześnie. W 1373 r., w królewskim stołecznym mieście Krakowie, wydany został tzw. wilkierz, czyli miejski akt prawny, dotyczący zasad
zachowania czystości w mieście oraz usuwania odpadów stałych i płynnych.
Właściciele domów w Krakowie zostali zobowiązani do zbierania nieczystości
ze swojej nieruchomości oraz z połowy ulicy. Krakowski przepis sanitarny był
jedną z pierwszych w ówczesnej Europie regulacji w dziedzinie utrzymania czystości i porządku18.
Później pojawiły się przepisy dotyczące gospodarowania odpadami „przemysłowymi”. Doskonałym przykładem jest tu edykt Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1777 r., głoszący, „że na własne potrzeby Papierni Krajowych gałgany,
papierowe wióry, obrzyny pergaminowe, okrawki skór oraz owcze nogi i inne
na przygotowanie kleju nadające się rzeczy pod groźbą kary oddzielnie zbierać
trzeba”19. Edykt powyższy, jako żywo, mógł stanowić podstawę do wprowadzenia
17
F. Havlicek, M. Morcinek: Waste and Pollution in the ancient Roman Empirei. „Journal of
Landscape Ecology” 2016, vol. 9, no. 3.
18
J. Zemanek, A. Woźniak: Gospodarka odpadami miasta Krakowa w kontekście dyrektywy
99/31/WE. „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2007, nr 4(1).
19
Edykt został wydany w Kwidzyniu, przy czym zachowany tekst został wydrukowany w Berlinie w 1777 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że edykt ten posiada dopisek „ponowiony i zaostrzony”.
Zatem zapewne regulacja ta pojawiła się wcześniej. [Zarówno ten, jak i pozostałe cytaty w niniejszym artykule przytaczamy w oryginalnej pisowni].
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w osiemnastowiecznej Polsce nie tylko selektywnej zbiórki odpadów, lecz również ich recyklingu.
Rzecz jasna, równolegle do powyższego rozwijała się regulacja dotycząca ochrony przyrody. Od 1328 r. istniały zakazy używania włoków na Zalewie
Wiślanym, wydane przez władze miejscowe, a w 1578 r. Stefan Batory ogłosił
dekret zabraniający używania do łowienia ryb nie tylko włoków, lecz także bosaków i sieci o bardzo małych oczkach. Nieco wcześniej, w czasach Jagiellonów,
wprowadzono ochronę rzadkich lub ginących gatunków zwierząt, w tym: żubra,
tura, bobra, sokoła i łabędzia niemego. Z kolei w pierwszym statucie litewskim
(z 1523 r.) znajdował się rozdział zatytułowany O łowach, o puszczach, o drzewie
bartnym, o jeziorach, o gonach bobrowych, o chmielnikach, o gniazdach sokolich20.
Nie można wreszcie zapomnieć o pierwszym akcie regulującym na naszych
ziemiach podejmowanie i prowadzenie działalności górniczej. Mowa tu o Ordunku Gornym, czyli przywileju górniczym księcia opolskiego Jana II Dobrego
i margrabiego brandenburskiego, księcia karniowskiego Jerzego Pobożnego Hohenzollern-Ansbach21.
Ordunek Gorny wydany został w Opolu 16 i 18 listopada 1528 r. w językach
czeskim, niemieckim i polskim. Dokument ten, liczący 72 artykuły, był przywilejem gwareckim, który regulował warunki pracy i płacy w kopalniach srebra
i ołowiu. Poruszał również problematykę ochrony środowiska, chociażby jego
„Siedmdziesiąty Pirwszy Artikuł” zatytułowany Aby żaden bez Dozwolenia żadnych Drew, pokiby ukazano niebyło nierąbał. Stanowił on, że „Aby dla Gor Drzewo chowane było, poruczamy wszystkim na Domy na kauy, na Roszty na Węgle
y na inne Potrzeby, aby Drzewa nie rąbali bez wiadomości a Pozwolenia naszego
Hettmana Swierklańskiego y Forstmistrza winą srogą 10 Grzywien”.
Problematyka genezy i etapów rozwoju prawa środowiska bez wątpienia wymaga jeszcze wielu badań o charakterze prawno-historycznym. Ubóstwo dostępnych źródeł powoduje, że obecnie dokonanie szczegółowej analizy jest praktycznie niemożliwe. Jednakże dostępne źródła pozwalają na sformułowanie kilku,
dość ogólnych, wniosków.
Po pierwsze, powstanie i rozwój prawa środowiska są ściśle związane z regulowaną przez tę dziedzinę prawa grupą stosunków społecznych. Pojawienie się
określonych uciążliwości najczęściej skutkowało wprowadzeniem odpowiednich
regulacji prawnych. Konieczne jest tu jednak pewne zastrzeżenie. Proces ten
czasami był długotrwały i uzależniony od dwóch czynników. Pierwszy z nich to
poziom wiedzy dotyczącej skutków środowiskowych działalności człowieka. Bez
wątpienia kluczową rolę odegrał tu rozwój nauk przyrodniczych i medycznych.
Drugi czynnik zaś ma charakter polityczny. Podjęcie odpowiedniej działalności
20
E. Albińska: Historia regulacji legislacyjnych ograniczających przestępczość ekologiczną
w Polsce. „Biuletyn PTK” [Warszawa] 2016, nr 23.
21
J. Piernikarczyk: Pierwsza polska ustawa górnicza, czyli „Ordunek gorny”. Historyczny dokument Górnego Śląska z roku 1528. Tarnowskie Góry 1928.
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prawodawczej w zakresie środowiska wymaga woli (a często nawet determinacji) suwerena. Począwszy jednak od drugiej połowy XX w. na czynnik polityczny
wpływa społeczne oczekiwanie zapewnienia życia w czystym środowisku oraz
przeciwdziałanie tragicznym wydarzeniom, jak m.in.: „wielki smog” w Londynie,
zatonięcie mazutowca Torrey Canyon czy wyciek substancji trujących w Bhopalu.
Byłbym przeciwny przecenianiu roli, jaką w analizowanym procesie odgrywały doktryny filozoficzne. Praktycznie, poza ochroną zwierząt (Franciszek z Asyżu i jego „mniejsi bracia”), doktryny takie miały raczej charakter wtórny wobec
zmieniającego się świata.
Nie można stwierdzić, że prawo środowiska pojawiło się w XX w. Jego tworzenie to długotrwały proces, który rozpoczął się już w starożytności. Oczywiście,
w pierwszych (a nawet znacznie późniejszych) regulacjach nie można doszukiwać się kompleksowych aktów prawnych w dzisiejszym tego słowa znaczeniu.
Często były one podejmowane na poziomie lokalnym. Mimo to, przynajmniej
w mojej ocenie, spełniały swoją funkcję i nie odbiegały poziomem od ówczesnego prawodawstwa dotyczącego innych dziedzin.
Niewątpliwie przełom lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego
wieku to ważna cezura w rozwoju prawa środowiskowego. Sekwencja: raport
Klubu Rzymskiego, publikacja raportu U Thanta – Konferencja Sztokholmska,
bez wątpienia przyczyniła się nie tylko do rozwoju, ale również poprawy jakości
prawodawstwa środowiskowego. Stało się ono bardziej systemem, a nie zbiorem
oderwanych od siebie uregulowań. Wspomniane wydarzenia na arenie międzynarodowej zwiększyły bowiem presję społeczno-polityczną na rządy poszczególnych krajów. Określenie celów Konferencji w Sztokholmie przyczyniło się również do intensyfikacji badań nad wpływem człowieka na otoczenie.
Skutki wspomnianego procesu można dostrzec również w polskim prawodawstwie. Dnia 31 stycznia 1980 r. została uchwalona ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska22. Mimo wielu mankamentów, stanowiła ona przełom. Dotychczas szczątkowe regulacje zostały uporządkowane i wzajemnie powiązane.
Co ważne, w przyszłym roku mija 40 lat od uchwalenia tego aktu. Ulegał on wielokrotnym zmianom, zwłaszcza po 1989 r., w związku ze zmianą obowiązującego
w Polsce systemu społeczno-gospodarczego. Wspomniany akt zastąpiła dopiero
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska23. Jej głównym celem było dostosowanie prawodawstwa polskiego do wymagań Unii Europejskiej.
Współczesne prawo środowiska to ogromna dziedzina wiedzy. Na regulację
tę składa się kilkanaście ustaw liczących kilka tysięcy artykułów. Do tego należy
doliczyć kilkaset aktów wykonawczych. Co istotne, dziedzina ta cały czas się rozwija, nie tylko „objętościowo”, lecz również z naukowego punktu widzenia.
22
23

B.T.B.

Dz.U. nr 3, poz. 4.
Pierwotny Dz.U. nr 62, poz. 627.
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Pamięć historyczna
w ocenie współczesnych i potomnych
Wojciecha Korfantego obraz pośmiertny
i spojrzenie na Ojca Niepodległości
po osiemdziesięciu latach od Jego śmierci
Wojciech Korfanty to postać, której wyjątkową rangę dostrzega się nie tylko
na ziemiach polskich, lecz także na arenie międzynarodowej. Liczne próby dyskredytacji jego osoby, mające podłoże polityczne, zarówno w latach trzydziestych
XX w., jak i po drugiej wojnie światowej ustępują racjom opartym na realnym
procesie konfrontowania politycznych ocen z rzeczywistą rolą, jaką odegrał ten
jeden z najwybitniejszych przedstawicieli ziemi śląskiej. Potwierdzają to również
społeczne oceny tej postaci.
Po kilkudziesięciu latach umniejszania znaczenia wkładu W. Korfantego w proces budowy państwowości polskiej nastał okres, w którym możliwe stało się wprowadzenie go do panteonu polskiego, nie tylko przez godne upamiętnianie w miejscach historycznie uświęconych. Wymiar zasług tego wielkiego Polaka w pełni
odzwierciedlają słowa widniejące pod jego popiersiem znajdującym się w archikatedrze warszawskiej: „Współtwórca odrodzonej Rzeczypospolitej Wojciech Korfanty 1873–1939. Przywrócił Polsce Śląsk”1. Trudno dzisiaj zanegować, zarówno
Popiersie Wojciecha Korfantego znalazło się wśród wizerunków najwybitniejszych przedstawicieli polskich mężów stanu budujących polską państwowość i polską rzeczywistość po pierwszej
wojnie światowej. Ściana po prawej stronie od wejścia do katedry Św. Jana Chrzciciela w Warszawie z całą pewnością może uchodzić za polski panteon, w którym niemalże pośrodku zostało
umieszczone popiersie Korfantego. Tak uhonorowano wielkiego bohatera na długo przed uznaniem jego zasług jako jednego ze wskazanych symbolicznie sześciu Ojców Niepodległości. Wielką rolę W. Korfantego dostrzeżono i należycie zaakcentowano w uchwałach polskiego parlamentu
1
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w świetle wielu badań naukowych, jak i licznych publikacji stanowiących utrwalenie wyników tych badań, ogromny udział, jaki miał on nie tylko w procesie kształtowania polskości na Śląsku, lecz także budowania mechanizmów, dzięki którym
możliwe było współtworzenie odrodzonej Rzeczypospolitej.
Odbudowa państwowości polskiej to efekt pracy kilku pokoleń Polaków dążących do eliminacji skutków zniewolenia narodu, będących rezultatem rozbiorowej tragedii, ale także – tak jak to miało miejsce w odniesieniu do ziem śląskich – wielowiekowej, bo sięgającej ponad 600 lat, odrębności instytucjonalnej,
wynikającej z przejęcia tych ziem najpierw przez Luksemburgów, z czasem przez
Habsburgów, a od lat czterdziestych XVIII w. przez Hohenzollernów. Z tego też
względu trzeba było stworzyć nie tylko nowe państwo, lecz i nowe społeczeństwo, kształtowane w duchu racji stanu państwa polskiego. Na ziemiach śląskich
wiązało się to z koniecznością eliminowania zarówno barier instytucjonalnych,
jak i świadomościowych, w szczególności zaś tych, które były skutkiem polityki germanizacyjnej. Należy pamiętać, że polityka ta w drugiej połowie XVIII w.
przybrała szczególnie ostry wymiar, czego wyrazem była doktryna i praktyka kulturkampfu.
Budowa nowoczesnego państwa oznaczała zarówno walkę o niepodległy byt,
jak i potrzebę kształtowania społeczeństwa mocno osadzonego w tożsamości
i tradycji wywodzącej się ze wspólnych korzeni, szczególnie na terenach etnicznie zdominowanych przez ludność polską. Na ziemiach śląskich, w ich części
wschodniej nazywanej Górnym Śląskiem, oraz w części ziemi cieszyńskiej, mimo
ponad 600-letniego odcięcia od polskich struktur państwowych, zachowano bardzo silne ośrodki wyrastające w polskiej tradycji. Ludność zamieszkująca te tereny posługiwała się językiem polskim, a w części górnośląskiej zachowano religię
katolicką, która była synonimem polskości, stanowiąc tym samym przeciwwagę
dla pruskiej, luterańskiej tradycji państwowej. Podobnie rzecz się miała w części
cieszyńskiej, gdzie mimo silnie oddziałujących środowisk związanych z religiami
reformowanymi, duże wpływy wywierała ludność katolicka, głównie polska. Co
ważne, również wielu miejscowych protestantów kultywowało polskie tradycje
i język, mając poczucie polskiej tożsamości.
Wydaje się, że wspomniane uwarunkowania uzasadniają odradzanie się ducha narodowego, stanowiącego podstawę wychowania pokolenia późniejszych
prekursorów walki o polski Śląsk, nie tylko zasilających szeregi oddziałów powstańczych w kolejnych zrywach narodowych w latach 1919–1921, lecz także
budujących polskie elity społeczne i polityczne. To na nich spoczywała odpow 2009 r. – 16 lipca Sejm RP przez aklamację przyjął uchwałę w sprawie uczczenia jego pamięci,
a nieco wcześniej, bo 27 maja tego samego roku Senat podjął uchwałę, w której stwierdził: „Jesteśmy pełni uznania dla Wojciecha Korfantego, który przez swe umiłowanie Ojczyzny i ogromne poświęcenie zwrócił Polsce Górny Śląsk”.
W tej samej archikatedrze został pochowany inny wybitny syn ziemi śląskiej Prymas Polski
kardynał August Hlond.
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wiedzialność za przyjęte sposoby funkcjonowania systemu społecznego i ustrojowego tych ziem w ramach państwa polskiego. Z całą pewnością do tego kręgu zaliczyć można Wojciecha Korfantego i Augusta Hlonda. Postaci te odegrały
wyjątkową rolę w procesie budowania niepodległego państwa polskiego. Choć
byli niemal rówieśnikami, każdy z nich przebył inną drogę, by w 1922 r. znaleźć się wśród tych, którzy odbudowywali polskie województwo śląskie. Niemniej
jednak, oceniając skalę i okres zaangażowania w działalność niepodległościową,
a także w proces kształtowania się postaw społecznych wśród ludności Górnego
Śląska, to właśnie Wojciecha Korfantego należy uznać za najważniejszą postać
w wymiarze politycznym. Natomiast August Hlond do czasu objęcia funkcji administratora apostolskiego w Katowicach zdecydowanie większą aktywność przejawiał w dziele budowy nowych ośrodków salezjańskich.
W okresie upamiętnienia stulecia odzyskania niepodległości Wojciech Korfanty znalazł się – obok Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego
Paderewskiego, Wincentego Witosa i Ignacego Daszyńskiego – w panteonie najznamienitszych postaci uznawanych za ojców niepodległości. Tym samym stał
się symbolem procesów państwowotwórczych, jakie zachodziły na ziemiach polskich w czasach dążenia do niepodległości. Dzięki temu ta postać, która przez
całe dziesięciolecia traktowana była marginalnie, uzyskała należne jej miejsce.
Należy bowiem przypomnieć, że szczególnie na Śląsku środowiska, nie tylko komunistyczne, nieprzychylne Korfantemu próbowały dyskredytować i wymazywać
wszelkie jego ślady zarówno z podręczników historii, jak i z przestrzeni publicznej i ze zbiorowej pamięci, dążąc do wyeliminowania tej postaci i jej dzieła ze
świadomości społecznej. Wreszcie, po kilkudziesięciu latach, stał się on symbolem nie tylko walki o niepodległy byt ziem śląskich. Określa się go również mianem jednego z twórców niepodległości państwa polskiego. Stanowi to wyrazisty
przykład sprawiedliwości dziejowej.
Po raz pierwszy rola, jaką Wojciech Korfanty odegrał w walkach o niepodległość, została zaakcentowana po jego powrocie do kraju z wymuszonej emigracji, a gdy zmarł 17 sierpnia 1939 r. boleśnie odczuwano jego brak. Wynikało to
głównie z powszechnych obaw przed wojną z niemieckim sąsiadem. Nikt inny
bowiem w Polsce nie był tak jednoznacznie kojarzony z konsekwentną polityką obrony przeciwko agresywnym kierunkom polityki niemieckiej, jak właśnie
Wojciech Korfanty. Stąd też poniekąd symboliczną rangę należy przypisać ogłoszonemu przez radio niemieckie 18 sierpnia 1939 r. komunikatowi o następującej treści: „w Warszawie zmarł, wypuszczony niedawno przez władze polskie
z więzienia, znany germanożerca, przywódca polskich band powstańczych na
Śląsku, szef i organizator bandyckich bojówek – Wojciech Korfanty, któremu
Niemcy mają do zawdzięczenia oderwanie od żywego ciała Rzeszy prastarej
germańskiej ziemi śląskiej”. Oceny, jakimi posłużono się w przywołanym komunikacie, winny wystarczyć za wszystkie analizy. Już samo określenie „znany germanożerca” wyraża ogromną nienawiść, jaką żywiono w Niemczech do

162

Andrzej Drogoń

zmarłego polskiego bohatera ze Śląska. Za niezwykle trafną ripostę uznać zatem
należy tę wypowiedź polskiego publicysty: „Spośród wszystkich hołdów złożonych u trumny Wielkiego Polaka – ten komunikat niemieckiego radia jest chyba
hołdem największym! Jest też najpiękniejszą mową pośmiertną, jaką wygłosić
można było nad Jego grobem”2.
Wyrazem uznania polskiego społeczeństwa dla Wojciecha Korfantego były
potężne manifestacje patriotyczne towarzyszące jego pożegnaniu, które odbyły
się w ostatnich tygodniach sierpnia 1939 r. w Warszawie i Katowicach. To, jak
wielkim zwycięzcą został po śmierci W. Korfanty, zobrazowały zwłaszcza spontanicznie zorganizowane uroczystości pogrzebowe, które odbyły się w Katowicach
między 18. a 20. sierpnia bez udziału bardzo nieprzychylnych mu przedstawicieli
władz państwowych i wojewódzkich3.
Skala tego zwycięstwa jest miarą życia oraz wkładu Korfantego w proces
kształtowania polskości oraz wzbudzania poczucia tożsamości narodowej wśród
ludności Górnego Śląska. W analizach i rozprawach dotyczących życia W. Korfantego wskazuje się na różne czynniki, mające wpływ na kształtowanie jego
ducha narodowego. Niektóre, nawet najnowsze publikacje, mogą jednak budzić
kontrowersje. Poczucie polskości Wojciecha Korfantego zapewne ukształtowała
rodzina, w której posługiwano się językiem polskim i kultywowano tradycje oraz
ludową kulturę. Matka czytała mu Żywoty świętych ks. Piotra Skargi i nauczyła go
modlić się w języku polskim4. Nie można zatem zarzucić „obojętności narodowej” rodzicom, którzy w ten sposób uczyli swoje dzieci języka ojczystego5. Ducha
polskości Korfanty wyniósł więc z domu rodzinnego, a umacniał go w ramach
kolejnych etapów kształcenia – zarówno w gimnazjum, jak i w tajnych organi2
Słowa te cytowało wiele polskich czasopism, m.in. tygodnik „Zwrot. Prawo, prawda, praca”
27 sierpnia 1939 r., R. 3, nr 31 [Zarówno ten, jak i pozostałe cytaty w niniejszym artykule zostały
przytoczone w wersji oryginalnej].
3
Więcej na ten temat A. Drogoń: Zwycięzca po śmierci. Pogrzeb Wojciecha Korfantego największą narodową manifestacją patriotyczną w dziejach Katowic na polskim Śląsku. Wspomniany
artykuł ma się ukazać w tomie 4 (18) prac naukowych Katowice – historia współczesność, wydawanych przez Polską Akademię Nauk wespół z Polskim Towarzystwem Historycznym i Miastem
Katowice. Określenia „zwycięzca po śmierci” w odniesieniu do zmarłego Wojciecha Korfantego
użył po raz pierwszy w kazaniu wygłoszonym w trakcie mszy pogrzebowej podczas jego pożegnania w Warszawie, w kościele Najświętszego Zbawiciela, ks. kanonik Adam Wyrębowski. Mszę św.
celebrowali ks. biskup polowy Józef Gawlina oraz ks. proboszcz Marceli Nowakowski.
4
Zatem opowiedzenie się W. Korfantego za przynależnością do Polski mogło stanowić wyraz buntu przeciwko „hakatystycznym profesorom w gimnazjum w Katowicach […]”. Jednocześnie
wiemy, że jego „Rodzina była polskojęzyczna […], lektury w języku polskim nauczyła go matka
z Żywotów świętych ks. Piotra Skargi. Zarazem jednak rodzice należeli do typowej grupy obojętnych narodowo Górnoślązaków, identyfikujących się przez swój związek z regionem”. Teza to o tyle
zdumiewająca, że łączy w sobie „obojętność narodową” z nauczaniem języka polskiego i polskiej
lektury z Żywotów świętych ks. Piotra Skargi. Zob. G. Bębnik, S. Rosenbaum, M. Węcki: Wojciech
Korfanty. Warszawa 2018, s. 4–5.
5
Więcej na ten temat zob. A. Drogoń: Zwycięzca po śmierci…
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zacjach młodzieżowych w okresie studiów. W. Korfanty postrzegany był więc
jako najwybitniejszy działacz polskiego ruchu narodowego na Śląsku, zwalczający wszelkie separatystyczne przejawy ruchów głoszących, że „należą do typowej grupy obojętnych narodowo Górnoślązaków, identyfikujących się przez swój
związek z regionem”. Formą uznania dla narodowej postawy W. Korfantego były
wspomniane wcześniej jego uroczystości pogrzebowe. Poza znamiennym, cytowanym już wyżej, komentarzem radia niemieckiego, niezwykle istotne są analizy
dotyczące tego zdarzenia ukazujące się w prasie polskiej. Czasopisma wydawane
nie tylko na Śląsku, lecz także prasa ogólnopolska bardzo szeroko komentowały wydarzenia związane z życiem i dokonaniami Korfantego, oceniały jego wkład
w społeczne i polityczne procesy zachodzące zarówno w wymiarze krajowym,
jak i międzynarodowym. Relacje i opinie zamieszczały gazety różnych opcji politycznych, a nawet środowisk nieprzychylnych linii politycznej obozu, do którego
należał Korfanty. Próby pominięcia tego tematu w bieżących relacjach dziennikarskich oceniano jako wyraz szczególnej małostkowości i brak zwykłej przyzwoitości oraz rzetelności.
Już w pierwszym tygodniu po pogrzebie wielkiego Polaka ze Śląska zebrano
najciekawsze komentarze i relacje na jego temat. I tak tygodnik „Zwrot. Prawo,
prawda, praca”6 przedstawił kilkadziesiąt takich materiałów. Dzisiaj oceny przedstawiane bezpośrednio po śmierci W. Korfantego, w zestawieniu z obecnym stanem wiedzy na ten temat, mogą być ciekawym punktem odniesienia w kontekście przyznania mu roli Ojca Niepodległości.
Wspomnienia pośmiertne nie są wolne od emocji oraz odniesień do atmosfery, jaka wówczas panowała w kraju. Nie należy zapominać, że w zamieszczanych
przez prasę codzienną relacjach mogły znaleźć się oceny instrumentalne, nieścisłości, drobne pominięcia. Nie utrudnia to jednak odtworzenia panującej wówczas atmosfery i realnego obrazu interesującej nas postaci. Szczególne znaczenie
mają następujące uwagi tygodnika „Zwrot. Prawo, prawda, praca”, opublikowane zaledwie tydzień po śmierci Korfantego: „Pełny i autentyczny życiorys tego
największego Polaka, jakiego Ziemia Śląska wydała, to rzecz przyszłości, która
niewątpliwie, mamy nadzieję, zostanie spełniona. Zarówno, aby dać świadectwo
prawdzie historycznej i uznać zasługi jednego z najwybitniejszych budowniczych
Odrodzonego Państwa Polskiego, który należał do ich pierwszej kolumny, jak
i jako przykład dla młodego pokolenia, jak Ci, którzy Ojczyznę z niewoli wyzwolili, umieli Jej całe życie służyć, jak gdy potrzebne było, potrafili o nią walczyć
i wreszcie… cierpieć”7. Wciąż jednak brak wyczerpującej pracy naukowej prezentującej „pełny i autentyczny życiorys tego największego Polaka, jakiego Ziemia
Śląska wydała”. Trzeba zatem kompleksowo podejść do tego zagadnienia. Na potrzeby cząstkowej oceny tej wybitnej postaci należy zaprezentować najważniejsze
6
7

„Zwrot. Prawo, prawda, praca” 27 sierpnia 1939 r., R. 3, nr 31.
Ibidem.
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wydarzenia z jej życia. Są one bowiem niezwykle istotne dla zrozumienia postawy, jaką przyjął W. Korfanty8.
Podobnie jak inni wielcy Polacy ze Śląska, August Hlond czy Konstanty Wolny, Wojciech Korfanty wywodził się z rodziny o silnym, chrześcijańskim systemie wartości. Urodził się w osadzie Sadzawka, w powiecie katowickim (obecnie
w granicach administracyjnych Siemianowic), w dniu 20 kwietnia 1873 r., jako
syn Józefa i Karoliny z domu Klecha. Ojciec był górnikiem, pracującym na utrzymanie pięciorga dzieci. Matka, która zajmowała się wychowywaniem dzieci, wpajała im wiarę katolicką i uczyła je języka oraz tradycji polskiej. Sięgała w tym celu
nie tylko po Żywoty świętych Piotra Skargi, ale i polski elementarz czy też polskie
gazety. W. Korfanty wyróżniał się wieloma zdolnościami, dlatego też nie kultywował miejscowej tradycji, nakazującej synom wykonywanie zawodów ich ojców –
najczęściej górników. Nie wynikało to z braku szacunku dla ciężkiej, fizycznej
pracy. W późniejszych latach życia W. Korfanty pracował bowiem z górnikami
i hutnikami nie tylko na Śląsku.
Po ukończeniu niemieckiej szkoły powszechnej w Siemianowicach podjął
dalszą naukę w gimnazjum w Katowicach. Determinacja kilkunastoletniego Korfantego przezwyciężyła finansowe problemy jego rodziców, których nie było stać
na wynajem bursy dla gimnazjalisty. Dlatego też przemierzał codziennie pieszo
kilkanaście kilometrów do gimnazjum katowickiego, w którym, jak w innych
szkołach na Śląsku, uczniów poddawano germanizacji. Stosowane metody pedagogiczne miały na celu eliminację wartości, jakie młodzi Ślązacy wynieśli z domów rodzinnych. Jednocześnie wdrażano pruski model wychowania. Wzbudzało
to sprzeciw wielu uczniów, skłaniając ich do zakładania niezależnych organizacji. W. Korfanty stał się liderem jednego z takich środowisk, w którym skupiano
się na pielęgnowaniu i rozwoju ducha polskiego, czytając polską literaturę oraz
zgłębiając historię Polski. Wspomniana działalność, wykraczająca poza mury
gimnazjum, obejmująca także, m.in. za pośrednictwem Towarzystwa św. Alojzego w Siemianowicach, środowiska robotnicze, wywołała represje. Wystąpienia
młodego gimnazjalisty potraktowano jako głoszenie „niebezpiecznych” haseł
w języku polskim. W. Korfanty jako zagorzały „polski agitator” został relegowany z gimnazjum tuż przed maturą. Kolejne lata życia wielkiego Ślązaka to uporczywa walka o pozyskiwanie środków materialnych na kontynuację nauki. Po
zdaniu matury jako eksternista W. Korfanty podjął studia na Uniwersytecie we
Wrocławiu, a następnie w Berlinie, gdzie studiował prawo i ekonomię. W Berlinie
wstąpił do tajnej organizacji pod nazwą Związek Młodzieży Polskiej (Zet). Tym
samym podjął współpracę z ruchem wszechpolskim i Ligą Narodową. Poświęcił
się wówczas pracy u podstaw, nawiązywał kontakty z organizacjami robotniczyZob. ibidem. Autor zdecydował się na powielenie w tym tekście wielu myśli zawartych w cytowanym artykule, mając na uwadze charakter niniejszego tekstu i jego przeznaczenie – zamieszczenie w księdze pamiątkowej poświęconej Wojciechowi Organiściakowi.
8
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mi, organizował naukę czytania i pisania po polsku oraz wygłaszał patriotyczne
odczyty. Podczas wakacji, pracując jako górnik i hutnik, nawiązał bezpośrednie
kontakty ze środowiskami robotniczymi, co było niezwykle ważne dla jego dalszej działalności politycznej i społecznej.
Na początku XX w. W. Korfanty podjął nowy etap walki politycznej i narodowej. Powrócił do Katowic, gdzie zamieszkał na stałe. Założył silny ośrodek
polskiej myśli patriotycznej, związany z czasopismem „Górnoślązak”. Duża aktywność Korfantego oraz jednoznacznie narodowo-polski wydźwięk pisma doprowadziły do kolejnych represji, czego wyrazem był pierwszy wyrok skazujący
W. Korfantego za „przestępstwo prasowe”. W kajdanach odesłano go do Poznania
i Wronek, gdzie odbywał karę pięciu miesięcy więzienia. Był to pierwszy z około siedemdziesięciu wyroków, które wydano w jego sprawach na podstawie podobnych zarzutów. Represje karne dotykały również członków rodziny W. Korfantego – jego ojca i brata Andrzeja. Poza sankcjami karnymi, dochodziło także
do szykan i prześladowań. Jako przykład można tu wskazać odmowę udzielenia
W. Korfantemu ślubu kościelnego przez niemieckich hierarchów. Ostatecznie
Korfanty zawarł małżeństwo w Krakowie, chociaż także w Galicji próbowano mu
w tym przeszkodzić.
Mimo represji i szykan, zdołał wynieść sprawę polską na Górnym Śląsku
ponad konformistyczne nurty prezentowane przez różne katolickie środowiska
skupione wokół czasopisma „Katolik” i niemieckiej partii Centrum. W 1903 r.
w wyborach do parlamentu Rzeszy (Reichstagu) uzyskał mandat dzięki nowemu, uznawanemu za rewolucyjny, programowi, opartemu na odrzuceniu polityki ugodowej, jednoznacznie wyrażonemu w haśle „Precz z Centrum”. Dostrzegł
także konieczność stworzenia w Berlinie środowiska poselskiego, składającego
się z wybieranych również na Śląsku przedstawicieli, którzy wraz z rodakami
z Księstwa Poznańskiego i Prus Królewskich mieli utworzyć silne Koło Polskie,
reprezentujące narodowe interesy Polaków żyjących na terenach przejętych przez
Niemców w wyniku rozbiorów Polski.
Był to początek wielkiej polityki Korfantego, która dokonała zasadniczego
przewrotu w narodowo-politycznej orientacji Górnego Śląska. Jeden mandat z rodzinnego okręgu Katowice – Zabrze nie przynosił zasadniczej zmiany układu
politycznego w parlamencie Rzeszy, stanowił jednak radykalny zwrot myślowy
wśród polskiej części śląskiego elektoratu oraz katolickich środowisk politycznych. Wyrazem tego było wprowadzenie do Koła Polskiego kolejnego przedstawiciela jeszcze w tej samej kadencji, a w kolejnych wyborach w 1907 r. zdołano doprowadzić do stworzenia jednolitej listy kandydatów polskich na Górnym
Śląsku. W efekcie osiągnięto olbrzymi sukces wyborczy, uzyskując 5 mandatów
(pięciokrotnie więcej niż w 1903 r.!) z ogólnej liczby 12 przypadających na Górny
Śląsk. W 1908 r. Korfanty został posłem do Sejmu pruskiego (Landtagu) w jednym z najbardziej polskich okręgów Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Nawiązał wtedy bliższe stosunki z ówczesnym prezesem Koła Polskiego dr. Szumanem,
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a po jego śmierci z Wojciechem Trąmpczyńskim oraz z liczącym się nie tylko
w środowisku polskich polityków wybitnym parlamentarzystą ks. prałatem Stychlem.
Niezależnie od tego, w jaki sposób zmieniała się sytuacja polityczna w okresie
późniejszym, w dużym stopniu uwarunkowana zbliżającym się konfliktem wojennym, wspomniany sukces Korfantego był niekwestionowany.
W okresie pierwszej wojny światowej działalność Korfantego przekroczyła
dotychczasowe ramy, co nie oznacza, że zapomniał on o sprawach polskich. Przykładem może być jego wystąpienie w Landtagu w związku ogłoszeniem 5 listopada 1916 r. aktu państw centralnych, proklamującego „niepodległość” Królestwa
Polskiego. Wyraził wówczas zdecydowaną krytykę tych działań.
W początkach 1918 r. Korfanty wygrał wybory uzupełniające do Reichstagu
i powrócił do Berlina. Stał się jednym z najżarliwszych mówców podnoszących
sprawę Polski i Polaków. Mógł odtąd piętnować zbrodnie niemieckie. Najbardziej
znaczącym przemówieniem w jego dotychczasowej działalności parlamentarnej
była mowa, jaką wygłosił 25 października 1918 r. Stanowiła ona jednoznacznie
brzmiący manifest polskości wygłoszony z trybun niemieckich parlamentów,
wyrażający żądanie przywrócenia powstającemu państwu polskiemu wszystkich
ziem polskich powiatów Górnego i Średniego Śląska, Wielkiego Księstwa Poznańskiego oraz polskich okręgów Prus Królewskich i Książęcych. Przywołując
tę mowę, często pomija się inny niezwykle istotny jej aspekt. Mianowicie w wystąpieniu tym W. Korfanty równie stanowczo zażądał wypuszczenia z magdeburskiego więzienia Józefa Piłsudskiego.
Ważnym elementem walki Korfantego o Śląsk było podjęcie prac nad rozwiązaniami ustrojowymi, które miały w przyszłości uregulować funkcjonowanie tej
części Rzeczypospolitej. Choć prace te miały propagandowe podłoże, stały się nie
tylko bardzo ważnym elementem rozwoju województwa śląskiego, ale i podstawą
procesu integracji tych ziem z całością II RP. To inicjatywa wypływająca z Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, a nade wszystko osobiste zaangażowanie komisarza Korfantego doprowadziły do powołania w ramach Komisji Prawniczej
podkomisji samorządowej. Skupiała ona wielu wybitnych prawników śląskich,
którzy podjęli ścisłą współpracę z dr. Józefem Buzkiem. Projekt opracowany
przez tak wybitnego prawnika, znawcę prawa administracyjnego i konstytucyjnego, znalazł poparcie środowisk skupionych wokół W. Korfantego. Pozwoliło to
nie tylko na przyspieszenie prac, ale i skuteczne przeniesienie ich efektów na forum Sejmu Ustawodawczego. Sejm ten 15 lipca 1920 r., na kilka miesięcy przed
mającym się odbyć na Górnym Śląsku plebiscytem, przyjął bez sprzeciwu pierwszą w niepodległej Polsce ustawę konstytucyjną, zawierającą Statut Organiczny
Województwa Śląskiego. Już jej pierwszy artykuł gwarantował nierozerwalność
województwa śląskiego z Polską oraz przyznanie jeszcze nieistniejącemu organizmowi ustrojowemu „praw samorządnych”, które utożsamiano z autonomią. Był
to olbrzymi, kolejny już sukces Korfantego, którego efekty miały znaczenie nie
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tylko w okresie międzywojennym. Wiele skutków ówczesnych decyzji po dzień
dzisiejszy odgrywa ogromną rolę. Propozycja budowania województwa opartego
na szerokiej decentralizacji, gwarantującej miejscowej ludności realny wpływ na
procesy sprawowania władzy i dysponowania wypracowanym dobrem wspólnym
gromadzonym w Skarbie Śląskim, odegrała także pewną rolę w akcji plebiscytowej. Trudno jednoznacznie określić, jaki wpływ ustawa konstytucyjna z dnia
15 lipca miała na wynik głosowania. Pozostaje jednak poza dyskusją, że w przeciwieństwie do propozycji niemieckich dotyczących uregulowań ustrojowych, jakie
miały zaistnieć po rozstrzygnięciu plebiscytowym, przynosiła konkretne rozwiązania. Stąd też nie tylko Korfanty, ale i jego środowisko polityczne gorliwie bronili systemu samorządnego w całym okresie dwudziestolecia.
Chociaż wynik plebiscytu nie był w pełni zadowalający, w czerwcu 1922 r.
restytuowanej Rzeczypospolitej Polskiej udało się osiągnąć olbrzymi sukces.
Głównie dzięki wielokierunkowym działaniom podejmowanym środkami pokojowymi, czynem zbrojnym, dyskrecjonalną działalnością wywiadowczą i zaangażowaniu dyplomatycznemu Polska przejęła większą część przemysłowego terytorium plebiscytowego z jego ogromnymi zasobami naturalnymi.
Po ustąpieniu w lipcu 1922 r. gabinetu Ponikowskiego W. Korfanty, z uwagi
na swe dotychczasowe osiągnięcia, stał się najlepszym kandydatem na szefa rządu. Ostra walka polityczna, uwidoczniona w kraju już po ukształtowaniu granic
i odsunięciu zagrożenia zewnętrznego, skutkowała niezaakceptowaniem przez
Naczelnika Państwa rządu, który z woli Sejmu Ustawodawczego W. Korfanty
stworzył latem 1922 r. Z tej też przyczyny poświęcił się on jedynie pracy parlamentarnej w Sejmie Rzeczypospolitej i w Sejmie Śląskim. Ostatnią nieudaną
próbą sił politycznych był drugi gabinet Wincentego Witosa (listopad–grudzień
1923 r.), w którym Korfantemu powierzono stanowisko wicepremiera i ministra
bez teki. Po zakończeniu tej misji skupił się na pracy wydawniczej i dziennikarskiej. W Warszawie redagował „Rzeczpospolitą”, by następnie utworzyć niemal
największe swoje dzieło publicystyczne – dziennik „Polonia” wydawany w Katowicach. Czasopismo to stanowiło forum wymiany nie tylko poglądów i programu
środowisk chrześcijańsko-narodowych, lecz także główny głos opozycji po przewrocie majowym. Dlatego też Korfanty i kierowane przez niego wydawnictwa
zostały uznane za jednego z przeciwników politycznych, a co tym idzie były ostro
zwalczane przez środowiska sanacyjne nie tylko na Śląsku, ale i w skali całego
kraju.
Jako jeden z przywódców środowisk opozycyjnych Korfanty padł ofiarą spiskowej teorii środowisk związanych z Centrolewem i zdarzeń września 1930 r.
Punktem wyjścia stawianych mu zarzutów miał być przebieg Kongresu Obrony
Prawa i Wolności Ludu w Krakowie. Korfanty, który tworzył i pogłębiał program
polityczny w duchu katolickim, był wyraźnym przeciwnikiem formacji lewicowych, tym samym nie popierał nowego nurtu zdominowanego przez te środowiska. Odcinał się tak dalece, że jego śląska Chrześcijańska Demokracja nie
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wzięła udziału w Kongresie. Po utracie immunitetu parlamentarnego i rozwiązaniu Sejmu Śląskiego wraz z wieloma przywódcami Centrolewu został osadzony
w twierdzy brzeskiej. Więziono go w Brześciu i Mokotowie, a po trzech miesiącach, wobec braku jakichkolwiek dowodów pozwalających na przedstawienie
zarzutu o udział w „spisku”, sprawa została umorzona. Tym samym mógł powrócić do działalności wydawniczej i parlamentarnej. Z ramienia Chrześcijańskiej
Demokracji wszedł do Senatu RP i do Sejmu Śląskiego. Mimo braku podstaw do
wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego, toczyła się ostra kampania,
zmierzająca do pogrążenia go zarówno w wymiarze moralnym, jak i materialnym. Oskarżenia m.in. o oszustwa podatkowe towarzyszyły mu niemal do końca
życia, choć nigdy nie zapadł wyrok skazujący, co więcej u schyłku życia Korfanty
wygrał jeden z najbardziej nagłaśnianych przez środowiska sanacyjne procesów.
Ciągłe zagrożenie i – jak się ocenia – presja rodziny doprowadziły Korfantego do decyzji o opuszczeniu kraju. W 1934 r. udał się do Czechosłowacji, gdzie
przebywał do czasu zajęcia Pragi przez wojska niemieckie. Następnie podjął decyzję o bardzo ryzykownym wyjeździe do Paryża. Z uwagi na rosnące napięcie
międzynarodowe, wyraźnie wskazujące na rychły wybuch wojny, postanowił powrócić do kraju. Decyzja ta spotkała się ze sprzeciwem wielu osób w bliskich
mu kręgach politycznych. Przypuszczano, że Korfanty uległ życzeniom rodziny
i wezwaniom przyjaciół, którzy uważali, że jego miejsce w tak trudnej sytuacji
jest w ojczyźnie. W dniu 28 kwietnia 1939 r. powrócił więc do kraju bez szczególnego rozgłosu.
Następnego dnia, w godzinach rannych, zgłosił się do katowickiej prokuratury. Śląska prokuratura nie przedstawiła mu żadnych zarzutów, jednak w godzinach popołudniowych otrzymała wydany w Warszawie nakaz zatrzymania i przewiezienia W. Korfantego do stolicy. Tam został aresztowany i osadzony w areszcie
śledczym przy ul. Dzielnej. Przez 82 dni przebywał w warszawskim więzieniu,
choć nie poddawano go intensywnym działaniom śledczym. Trudno bowiem
było sprecyzować zarzuty naruszenia przez niego prawa. Mimo to sąd odrzucał
wnioski obrońcy prof. Glasera oraz rodziny o zmianę środka zapobiegawczego
z uwagi na „dobro śledztwa”. Jednocześnie osadzony bardzo poważnie chorował,
co mogło być spowodowane przetrzymywaniem go w celi, której ściany w trakcie
remontu zostały nasączone szkodliwą, wręcz trującą substancją. W dniu 20 lipca,
w wyniku jednoznacznego orzeczenia konsylium lekarzy, stwierdzającego zagrażający życiu stan zdrowia, Korfanty opuścił więzienne mury. Został przewieziony
do Hotelu Europejskiego, a 4 sierpnia do sanatorium św. Józefa, gdzie 12 sierpnia
poddano go operacji.
Działania te jednak nie przyniosły pożądanego skutku – Korfanty zmarł
w czwartek, 17 sierpnia, o godzinie 4.00, w dwudziestą rocznicę wybuchu pierwszego powstania śląskiego.
Śmierć największego Polaka wywodzącego się z ziemi śląskiej wywołała szok,
ale i wzrost uczuć patriotycznych, co w przededniu wojny z Niemcami stało się
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swoistym symbolem jedności narodowej.
Prasa polska, nie wyłączając tej, która wcześniej zwalczała politycznie Wojciecha Korfantego, oddała cześć jego pamięci. Marginalnie należy traktować zaledwie kilkuwierszowe notatki informacyjne na ten temat zamieszczone w pismach,
które w walce z Korfantym nie znały żadnych granic9. Stanowiska te trafnie
spointowała Katolicka Agencja Prasowa: „Tylko małość ludzka może zaprzeczać
wielkości patriotycznej pracy i zasług tego Męża […]”10. Równie jednoznacznie
trafne określenie zamieścił tygodnik „Zwrot”: „Ostatecznie dziwić się wymienionym pismom nie można. Do prowadzenia pism politycznych nie wystarcza
umiejętność czytania i pisania. Konieczną jest także kultura […]”11.
Hołd Korfantemu złożyły nie tylko najbliższe mu ideowo organizacje Stronnictwa Pracy oraz pokrewnych zrzeszeń zawodowych, kombatanckich, społecznych, a nawet akademickich, ale także Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa
Narodowego. Można powiedzieć, że „W ten sposób to wszystko, co w narodzie
polskim jest dzisiaj żywe i twórcze, co nie jest tworem przemijającej koniunktury,
oddało hołd człowiekowi, który będąc uosobieniem walki posiadał równocześnie
jasno zarysowany, aż do najdrobniejszych szczegółów, pogląd na to wszystko, co
jest przedmiotem tej walki w narodzie”12.
Warto zwrócić uwagę na niektóre komentarze prasowe poświęcone śmierci Korfantego, które oddają nie tylko atmosferę tamtego wydarzenia, stanowią
hołd wdzięczności, ale też obrazują odczucia i nastroje wielu środowisk polskich
w przededniu wybuchu wojny, która przerodzi się w konflikt o światowym wymiarze13.
9
Gdy zatem przeciwnicy Wojciecha Korfantego wymieniali jego zasługi dla Polski, czołowy
organ O.Z.N. „Gazeta Polska” poświęciła zmarłemu notatkę liczącą zaledwie 9 wierszy. „Kurier Poranny” zamieścił na swych łamach niewiele dłuższą informację. Nie można się temu dziwić, aby
bowiem kierować pismem politycznym niezbędna jest ogromna kultura osobista… Jednak przykro,
że człowiekowi, któremu Polska zawdzięcza najbogatszą dzielnicę, Polakowi czterokrotnie odznaczonemu Krzyżem Walecznych „Polska Zbrojna” poświęciła aż… 8 wierszy.
10
Cyt. za: „Zwrot. Prawo, prawda, praca” 27 sierpnia 1939 r., R. 3, nr 31.
11
Ibidem.
12
Dopełnieniem takiej oceny mogą być słowa zamieszczone w redakcyjnym komentarzu przez
Jerzego Suligę: „Udziałem ś.p. Wojciecha Korfantego w Polsce Niepodległej było życie ciężkie, tragiczne… Złość ludzka, małość i mściwość zatriumfowały nad Nim. Tym większa będzie na kartach
historii Jego istotna wielkość. Odszedł tam, gdzie go ręce łakome krzywdy już dotknąć nie potrafią.
Odszedł spokojny z dobrze spełnionego obowiązku […]”, czy też krótki wiersz autorstwa Konrada Jeżyckiego: „Nad grobem Trzydzieści milionów serc, trzydzieści milionów głów – pochyliło się
w milczącym hołdzie, w cichej modlitwie bez słów. Trzydzieści milionów serc, wsłuchanych w werbli stuk, przysięgło nad grobem: Wytrwamy! Tak nam dopomóż Bóg”. Ibidem.
13
Wraz z nekrologami informującymi o śmierci Wojciecha Korfantego niemal wszystkie polskie publikatory prasowe zamieszczały artykuły, wspomnienia i komentarze o wielkim Polaku,
twórcy walki o niepodległy byt zarówno w Wielkopolsce, jak i na Śląsku. Podobne reakcje na wieść
o śmierci Korfantego można było spotkać w gazetach, które prezentowały niejednokrotnie zacięte,
lecz uczciwe poglądy jego przeciwników.
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I tak komentarz redakcyjny „Kuriera Polskiego” już w samym tytule14 podkreślał ogromną rolę W. Korfantego w dziejach narodu i państwa polskiego: „Polska –
współczesne pokolenie i te, które przyjdą – ma do spłacenia wielkie długi. I zaciągnie je wobec tych swoich Synów, którzy w okresie niewoli walczyli o to, aby
nie umarł naród – jego świadomość, indywidualność, duch, mowa, tradycja. I zaciągnięte wobec tych swoich Synów, którzy zbrojnym czynem zerwali zaborcze
okowy, otwierając przed narodem drogę do własnego, niezależnego bytu”. Wskazywano na podejmowane przez niego działania i zasługi, rodzące konieczność
spłaty długu, jaki naród miał wobec Korfantego: „mimo nacisku najbezwzględniejszego z zaborców, Śląsk pozostał polskim. Działalność Korfantego w latach
poprzedzających wielką wojnę była bez reszty poświęcona walce o polskość tych
dzielnic, które but pruski dusił. Była to walka ofiarna, bezkompromisowa, przepojona miłością Ojczyzny i wielką odwagą cywilną. Zwracano uwagę na rolę,
jaką odegrał w parlamencie pruskim, […] głosząc ku pokrzepieniu rodaków we
wszystkich zaborach i ku pamięci świata, że naród polski nie zginął, że żyje i praw
swoich się nie zrzeka”. Stanowiło to jedynie cząstkę wielkiej, uświadamiającej, budzącej i podtrzymującej ducha narodowego pracy, jaką Korfanty prowadził wśród
ludu śląskiego. Miało to wszystko wpływ na utrzymanie polskości ziemi śląskiej,
a w konsekwencji na powrót do Korony jej „najcenniejszego diamentu”. W artykule pojawiło się pytanie, co Polsce winien jest Korfanty? Sugerowano, jaka
„wdzięczność” spotkała go za poczynione zasługi: „Nie pora dziś na skrupulatne,
publiczne rachunki. Pora natomiast na inne; czynione po cichu, w głębi własnego sumienia. Korfanty nie zgłosi się już ani po ludzką nagrodę, ani po karę. On
blaski i cienie swojego żywota sądowi Boskiemu przedłożył. Dla nas nie jest to
jednak ulgą, lecz przestrogą, aby tym skrupulatniej wobec żyjących rachunki czynić. Albowiem najbrzemienniejsze dla losów państwa i narodu są te długi, których wyrównanie zostawia się Bogu”15. Z przytoczonym komentarzem wyraźnie
współgrał zamieszczony nekrolog, przysłany z Morges, a podpisany przez Ignacego Jana Paderewskiego, z którym Wojciech Korfanty współtworzył opozycję
demokratyczną, nazywaną, od miejsca spotkań, Frontem Morges: „Z wyroku Bożego, pełna chwały, ofiarna służba Ojczyźnie dobiegła swego kresu. Stanął przed
Sędzią Najwyższym Wielki Obywatel, wierny Syn Kościoła, nieustraszony rycerz
Rzeczypospolitej. Tam go już nie dosięgnie ani zawiść, ani złość ludzka. Wojciech
Korfanty znajdzie na kartach historii odrodzonej Polski należne Mu stanowisko,
choć Mu go odmawiano za życia. Niech cześć dla Jego zasług, jaką żywiła wraz
ze mną ogromna większość naszego Narodu, będzie w tych ciężkich chwilach
osłodą dla Czcigodnej Pani i dla pogrążonej w żałobie rodziny”16.
14
Dług od narodu. „Kurier Polski”, cyt. za: „Zwrot. Prawo, prawda, praca” 27 sierpnia 1939 r.,
R. 3, nr 31.
15
Ibidem.
16
Ignacy Jan Paderewski – Morges. Nekrolog tej treści został zamieszczony w „Kurierze Polskim”, cyt. za: „Zwrot. Prawo, prawda, praca” 27 sierpnia 1939 r., R. 3, nr 31.
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Profesor Stanisław Stroński, w artykule wspomnieniowym zamieszczonym na
łamach „Kuriera Warszawskiego”, przedstawił drogę Korfantego do dojrzałej pracy, którą ten rozpoczął przed czterdziestu laty: „To odrodzenie narodowe Górnego Śląska. To powrót po ośmiu wiekach do jedności duchowej z Polską. To cud
odrodzenia narodowego niebywały w Europie. Wojciech Korfanty, syn i brat ludu
górnośląskiego, wyrosły z jego bólu i tęsknoty, z jego trudu i krzepy, z jego wiary
i nadziei, a przynależny zarazem do powstałego wówczas ruchu wszechpolskiego
młodzieży i nowego pokolenia politycznego, tchnął w ruch obrończy górnośląski,
już przedtem tak wytrwały i zasłużony, nieśmiertelną iskrę ducha jedności z całą
Polską. […] przebudzenie się narodowe Górnego Śląska stało się niewyczerpanym, jak czarne kopalnie tej ziemi, skarbcem świetlanej otuchy i jakby znakiem
łaski Bożej na widnokręgu dziejów. […] I Górny Śląsk pod wodzą Korfantego,
w znacznym i bezcennym obszarze, wrócił do Polski. W dobie wskrzeszenia i odbudowywania państwa ś.p. Wojciech Korfanty, zawsze wszechpolski, miał stanowisko przewodnie nie tylko na Górnym Śląsku, ale także w Poznaniu i w Warszawie, w Krakowie, skąd posłował, czy we Lwowie i w Wilnie, zawsze i w pełni
w całej Polsce. Wielki działacz i przywódca narodowy, i katolicki, przejdzie w pamięć dziejów Polski jako pomnożyciel Ojczyzny”17.
Rozwinięciem tej myśli może być głos senatora Kozickiego, zamieszczony
w „Warszawskim Dzienniku Narodowym”: „Wojciech Korfanty będzie miał dużą
pozycję na kartach dziejów Polski. W Jego życiu wszakże wysuwają się na plan
pierwszy dwa momenty – udział w odrodzeniu narodowym Górnego Śląska na
początku wieku XX-go i rola odegrana w latach 1919–1920, w czasie, gdy ważyła
się sprawa przyłączenia Górnego Śląska do Polski. Drugi ważny moment w Jego
życiu politycznym to okres konferencji pokojowej w roku 1919. Przyjeżdża do
Paryża, do Polski. A gdy w Paryżu został postanowiony plebiscyt, bierze czynny
udział w akcji przygotowującej ten plebiscyt. Gdy spostrzegł, że grozi wypaczenie
tego plebiscytu przez nacisk i terror niemiecki, spowodował powstanie ludności
polskiej na Górnym Śląsku (sierpień 1919). Po tym pierwszym przyszły jeszcze
dwa następne powstania – we wrześniu 1920 r. i w maju 1921 r. Tym powstaniom
zawdzięczać należy w dużym stopniu, że Polska otrzymała część Śląska Górnego.
Odegrał w nich rolę kierowniczą Korfanty. W ten sposób widzimy Go w akcji
narodowej w dwóch ważnych momentach dziejów Śląska – przy odrodzeniu narodowym tej starej piastowskiej dzielnicy i przy jej walce o połączenie z Macierzą. Nikt nie zdoła wymazać nazwiska Wojciecha Korfantego ze stronic historii
Górnego Śląska, jego stosunku do Polski. Posiadał wybitny temperament i wybitne zdolności polityczne ten syn robotnika śląskiego. W dwóch ważnych okresach swej ściślejszej ojczyzny (w latach 1901–1906 i w latach 1919–1921) oddał
zarówno jej, jak całej Polsce wielkie usługi. Będzie zapisany na kartach historii
S. Stroński, w: „Kurier Warszawski”, cyt. za: „Zwrot. Prawo, prawda, praca” 27 sierpnia
1939 r., R. 3, nr 31.
17
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wśród zasłużonych. Miał życie pełne trudów i wysiłków, życie tragiczne. Sądzimy jednak, że w chwili, gdy Niemcy wszczęli akcję zmierzającą do zniszczenia
dzieła odbudowy, gdy chcą wniwecz obrócić wysiłki całego życia ludzi takich, jak
Korfanty, powinny się pochylić wszystkie czoła przed zasługami Zmarłego, przed
Jego pracą i wysiłkami, nie dla siebie, nie dla jednej warstwy, nie dla jednej partii,
lecz dla Polski”18.
Na inny aspekt działalności Wojciecha Korfantego zwrócił uwagę Zygmunt
Felczak, współpracujący z „Dziennikiem Bydgoskim”. Wskazał on na powody,
dla których Korfanty nie zyskał należnego uznania i nie odegrał przysługującego mu znaczenia w skali ogólnokrajowej: „Wśród fanatycznych swych zwolenników, jak i przeciwników miał opinię mocnego człowieka, obdarzonego niezwykłą wolą, bezkompromisowością i bezwzględnością. W odrodzonej Polsce
obawiano się jego mocnej ręki, tak jak dziś Anglicy obawiają się Churchilla,
a jak swego czasu Francuzi obawiali się Clemenceau. Te jego cechy charakteru sprawiły, że miał licznych nieprzejednanych wrogów, którzy zwalczali go
wszystkimi środkami i sposobami, nie wyłączając oszczerstwa i kłamstwa. Tu
należy szukać źródeł jego osobistej tragedii i tragedii Polski. Tragedią bowiem
Polski było, że ten mąż stanu na miarę europejską, polityk o szerokich horyzontach, gorący i ofiarny patriota w odrodzonym państwie polskim, tylko przez
53 dni zajmował stanowisko wicepremiera, a przez przeszło 150 dni celę więzienną w Brześciu, Mokotowie i Pawiaku. Tragedią Korfantego i Polski było, że
ten syn górnika śląskiego, skazany 70 razy przez Niemców i z ogoloną głową
poprzez więzienia niemieckie idący do Polski – trafił do polskiego więzienia.
Poprzez więzienia i ciernie szli do Polski i inni wybitni działacze, i przywódcy,
ale z żadnym z nich los nie obszedł się tak okrutnie, jak z Korfantym. Nikogo
tak nie napojono żółcią, jak jego, nikogo tak nie sponiewierano i nie spotwarzano, jak to uczyniono z nim”19.
W dalszej części wspomnianego artykułu Z. Felczak przywoływał znane zasługi W. Korfantego, przedstawiając je w kontekście, który w ówczesnej, przedwojennej atmosferze nabierał szczególnego wymiaru: „Nie ujmując zasług innym
współczesnym mu działaczom, jemu winniśmy wdzięczność za to, że dziś w Katowicach, Chorzowie, Rybniku i Pszczynie stoi wojsko polskie, a nie niemieckie,
że węgiel śląski ogrzewa polskie piece, a nie niemieckie, i że stal z hut śląskich
przeobraża się w polskie armaty, a nie armaty kanclerza Hitlera”. Zwracał również
uwagę na rolę, jaką Korfanty odegrał w procesie kształtowania praktyki ustrojowej, wprowadzając do niej zasady solidaryzmu społecznego: „Dążył do Polski
demokratycznej, ale treść demokracji wyprowadzał z doktryny chrześcijańskiej
o równości i godności ludzkiego sumienia”. Z. Felczak wskazywał także dzien18
B. Kozicki: Będzie zapisany na kartkach historii. „Warszawski Dziennik Narodowy”, cyt. za:
„Zwrot. Prawo, prawda, praca” 27 sierpnia 1939 r., R. 3, nr 31.
19
Z. Felczak, w: „Dziennik Bydgoski”, cyt. za: „Zwrot. Prawo, prawda, praca” 27 sierpnia
1939 r., R. 3, nr 31.
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nikarskie zalety Korfantego: „jako publicysta był nieubłagany dla wszelkich objawów podłości i małości. Nie oszczędzał nikogo, obojętnie wielkich czy małych
tego świata, nie znał kompromisów, wytrwale głosząc, że do zwycięstwa idzie się
drogą ofiar i poświęceń, a nie drogą ustępowania i zginania karku”. Autor artykułu kończył swój wywód znamiennym podsumowaniem: „Odszedł przedwcześnie
z tego świata. Długie lata mógł był jeszcze żyć, ale cóż? Toż był dąb! Zgiąć się
nie mógł, dlatego musiał się złamać pod ciosem śmierci. Oby na tej przeraźliwie
smutnej mogile hardego i twardego Górnoślązaka, wielkiego syna kraju, wyrosły
białe róże pojednania. Niech odpoczywa w pokoju”20.
Z kolei organ Narodowego Ruchu Robotniczego „Obrona Ludu” w redakcyjnym artykule wskazywał na żałobę, w której „Daremnie szukać słów, które oddałyby naszą boleść. Zmarł jeden z najwierniejszych sług: Polski i ludu pracującego.
Życie wodza ludu śląskiego i czołowego przywódcy Narodowego Ruchu Robotniczego było pracowite, przepełnione ofiarami składanymi na Ołtarzu Ojczyzny”.
Wymienione czasopismo zwróciło uwagę na tragiczne, z punktu widzenia politycznego i społecznego, okoliczności: „Śmierć zabrała Go, gdy po powrocie do
Polski, po wyjściu z więzienia, chciał znowu Polsce ofiarować w tak ważnej chwili
swą wiedzę í doświadczenie, swe siły i zapał. W głębokim smutku pogrążony Narodowy Ruch Robotniczy składa hołd przed trumną Wielkiego Polaka, a swego
cenionego przywódcy. Cześć Jego świetlanej pamięci!”21. Do tego samego wątku
nawiązywał też artykuł zatytułowany Mało kto ofiarował Ojczyźnie dar równie
hojny, zamieszczony w „Głosie Narodowym”: „Zgon Korfantego, który nie był
jeszcze człowiekiem starym, nie doszedł przecież siedemdziesiątki (miał lat 66),
jest tym boleśniejszy, że nastąpił tak niedługo po powrocie Korfantego zza granicy. Jak wiadomo, wielki działacz śląski zdecydował wrócić, by – jak to oświadczył po przyjeździe – oddać swe siły do dyspozycji krajowi. Aresztowany, przebył
w więzieniu dwa miesiące. Zwolniono go z więzienia na skutek choroby. Z tej
choroby już się nie podniósł. Dzisiejsza prasa południowa, donosząc o zgonie
Korfantego, określa go jednomyślnie jako człowieka, który dał Polsce Śląsk. Mało
kto ofiarował ojczyźnie dar równie hojny”22.
W podobnym duchu, jednak ze zgoła innej pozycji politycznej, głos zabrał,
oddając hołd wielkiemu Ślązakowi, socjalistyczny „Robotnik”: „Wojciech Korfanty był człowiekiem o »dynamice« na wielką skalę, o wspaniałych zasobach siły
życiowej. Bywał często – na przestrzeni kilku dziesiątków lat – naszym przeciwnikiem nieustępliwym. Spotykały się niekiedy nasze i jego drogi na krótkie, równoległe »etapy«. Pozostanie Wojciech Korfanty w pamięci polskiej jako bojownik
o polskość Górnego Śląska, w parlamencie Niemiec cesarskich przede wszystkim.
Pozostanie w pamięci naszej i jako jeden z tych przywódców ruchu chrześcijańIbidem.
„Obrona Ludu”, cyt. za: „Zwrot. Prawo, prawda, praca” 27 sierpnia 1939 r., R. 3, nr 31.
22
Mało kto ofiarował Ojczyźnie dar równie hojny. „Głos Narodowy”, cyt. za: „Zwrot. Prawo,
prawda, praca” 27 sierpnia 1939 r., R. 3, nr 31.
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sko-demokratycznego, którzy nie ustąpili nigdy przed hipnozą totalizmu. Przeżył
rzeczy ciężkich nie mało. Niech odpoczywa w pokoju!”23.
„Dziennik Ludowy” wygłosił apel, aby ponad polityczną walkę nad trumną
wielkiego Polaka stawiać rzeczywistą wartość, która po nim zostaje: „Trudno
przypuścić, aby atmosfera walki miała od razu ucichnąć nad trumną tej jednokierunkowej, burzliwej indywidualności. Lojalność wobec człowieka, a zwłaszcza lojalność wobec zmarłego, nie każe fałszować charakterystyki ani zamykać
oczu na braki, ale domaga się pełnego uznania zasług”24. Ten sam ton towarzyszył komentarzowi „Słowa Pomorskiego”, który redakcja czasopisma zatytułowała
znamiennym zawołaniem Rehabilitować!: „Śmierć zastała Wojciecha Korfantego
w chwili, gdy stał od szeregu lat pod ciężkim zarzutem godzącym w jego cześć
jako człowieka uczciwego. Nie miał już możności oczyścić się z zarzutu. Wojciech
Korfanty pozostanie w sercach i pamięci wielu Polaków mężem wielkim i zasłużonym. Trzeba, aby chociażby po śmierci imię jego doczekało się rehabilitacji”25.
Bardzo znaczącą opinię, zawierającą zarówno charakterystykę postawy życiowej W. Korfantego, jak i tragedię narodu po jego śmierci, zaprezentował w „Głosie Narodu” bliski współpracownik Korfantego ks. dr Jan Piwowarczyk: „Ceniłem Go za Jego nadzwyczajną równowagę ducha. Mało jest w Polsce działaczów,
którym by społeczeństwo za ich zasługi odpłaciło tak czarną niewdzięcznością,
jak Polacy odpłacili Korfantemu, który im dał Śląsk. Mało jest w Polsce ludzi,
których by dobre imię było tak bezkarnie szarpane, jak imię Korfantego. Kto inny
byłby popadł w rozpacz lub przeklął koła, które Mu za dobro krzywdą płaciły.
Korfanty znosił to wszystko ze spokojem. I prześladowanie, i zdradę […]. Dla
przekupnych zdrajców miał pogardę. Dla słabych charakterów litość. Nigdy nie
widziałem u Niego rozpaczy lub depresji… Strach pomyśleć, że Go już nie ma
między mami, że się w niwecz obracają nadzieje tych, którzy w Nim widzieli
przyszłego wodza i odrodziciela. Będziemy ubożsi o jednego męża stanu. I to
w chwili, w której Jego bohaterska przeszłość i Jego doświadczanie byłyby szczególnie potrzebne. Strach pomyśleć, żeśmy zmarnowali wielkiego człowieka, żeśmy
Mu poskąpili nie tylko czci, ale nawet pola działania”26.
Z opinią tą konweniował kolejny znaczący głos – autora artykułu zawartego
w czasopiśmie „Pielgrzym”. Również w tym przypadku tytuł artykułu (Zapisał się
złotymi zgłoskami) dobrze oddawał zawartą w nim treść: „Śp. Zmarły należy do
wielkich patriotów i najbardziej zasłużonych Polaków. Praca jego w odbudowie
23
Przeżył rzeczy ciężkich nie mało. „Robotnik”, cyt. za: „Zwrot. Prawo, prawda, praca” 27 sierpnia 1939 r., R. 3, nr 31.
24
Burzliwa indywidualność. „Dziennik Ludowy”, cyt. za: „Zwrot. Prawo, prawda, praca”
27 sierpnia 1939 r., R. 3, nr 31.
25
Rehabilitować! „Słowo Pomorskie”, cyt. za: „Zwrot. Prawo, prawda, praca” 27 sierpnia 1939 r.,
R. 3, nr 31.
26
ks. dr J. Piwowarczyk, w: „Głos Narodu”, cyt. za: „Zwrot. Prawo, prawda, praca” 27 sierpnia
1939 r., R. 3, nr 31.
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Rzeczypospolitej była bardzo owocna. Powrót Śląska do Macierzy jest tej pracy
największуm wynikiem. W czasach zaborczych śp. Wojciech Korfanty należał do
najodważniejszych szermierzy polskości, on też budził poczucie narodowe wśród
Ślązaków, jemu też przede wszystkim zawdzięczamy utrzymanie polskości na tej
od wieków polskiej ziemi. Z osobą śp. Wojciecha Korfantego łączy się piękny
okres naszej historii. Schodzi z tego świata wielki Polak, wielki Patriota i wielki
Obywatel Rzeczypospolitej Polski. W historii naszej Ojczyzny zapisał się złotymi
zgłoskami”27.
Z kolei „Mały Dziennik” określił Korfantego mianem „kamienia etapowego
i drogowskazu”: „W dziejach ziemi śląskiej pozostanie po wiek wieków wyryte
złotymi głoskami jego nazwisko jako tego, który najwydatniej przyczynił się do
powrotu tej ziemi na łono Polski. W dziejach odrodzonej Rzeczypospolitej pozostanie po nim pamięć jednej z najwybitniejszych indywidualności politycznych.
W stosunku zaś do Niemców będzie nazwisko Wojciecha Korfantego trwało jako
kamień etapowy i jako drogowskaz. Kamień etapowy, bo on i jego epoka znamionują zatrzymanie się ekspansji niemieckiej i początek walki Polaków o odzyskanie swych praw. Drogowskaz zaś – bo ta ewolucja nie zatrzyma się na jednym
pokoleniu, ale będzie nadal trwała i rozszerzała się, aż do pełnego zwycięstwa.
Obecnie właśnie wkraczamy w jej drugi etap”28.
Postać Korfantego czasopismo „Wieczór Warszawski” oceniał przez pryzmat
jego ostatnich dwóch lat życia: „Tragiczne były ostatnie lata tego Człowieka. Jakkolwiek działalność Jego w stosunkach wewnętrznych Odrodzonej Polski jest
różnie przez różnych oceniana, faktem niezaprzeczonym i niewątpliwym jest
Jego wiekopomna zasługa w odzyskaniu przez Polskę piastowskiej ziemi śląskiej.
Cześć Jego pamięci!”29.
Już sam tytuł redakcyjnego komentarza „A.B.C.” przypisywał zmarłemu Korfantemu symboliczny wymiar – bohatera walki o polskość Śląska: „Jeden po drugim odchodzą z tego świata ludzie, którzy odegrali decydującą rolę w latach tworzenia się odrodzonej Rzeczypospolitej. Zmarły wczoraj ś.p. Wojciech Korfanty
jest już jednym z ostatnich z tego pokolenia. Cała epoka odchodzi już bezpowrotnie do historii. Z nazwiskiem Wojciecha Korfantego będzie związana wieloletnia
walka ludu polskiego o polskość Śląska. Był on i jest najlepszym symbolem tej
walki. On bowiem nadał tej walce charakter walki nie tylko o język, ale pełny
polityczny związek z Polską. Niezależnie zupełnie od wszelkich poglądów politycznych, każdy przyznać musi, że bez Wojciecha Korfantego Polska nie miałaby
Śląska Górnego. W historii spotykamy się z dwoma typami mężów stanu. Jeden
Zapisał się złotymi zgłoskami. „Pielgrzym”, cyt. za: „Zwrot. Prawo, prawda, praca” 27 sierpnia
1939 r., R. 3, nr 31.
28
Kamień etapowy i drogowskaz. „Mały Dziennik”, cyt. za: „Zwrot. Prawo, prawda, praca”
27 sierpnia 1939 r., R. 3, nr 31.
29
Tragiczne lata. „Wieczór Warszawski”, cyt. za: „Zwrot. Prawo, prawda, praca” 27 sierpnia
1939 r., R. 3, nr 31.
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typ to człowiek wykuty z jednej bryły, zalety jego i cnoty tak dalece górują nad
innymi ludzkimi cechami, że wydaje się otaczającemu społeczeństwu, że są to
ludzie całkowicie pozbawieni wad i słabostek ludzkich. Są inne typy wielkich indywidualności, które obok wielkich zalet i cnót wykazują również wady i usterki.
Takim typem był np. w historii Francji kardynał Richelieu. Do tego typu mężów stanu należał również Wojciech Korfanty. Śmierć jednak zmienia zupełnie
punkt widzenia na człowieka, który już odszedł. O ile za życia wady i usterki
były przedmiotem ataków jego przeciwników politycznych, o tyle dziś po jego
zgonie cała Polska widzi w nim wyłącznie tego, któremu przede wszystkimi Śląsk
zawdzięcza swe wyzwolenie!”30.
Z kolei „Ilustrowany Kurier Codzienny” zwracał uwagę na szerszy kontekst.
Następowała zmiana pokoleniowa, a śmierć kolejnego twórcy procesu budowy
niepodległego państwa rodziła pytania o dalsze etapy trwania: „Topnieją coraz
bardziej szeregi tych polityków i działaczy społecznych polskich, którzy odgrywali czołową rolę na przełomie dwóch okresów naszych dziejów, tj. w końcowych
latach niewoli i pierwszych latach niepodległości. Z ś.p. Wojciechem Korfantym
schodzi do grobu jedna z ostatnich już właściwie postaci tego okresu. Wystarczy
przejrzeć dzienniki polskie sprzed wojny, z czasów wojny i z pierwszego dziesięciolecia po wojnie, aby przekonać się, jak wielką rolę w życiu polskim odgrywało tych kilkunastu ludzi, którzy stojąc na czele rozmaitych stronnictw w trzech
zaborach kierowali bezpośrednio lub pośrednio polityką polską. A wśród tych
kilkunastu nazwisko Wojciecha Korfantego, parlamentarzysty i trybuna, mówcy
i działacza, miało swój walor i swoją pozycję. Nad mogiłą ś.p. Wojciecha Korfantego uciszą się niewątpliwie namiętności i spory, które towarzyszyły jego działalności politycznej, zwłaszcza w ostatnich latach. Czas, najlepszy lekarz i najsprawiedliwszy sędzia, odmierzy właściwie i oceni należycie zalety i wady, które
składają się na historię żywota każdego człowieka. Ścichną animozje, dawne
walki polityczne, dzielące ludzi nieraz sobie bliskich i różnymi drogami do tego
samego zdążających celu, staną się tylko wspomnieniem historycznym. Ale już
dziś w obliczu trumny Wojciecha Korfantego sprawiedliwość każe uznać jego
wielkie zasługi dla polskości Górnego Śląska i dla odzyskania tej starej dzielnicy
przez wskrzeszoną Rzeczpospolitą”31. Do materii tej nawiązuje również „Nowy
Kurier”: „W osobie ś.p. Wojciecha Korfantego schodzi do grobu jedna z najwybitniejszych postaci politycznych Polski. Niezależnie od kierunku działalności
politycznej Zmarłego w ostatnim okresie jego życia stwierdzić obiektywnie należy, że ś.p. Wojciech Korfanty był jednym z tych, którzy w czasach przedwojennych, w dobie najsroższego ucisku niemieckiego, przyczynili się najbardziej
do rozbudowania i utrzymania w ludzie górnośląskim uczuć polskich, i którzy
30
Symbol walki o polskość Śląska. „А.В.C.”, cyt. za: „Zwrot. Prawo, prawda, praca” 27 sierpnia
1939 r., R. 3, nr 31.
31
Sprawiedliwość każe uznać. „Ilustrowany Kurier Codzienny”, cyt. za: „Zwrot. Prawo, prawda,
praca” 27 sierpnia 1939 r., R. 3, nr 31.
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ostatecznie w przełomowej dla Europy chwili – w latach 1914–1918 – dołożyli wszelkich starań, aby prapolski, piastowski Śląsk powrócił na łono Macierzy.
Cała działalność polityczna ś.p. Wojciecha Korfantego jako redaktora »Górnoślązaka« i wieloletniego posła do parlamentu niemieckiego, jak i wytężona akcja
jego w plebiscycie na Górnym Śląsku stanowić będzie w księdze jego politycznie
bujnego żywota najpiękniejszą kartę zakończoną ostatecznym przyłączeniem tej
dla gospodarczego rozwoju i potęgi Ojczyzny niesłychanie ważnej dzielnicy do
Macierzy, do czego ś.p. Wojciech Korfanty spośród wszystkich synów ludu śląskiego może najwięcej przyłożył rękę. Odszedł człowiek, polityk i działacz narodowy, któremu Opatrzność pozwoliła oglądać na własne oczy żywe plony jego
pracy dla Ojczyzny”32. Równie silnie wybrzmiała podobna ocena w stanowisku
zaprezentowanym przez „Dziennik Poznański”, który wprost stwierdził, że zmarły dobrze zasłużył się Ojczyźnie: „Zgon Wojciecha Korfantego okrył żałobą tych
wszystkich, dla których w wielu chwilach różnice partyjnopolityczne nie istnieją.
Wszak zeszedł człowiek niepospolitych zasług dla Ojczyzny. A gdy dla Polski
zasługi rzucimy na szalę nawet z zarzutami, jakie Korfantemu za życia stawiali
jego przeciwnicy, to nic nie jest w stanie wymazać prawdy, że Wojciech Korfanty
dobrze zasłużył się Ojczyźnie”33.
Jerzy Suliga, podsumowując przegląd stanowisk i poglądów wyrażonych w reakcji na śmierć największego Polaka ze Śląska, konstatuje, że ziemia śląska oddała
mu hołd, stwierdzając, że: „W Panteonie zasłużonych mężów – Ojczyzna wyryje
złotymi głoskami: Cześć Korfantemu!”34.
Wśród wszystkich komentarzy i stanowisk, które zostały opublikowane bezpośrednio po śmierci Wojciecha Korfantego, najtrafniejsze wydają się słowa, które wypowiedział przywoływany już wcześniej ks. dr Jan Piwowarczyk: „W okresie
kilkunastu lat miałem sposobność poznać Go dokładniej i z bliska. Dziś Wojciech
Korfanty stoi przed Bogiem; tym śmielej wyznam, że Go kochałem i czciłem.
Kochałem Go za Jego piękny charakter, który nie znał kompromisów, a za prawdę gotów był walczyć aż do śmierci. Czciłem go z powodu Jego wybitnych zalet
męża stanu i Jego prostoty, i skromności. Patrzyłem, jak Go tłum rozentuzjazmowany na rękach nosił i jak się dygnitarze państwowi gięli przed Nim w pokłonach. To go nie wzbijało w dumę. Po każdej takiej manifestacji wracał do grona
przyjaciół takim, jakim odszedł: mocnym i twardym, ale równocześnie prostym
i serdecznym. […] Opatrzność rządzi światem, a Jej wyroki są najmędrsze. Dławi
nas ból z powodu tragicznego końca tego żywota. Ale ocierając łzy z oczu, mówimy sobie: sprawiedliwy Bóg już wymierzył nagrodę Korfantemu, a historia da Mu
w dziejach narodu i państwa miejsce, którego Mu odmówili współcześni, które
32
Hołd przeciwników. „Nowy Kurier”, cyt. za: „Zwrot. Prawo, prawda, praca” 27 sierpnia
1939 r., R. 3, nr 31.
33
Dobrze się zasłużył Ojczyźnie. „Dziennik Poznański”, cyt. za: „Zwrot. Prawo, prawda, praca”
27 sierpnia 1939 r., R. 3, nr 31.
34
J. Suliga, w: „Zwrot. Prawo, prawda, praca” 27 sierpnia 1939 r., R. 3, nr 31.
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zajęli inni. Ci inni w miarę upływu czasu będą maleć, On będzie rósł. Oni będą
tracić, On będzie zyskiwał. Tragizm Jego zgonu już dziś podkreśla Jego wielkość
w oczach mas”35.
Po upływie kilkudziesięciu lat w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach
biskup ordynariusz Herbert Bednorz przerwał okres wykluczenia W. Korfantego z życia publicznego, nawiązując zarówno do jego dzieła, jak i manifestacji
związanych z jego pogrzebem: „Dobrze pamiętam bardzo wielki, o wprost imponujących rozmiarach, manifestacyjny pogrzeb Wojciecha Korfantego. Równie
okazałego pogrzebu nie było jeszcze, a może i nie będzie na naszym Śląsku. Odbył on się z ogromnym zaangażowaniem ludu w Katowicach, krótko, kilka dni,
przed wybuchem drugiej, najstraszniejszej wojny światowej. Była to największa
manifestacja polskości Śląska, zrealizowana kilka dni przed wkroczeniem wojsk
hitlerowskich do Katowic. Niejeden z nas o tym pogrzebie myślał w najczarniejszych chwilach okupacji. Z tego pogrzebu czerpał siłę i moc do wytrwania w największych mrokach okupacji. Na tym pogrzebie okazało się w sposób zupełnie
spontaniczny, przez nikogo nie zamierzony ani specjalnie nie zorganizowany, za
kogo lud nasz uważał Korfantego. […] Przypominam sobie, że w pochodzie pogrzebowym Wojciecha Korfantego brały udział tak liczne i wielkie tłumy różnego
stanu, zwłaszcza jednak robotników śląskich, że każdy, który tego był świadkiem
i to przeżywał, musiał powiedzieć sobie, że Wojciech Korfanty, choć w ostatnich
latach życia swojego był brutalnie zwalczany i ciężko skrzywdzony, i sponiewierany przez tych, którzy w Warszawie i Katowicach dzierżyli w swoim ręku władzę
i sprawowali rządy, cieszył się nie tylko wielką popularnością, ale zaskarbił sobie
także szczerą miłość i prawdziwe przywiązanie polskiego i katolickiego ludu, i to
w takiej mierze, jak żaden inny z wodzów naszych. […] Równocześnie [lud śląski – A.D.] mówił sobie, że zawsze trzeba trzymać się tego, co Wojciech Korfanty
odważnie i bez lęku głosił, i wyznawał”36.
Gdy w nocy 13 maja 2018 r. odszedł od nas serdeczny Kolega i Przyjaciel
Wojciech Organiściak, z którym dane mi było wspólnie przepracować ponad
trzydzieści lat, przyszła na myśl niejedna refleksja. Zarówno Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak i całe środowisko historycznoprawne w Polsce utraciło rzetelnego badacza, niezwykle cennego naukowca i dydaktyka, wychowawcę wielu dobrych studentów i solidnych prawników.
My, Jego przyjaciele, tracimy świetnego kompana, pomocnego druha, a przede
wszystkim dobrego człowieka. Przywołałem skromny obraz Wojciecha, pracownika śląskiej uczelni, z którą był związany przez całe swoje dorosłe życie, próbując
odpowiedzieć na pytanie, czy coś łączyło Go z Wojciechem Korfantym.
ks. dr J. Piwowarczyk, w: „Głos Narodu”…
Społeczny obowiązek. Kazanie wygłoszone przez ks. bp. Herberta Bednorza w katowickiej
Katedrze Chrystusa Króla, w niedzielę 11 listopada 1979 r. „Gość Niedzielny” [Katowice] 25 listopada 1979 r., R. 56, nr 47.
35
36
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Wspomniane osoby, z całą pewnością osadzone w różnych realiach, funkcjonowały w innych czasach, różnych środowiskach, wywodziły się z innych
regionów Polski (Wojtek Organiściak nie był Ślązakiem z urodzenia) i różnie
przejawiała się ich aktywność. To, co je łączy, to miejsce, w którym przyszło im
tworzyć swoją rzeczywistość i rzeczywistość najbliższego otoczenia. Łączy je również prawnicze wykształcenie, do którego dochodziły nietypowymi drogami. Nie
można jednak nie dostrzec publicznego charakteru działalności jednego i drugiego Wojciecha. Jeden był wielkim wychowawcą i kreatorem ducha narodowego
społeczności śląskiej, drugi zaś – wykładowcą i wychowawcą kolejnych pokoleń
młodych prawników.
Dzisiaj przed wejściem do „starego” gmachu Wydziału Prawa Uniwersytetu
Wrocławskiego można przeczytać, że wykładów słuchał w nim Wojciech Korfanty. Być może kiedyś któraś z zasłużonych postaci życia publicznego, która studiowała w czasie, gdy jednym z wykładowców był profesor Wojciech Organiściak,
zostanie w podobny sposób upamiętniona w gmachu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wojtek był zagorzałym patriotą,
realizującym się zarówno w kręgach harcerskich, jak i studenckich. Wnosił swój
mały wkład, tak jak wielu Jego mistrzów i kolegów z katedr historycznoprawnych, w proces kształtowania tożsamości historycznej nie tylko wtedy, gdy nie
groziło to już represyjną reakcją władzy totalitarnego państwa.
Wiem, że Bóg nagrodzi Go za dobre życie tu na ziemi nagrodą najwyższą.
Proszę jednak o pamięć, również tę historyczną, i modlitwę w Jego intencji.
Wieczne odpoczywanie daj dobry Boże Wojtkowi, a światłość wiekuista niechaj
Mu świeci…

B.T.B.

Andrzej Dziadzio

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kazimierz Badeni jako namiestnik Galicji*
1. Wprowadzenie
W polskiej i austriackiej historiografii przyjmuje się dość zgodnie, że Kazimierz hr. Badeni był sprawnym i energicznym namiestnikiem Galicji (1888–
1895). Rządami „żelaznej ręki” zdobył uznanie cesarza Franciszka Józefa, który
powierzył mu w 1895 r. urząd austriackiego premiera w przekonaniu, że doprowadzi do ustabilizowania stosunków wewnętrznych monarchii, m.in. łagodząc
spór czesko-niemiecki. Fiasko politycznej misji rządu Badeniego siłą rzeczy przesłoniło jego działania jako namiestnika. Historyczne badania wyeksponowały
bardziej niepowodzenia jego rządu w polityce wewnętrznej Austrii. Upadek gabinetu Badeniego w 1897 r. zapoczątkował bowiem permanentny kryzys ustrojowy
w austriackiej części monarchii, którego nie udało się zażegnać aż do wybuchu
wojny w 1914 r. Z tego względu polityka rządu Badeniego budzi wciąż żywe naukowe zainteresowanie1.
Natomiast mniej uwagi poświęca się jego działalności jako namiestnika Galicji. W polskiej literaturze historycznej dysponujemy zaledwie dwoma krótkimi
*Artykuł został przygotowany w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki,
nr UMO-2014/15/B/HS5/03317.
1
Zob. J. Boyer: Badeni and the Revolution of 1897. W: Bananen, Cola, Zeitgeschichte: Oliver Rathkolb und das lange 20. Jahrhundert. Band 1. Wien 2015; M. Krzoska: Peripheri bedrängt
das Zentrum. Wien, Prag und Deutschböhmen in den Badeni-Unruhen 1897. W: Grenzregionen der
Habsburgermonarchie im 18. Und 19. Jahrhundert. Münster 2005; H. Mommsen: 1897: Die Badeni
-Krise als Wendepunkt in den deutsch-tschechischen Beziehungen. W: Wendepunkte in den Beziehungen zwischen Deutschen, Tscheschen und Slowaken 1848–1989. Essen 2007; O. Rathkolb: Gewalt
und Antisemitismus an der Universität Wien und die Badeni-Krise 1897. Davor und danach. W: Der
lange Schatten des Antisemitismus. Göttingen 2013.
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opisami namiestnikowskiej działalności Badeniego, w tym jeden stanowi biogram napisany przez S. Starzyńskiego w Polskim Słowniku Biograficznym. Druga charakterystyka Badeniego wyszła spod pióra W. Łazugi, który jego rządom
w Wiedniu poświęcił odrębną monografię2. Austriacka nauka doczekała się także
tylko dwóch prac poświęconych osobie Badeniego (doktorskiej i magisterskiej)3.
Niniejsze opracowanie, bazując głównie na archiwalnym materiale źródłowym,
stawia sobie za cel weryfikację obiegowych opinii o działaniach Badeniego jako
namiestnika Galicji. Punktem odniesienia dla przeprowadzonej poniżej analizy
będzie w szczególności ocena wystawiona przez S. Starzyńskiego, który był naocznym obserwatorem polityki Badeniego w Galicji.
Założenie badawcze niniejszej rozprawy polega więc w głównej mierze na
określeniu stopnia wiarygodności szkicu biograficznego S. Starzyńskiego, który
rządy namiestnicze Badeniego w Galicji skwitował m.in. w ten sposób: „Rządził
sprężyście, energicznie i zapobiegliwie, bez szablonu i formalizmu biurokratycznego, wglądał osobiście we wszystko, umiał rozkazywać i wymagać posłuszeństwa […]. Interesy ziemiańskie znajdowały w Badenim zdecydowanego obrońcę.
Z demokracją mieszczańską walczył łagodnie, z agitacją socjalistów i ludowców
twardziej, a już gwałtownie tępił ten odłam ruchu ludowego, któremu przewodził ks. Stanisław Stojałowski, przez represje policyjne i wytaczanie procesów”4.
Na kanwie przytoczonej wypowiedzi Starzyńskiego rodzi się także pytanie, czy
twarde rządy Badeniego nie wykraczały poza standardy państwa praworządnego,
przypominając bardziej praktykę administracyjną państwa absolutnego niż konstytucyjnego.

2. Kariera urzędnicza i polityczna
Kazimierz Badeni lata młodzieńcze spędził w Krakowie, gdzie pobierał naukę w Gimnazjum św. Anny. Kolegą Badeniego z ławy szkolnej był Kazimierz
Chłędowski, który w Pamiętnikach opisał go jako zdolnego i utalentowanego, ale
W. Łazuga: Kazimierz hr. Badeni. Szkic do portretu austriackiego premiera. W: Polacy i Niemcy. Dziesięć wieków sąsiedztwa. Studia ofiarowane profesorowi Januszowi Pajewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Warszawa 1987; Idem: „Rządy polskie” w Austrii. Gabinet Kazimierza
hr. Badeniego 1895–1897. Poznań 1991.
3
F. Kornauth: Graf Badeni als Ministerpräsident (1.0kt.1895–28. Nov. 1897). Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades genehmigt von der Philosophisches Fakultät der Universität
Wien. Wien 1949; A. Felkier: Graf Kazimierz Feliks Badeni (1846–1909). Statthalter von Galizien
und Ministerpräsident. Diplomarbeit zur Erlangung des magistergrades… an der Geistes und Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien. Wien 2002.
4
S. Starzyński: Badeni Kazimierz hr. (1846–1909). W: Polski Słownik Biograficzny. T. I. Kraków 1935, s. 205.
2
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niezbyt systematycznego ucznia, potrafiącego pozyskać sobie przyjaźń kolegów.
Następnie Badeni odbył studia prawnicze w Uniwersytecie Jagiellońskim. Po ich
ukończeniu w 1867 r. został od razu praktykantem w namiestnictwie we Lwowie,
chociaż – jeśli wierzyć Chłędowskiemu – nie było wówczas łatwo o tę posadę
i konieczna była nawet interwencja w Wiedniu w sprawie zatrudnienia Badeniego5. Badeni trafił do biura serwitutowego namiestnictwa, jak zresztą większość
nowo przyjętych praktykantów. W 1870 r. odbył staż w ministerstwie rolnictwa.
Praca urzędowego referenta namiestnictwa była chyba nazbyt mozolna, jak
na żywiołową naturę Badeniego, skoro w urzędniczej pracy wyręczał się pracą innych. Gdy Chłędowski znalazł wkrótce zatrudnienie w namiestnictwie, to Badeni
był już wtedy starostą w Żółkwi, ale – jak napisał we wspomnieniach – „została
wszakże po nim świeża tradycja, że ani jednego wyroku serwitutowego sam nie
zrobił, ale wypracowywał za niego referaty kolega Henryk Sitkiewicz, wprawny
w serwitutowe sprawy. Badeni płacił mu za to, a referaty tylko swoim pismem
podpisywał”6. Badeni odnalazł się w pracy urzędniczej dopiero po powołaniu go
w 1871 r. na stanowisko kierownika starostwa powiatowego w Żółkwi, dowodząc
swego talentu organizatorskiego. W tamtym czasie był wysoko oceniany przez
namiestnika Agenora Gołuchowskiego, który w kwestionariuszu osobowym Badeniego napisał, że „jest bardzo pilny, ma zdolności bardzo dobre, znajomość
ustaw i przepisów obszerną, zasługuje ze wszech miar na wyjątkowe uwzględnianie przy promocjach”7. W latach 1873–1879 pełnił urząd starosty w Rzeszowie,
a następnie do 1886 r. zajmował stanowisko delegata namiestnictwa i starosty
w Krakowie. O jego osiągnięciach jako starosty rzeszowskiego wiemy niewiele,
poza może informacją, że ustanowił dodatkowy, obok piątku, dzień targowy we
wtorek.
Przeniesienie do Krakowa w randze radcy namiestnictwa było niewątpliwie
awansem w karierze urzędniczej Badeniego. Umocnił bowiem nie tylko swą
pozycję w strukturach biurokratycznych Galicji, ale zacieśnił także polityczne
związki z konserwatystami krakowskimi, które nawiązał już w okresie studiów.
Badeniego łączyły od najmłodszych lat więzy przyjaźni ze Stanisławem Koźmianem, głównym ideologiem i twórcą programu stronnictwa „stańczyków”, który
służył mu doradztwem w wielu sprawach, uzyskując wpływ na jego działania tak
na stanowisku namiestnika, jak i austriackiego premiera8. Politycznym mentoK. Chłędowski: Pamiętniki. T. 1: Galicja (1843–1880). Wrocław 1951, s. 53 i n. Chłędowski
w 1867 roku złożył także podanie o przyjęcie go na stanowisko „praktykanta koncypowego”, ale
jego podanie zostało odrzucone z uwagi na pełną obsadę stanowisk w namiestnictwie.
6
Ibidem.
7
Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie (Centralnyj Derżawnyj
Istorycznyj Archiw Ukrajiny u Lwowi), fond 146, opys 15, sp. 179 [dalej: CDIAUL 146/15/179].
8
Sam S. Koźmian w Autobiografii pisał jednak, że ten wpływ nie był tak przemożny, jak powszechnie sądzono: „Od tego czasu datuje się legenda o wpływie i radach, które niby Koźmian
dawał Badeniemu. Otóż przede wszystkim z człowiekiem całym, jakim był Badeni, z człowiekiem
bezwzględnym, samodzielnym, energicznym i w siebie wierzącym, jakim był wówczas, o radach
5
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rem Badeniego od czasu uniwersyteckich studiów był także Julian Dunajewski,
wówczas profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, później minister skarbu rządu
austriackiego. Protekcji Dunajewskiego i osobistym kontaktom z krakowskimi
politykami, m.in. Arturem Potockim, zawdzięczał Badeni coraz wyższe szczeble
w krajowej administracji rządowej. Atutem Badeniego było to, że umiał powstrzymać swe ambicje polityczne, skupiając się w swej służbie publicznej na sprawnym zarządzaniu aparatem państwowym. Jednocześnie w pełni identyfikował się
z programem i polityką krakowskich stańczyków tak na polu polityki galicyjskiej,
jak i austriackiej. Poza tym był rzadkim przykładem kompetentnego urzędnika,
z silnym poczuciem arystokratycznej wyższości i władczym charakterem, jakiego
Galicja nie miała od czasów Agenora Gołuchowskiego. W przekonaniu więc krakowskich polityków Badeni nadawał się idealnie do objęcia najwyższych urzędów
w Galicji.
Pierwsza próba osadzenia Badeniego w pałacu „Pod Kawkami” we Lwowie
miała miejsce po ustąpieniu w 1883 r. Alfreda Potockiego z urzędu namiestnika. Dunajewski chciał wówczas powołać Badeniego na jego następcę, ale Florian
Ziemiałkowski, minister do spraw Galicji w rządzie wiedeńskim, poparł Filipa
Zaleskiego. Namiestnikiem został więc Zaleski, mając także wsparcie ze strony
ustępującego z urzędu Potockiego. Badeni groził podobno wtedy dymisją ze stanowiska starosty, ale na „otarcie łez” został mianowany radcą dworu. Oferowano
mu także stanowisko szefa rządu krajowego na Śląsku, ale propozycję odrzucił.
Kolejna okazja powołania Badeniego na eksponowany urząd w Galicji nadarzyła
się w 1886 r., gdy Mikołaj Zyblikiewicz zrezygnował ze stanowiska marszałka Sejmu Krajowego. Także i ta próba powierzenia Badeniemu wysokiego stanowiska
w strukturach autonomicznych Galicji zakończyła się niepowodzeniem. Badeni
wycofał się wtedy z życia publicznego, rezygnując ze stanowiska starosty krakowskiego. Po raz drugi bowiem poczuł się oszukany. Marszałkiem Sejmu Krajowego
został bowiem Jan Tarnowski.
Badeni kursował wtedy między Lwowem, Krakowem i Wiedniem, zacieśniając kontakty z Dunajewskim. W tym czasie Dunajewski przedstawił plan reformy
podatkowej, proponując znaczne zwiększenie podatku od wódki, który obciążałby nie konsumenta, ale producenta. Decyzja ministra skarbu uderzała w interesy
galicyjskiego ziemiaństwa, które czerpało duże dochody z propinacji, tj. prawa do
wyłącznej produkcji alkoholu. Dunajewskiego popierał Badeni i Artur Potocki.
Przeciwko podwyższeniu podatku był Ziemiałkowski i Koło Polskie w Wiedniu.
Dunajewski zażądał od premiera Edwarda Taaffego zdymisjonowania Ziemiałkowskiego. Lojalnie wobec rządu zachował się natomiast namiestnik Zaleski.
Chociaż pozostawał na politycznych usługach Ziemiałkowskiego, to jednak przei wpływie mowy być nie mogło. Były tylko same między nimi i to liczne wtedy konferencje”. Za:
Stanisław Koźmian, Autobiografia. Wstęp i oprac. M. Menz. „Galicja. Studia i Materiały” 2015,
nr 1, s. 405 i n.
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ciwstawił się środkami administracyjnymi mobilizacji ziemiaństwa przeciwko
wprowadzeniu nowego podatku. Mimo to na jesieni 1888 r. Zaleski na wniosek Dunajewskiego został przez cesarza odwołany ze stanowiska namiestnika,
ale równocześnie otrzymał po zdymisjonowanym Ziemiałkowskim stanowisko
ministra do spraw Galicji. Dunajewski był wówczas u szczytu swej politycznej
kariery i wpływów. Bez przeszkód doprowadził więc tym razem do nominacji
Badeniego na namiestnika Galicji9.

3. Kierowanie administracją rządową
Badeni został mianowany namiestnikiem Królestwa Galicji i Lodomerii
z Wielkim Księstwem Krakowskim postanowieniem cesarskim z dnia 19 października 1888 r. Stanowisko objął formalnie 29 października, informując o tym
w piśmie skierowanym do starostów i dyrektorów policji10. W połowie listopada
1888 r. odbyło się w Pałacu Spiskim w Krakowie oficjalne przedstawienie władz,
korporacji i instytucji nowemu namiestnikowi, które trwało przez trzy kolejne
dni11. Z licznych okólników, jakie kierował Badeni do podległych mu starostów
oraz dyrektorów policji w Krakowie i we Lwowie, wynika, że przywiązywał szczególną wagę do wykonywania uprawnień, które zmierzały do utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego w kraju12. W tym celu wielokrotnie przypominał
starostom o obowiązku sporządzania raportów o wszystkich wydarzeniach, które
9
O okolicznościach odwołania z funkcji namiestnika Zaleskiego i mianowania na jego miejsce Badeniego bliżej traktuje artykuł: W. Pyżewicz: Kulisy ustąpienie Filipa Zaleskiego ze stanowiska namiestnika Galicji (1888 r.). „Studia Historyczne” 1979, R. XXII, z. 3(86), s. 401 i n.
10
Archiwum Narodowe w Krakowie, akta c. k. dyrekcji policji (1849–1918), DPKr 35 [dalej:
ANKr, DPKr].
11
Ibidem. Ceremoniał przedstawienia władz, korporacji i instytucji zakładał, że w pierwszym
dniu 15 listopada 1888 r. namiestnik przyjmował od 11.00 do 14.00 w pierwszej kolejności przedstawicieli Kościoła katolickiego, tj. J. E. Ks. biskupa krakowskiego z kapitułą, następnie m.in. generalicję, prezydenta miasta wraz z radą, prezesa z radą powiatową krakowską, prezydenta sądu
wyższego krajowego i gremium sądu, prezydenta i gremium sądu krajowego, władze nadprokuratorii i prokuratorii państwa, prezesa Majera z Akademią Umiejętności, Rektora UJ z senatem, a na
końcu Dyrektora Policji i Komendanta żandarmerii. Dnia 16 listopada w tych samych godzinach
przyjmował przedstawicieli korporacji, poczynając od Towarzystwa Rolniczego przez władze Gimnazjum św. Anny, przełożeństwo gmin ewangelickich i izraelickich, izby adwokackie i notarialne,
na gminie miasta Podgórza kończąc. W ostatnim dniu, tj. 17 listopada, namiestnik przyjął na audiencji m.in. najpierw przedstawicieli urzędu poczty i telegrafów, dalej towarzystwo naukowe i artystyczne, a na samym końcu towarzystwo dobroczynności.
12
Na temat roli namiestnika jako wykonawcy polityki rządu i osoby odpowiedzialnej za utrzymanie porządku kraju zob. A. Dziadzio, M. Mataniak: Namiestnictwo galicyjskie (1854–1914).
Organizacja i zadania. „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2018, T. 11, z. 1, s. 147 i n.
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miały miejsce w powiecie, np. strajkach, samobójstwach, klęskach żywiołowych,
wypadkach, konfiskatach prasowych czy zgromadzeniach. Mieli oni również informować o postawach lojalności ludności wobec rządu.
W jednym z pierwszych pism w tej sprawie pisał Badeni z wyrzutem, że
„dowiaduje się częstokroć bądź to z dzienników, bądź to od osób prywatnych
o donioślejszych wydarzeniach w kraju, a o których p.p. starostowie żadnego nie
uczynili doniesienia”. Namiestnik domagał się od starostów bezzwłocznego przekazywania informacji, a w razie zaniedbania takiego doniesienia groził „pociągnięciem do surowej odpowiedzialności”13. Kolejny okólnik w tej sprawie wydał
Badeni 10 stycznia 1891 r., ale i ten nie odniósł pożądanego skutku14. Po roku
musiał znów wytknąć starostom, że o wydarzeniach w kraju dowiaduje się przeważnie z dzienników i otrzymuje szczegółowe informacje dopiero po interwencji.
W lutym 1892 r. Badeni został zmuszony przez ministerstwo spraw wewnętrznych do wydania kolejnego rozporządzenia. Wymieniał w nim szczegółowo
sprawy, o których starostowie mieli bez zwłoki informować namiestnika w celu
sporządzenia całościowego raportu dla rządu. Badeni zarzucał podległej mu administracji, że traktuje wydawane „rozporządzenia z obojętnością, nie troszcząc
się o trwałe wykonywanie otrzymywanych poleceń”. Namiestnik wyrażał nadzieję, że wydane rozporządzenie zostanie ściśle wykonane przez starostów, co nie da
mu powodu do dalszych „niemiłych upomnień”15. Seria corocznie ponawianych
okólników do starostów utrzymanych w skarżącym tonie potwierdza, że Badeni
sprawował stały i nieprzerwany nadzór nad czynnościami podejmowanymi przez
rządową administrację powiatową16.
Jednym ze zjawisk społecznych, które przykuły uwagę Badeniego w pierwszych miesiącach urzędowania, była emigracji chłopów do Ameryki. Emigrację
zarobkową uważał Badeni za zgubną dla gospodarki kraju, pociągającą za sobą
upadek małych gospodarstw włościańskich i brak rąk do pracy na roli. Nadto
powracający z Ameryki bez pieniędzy chłopi po sprzedaniu ojcowizny – zdaniem
namiestnika – stawali się proletariatem obciążającym gminną dobroczynność.
Pismo namiestnika Badeniego z 14 września1889, CDIAUL 146/7/4445.
Pismo Badeniego z 10 stycznia 1891, CDIAUL 146/7/4476. Namiestnik wyrażał nadzieję,
że starostowie będą się stosować do wymagań reskryptu i „nie dadzą mi powodu do nieustannych
upomnień, jak to kilkakrotnie miało miejsce w ciągu ubiegłego roku”.
15
Okólnik Badeniego z 27 lutego 1892, ANKr, DPKr 40.
16
Badeni pilnował, aby administracja informowała go na bieżąco o załatwieniu zleconych zadań, w czym pozostał niejako wierny wyrażonemu przy objęciu urzędu poglądu na administrację:
„Dobra administracja, według mego zdania, polega w pierwszym rzędzie na dokładnym, sumiennym i bezstronnym strzeżeniu i przeprowadzaniu drobnych spraw, z których każda chociażby sama
dla siebie wydawała się pozorna, to zawsze wspólnie z innymi tworzy całość. Suma tych drobnych
spraw dobrze pojętych i sumiennie, i w należytym czasie przeprowadzonych składa się na dobrą
administrację”. Cyt. za: Stenograficzne sprawozdania z szóstej sesji piątego periodu Sejmu Krajowego Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim z roku 1889. 26 posiedzenie z 3 stycznia
1889 r.
13
14
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Dlatego Badeni wzywał starostów, by postępowali z największą ostrożnością
i skrupulatnością wobec tych, co do których zachodziło uzasadnione podejrzenie,
że chcą się dostać do Ameryki. Odwieść chłopów od emigracji miały trudności
w uzyskaniu paszportu, które mogły być piętrzone przez starostwo wszelkimi dostępnymi środkami.
W celu przeciwdziałania emigracji Badeni zalecał starostom wykonywanie
ścisłej kontroli nad emigrantami. W razie stwierdzenia braku wymaganych dokumentów czy środków do podróży należało zawracać chłopów z drogi. Na wójtów
nałożony został obowiązek informowania starosty o każdej osobie, która opuściła
gminę w zamiarze emigracji. Badeni domagał się od starostów, aby przynaglali
wójtów do wypełniania tego obowiązku pod rygorem surowych kar. Zadaniem
starostów było zwalczanie agentów namawiających chłopów do emigracji. Zapobieganiu emigracji służyć miało także sięgnięcie po edukację włościaństwa ze
strony nauczycieli i duchownych17. Podejmując starania o ograniczenie emigracji
zarobkowej z Galicji, Badeni kierował się wprawdzie interesem ekonomicznym
ziemiaństwa, ale miał na względzie także ochronę chłopów przed oszustami obiecującymi pomoc w emigracji i łatwy zarobek za oceanem.
Okresem intensywnej wymiany korespondencji służbowej między namiestnikiem a starostami była bez wątpienia kampania wyborcza zarówno do galicyjskiego Sejmu Krajowego, jak i izby niższej austriackiej Rady Państwa. Przebieg
kampanii wyborczej znajdował się bowiem w centrum uwagi każdego namiestnika, który domagał się od starostów dokładnych informacji o akcji wyborczej
w powiecie. Nie inaczej było w przypadku Badeniego, który nakazał starostom
sporządzanie szczegółowych sprawozdań o ruchu wyborczym w danym okręgu w związku z rozpisanymi na wiosnę 1889 r. wyborami do Sejmu Krajowego. Badeni żądał cotygodniowych raportów zawierających informacje na temat
tego, czy w powiecie rozpoczęła się już agitacja wyborcza, w jakim kierunku była
ona prowadzona, czy zorganizował się komitet wyborczy i kto wchodził w jego
skład, kto działał na własną rękę, a kto miał poparcie komitetu. Sprawozdanie
miało zawierać charakterystykę wszystkich kandydatów wraz z określeniem ich
szansy w wyborach18. Powiatowa administracja rządowa w Galicji otrzymywała
od namiestnika szczegółowe zalecenia co do postępowania tak w czasie przedwyborczym, jak i sposobu przeprowadzania wyborów. Galicyjski aparat administracyjny aktywnie uczestniczył w agitacji wyborczej, udzielając politycznego
i organizacyjnego wsparcia kandydatom, którzy cieszyli się zaufaniem władz krajowych i rządowych19. Wpływ aparatu rządowego na proces wyborczy w Galicji
Okólnik Badeniego z 29 kwietnia 1889, CDIAUL 146/7/4445.
Pismo Badeniego z 16 maja 1889 r. do starosty tarnowskiego, ANKr, Starostwo w Tarnowie,
plik 11–13.
19
W 1880 r. Stanisław Koźmian z poparciem Badeniego ponownie ubiegał się o wybór na
posła do Rady Państwa, ale kampania ks. St. Stojałowskiego przeciwko kandydaturze Koźmiana
spowodowała, że przepadł on w wyborach. Koźmian w Autobiografii tak zapamiętał ten epizod:
17
18
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zapoczątkowany został za namiestnictwa Gołuchowskiego i trwał aż do 1914 r.20.
Za rządów Badeniego praktyka „ręcznego sterowania” wyborami stała się na tyle
normą, że rząd wiedeński tolerował tego rodzaju działania, pozostając w zasadzie
głuchym na ich krytykę ze strony opinii publicznej21.
Polem dużej aktywności Badeniego było sprawowanie nadzoru nad prasą.
W okresie jego namiestnictwa nastąpił wzrost ingerencji cenzorskich prokuratury22. Badeni gromadził skrupulatnie wszystkie wyroki sądów krajowych o konfiskatach prasowych i wzywał starostów do podejmowania skutecznych kroków
w celu zapobiegania rozpowszechnianiu zakazanych numerów czasopism. Konfiskaty dotykały głównie prasy socjalistycznej, gazetek ludowych, pism o wymowie
niepodległościowej, jak i druków naruszających dobre imię cesarza i monarchii.
Walka z prasą opozycyjną środkami karnymi była dla Badeniego jednym z istotnych czynników gwarantujących utrzymanie porządku publicznego i ładu społecznego. W okólniku z 1895 r. skierowanym do dyrektora policji w Krakowie
ubolewał, że aparat bezpieczeństwa nie nadawał czynnościom konfiskacyjnym
odpowiedniego znaczenia dla budowy autorytetu i siły państwa. Tonem pouczającym Badeni pisał, że „zarządzenie konfiskat stanie się iluzoryczne, jeśli organy
rządowe schwytać zdołają tylko małą liczbę egzemplarzy, podczas gdy większa
„starostą w Krakowie był świetny już, a pełen przyszłości Kazimierz Badeni. Pomimo jego najsilniejszych starań i mistrzostwa w kierowaniu wyborami Koźmian przepadł. Było to pierwsze w życiu niepowodzenie Badeniego”. Cyt. za: Stanisław Koźmian, Autobiografia…
20
CDIAUL 146/6/1124. A Gołuchowski w piśmie do starostów z 21 września 1873 w kampanii
podczas pierwszych bezpośrednich wyborów do Rady Państwa udzielił im jasnej instrukcji: „Nie
wywierając najmniejszej presji na wyborców, wpływ skierowany miał być ku temu, by z urny wyborczej wyszli ludzie światli, rządowi oddani, nie ulegający podszeptom agitacji […]. Tylko wówczas, gdy wyborcy mają dokładny i jasny cel wyboru, można się spodziewać, że wybór ich padnie
na osobistość, która wszedłszy w skład Rady Państwa, zdoła oddać usługi rządowi, przeto i krajowi”.
Gołuchowski zachęcał wprost starostów do wskazywania wyborcom tych kandydatów, którzy cieszą
się zaufaniem rządu. Nadto zalecał tworzenie komisji wyborczych złożonych wyłącznie z rządowych urzędników.
21
W wyborach do Sejmu Krajowego w 1889 r. Badeni nakazał staroście w Kosowie przeprowadzenie wyboru ministra F. Zaleskiego, mimo protestu miejscowego komitetu wyborczego.
Zob. M. Semczyszyn: Galicyjskie wybory. Działalność Centralnego Komitetu Wyborczego w Galicji
Wschodniej w latach 1867–1906. Warszawa 2014, s. 133.
22
Badeni uważał krytykę władzy podjętą „w celach agitacyjnych”, pod czym rozumiał każde
ogólnie wyrażone niezadowolenie z polityki rządu za wystarczającą przesłankę do konfiskaty druku
prasowego. Odpowiadając na pierwszą za jego rządów interpelację poselską w sprawie konfiskaty
dwóch numerów „Dziennika Polskiego”, Badeni odniósł się w sposób aprobatywny do postępowania prokuratury, która za przyczynę ingerencji cenzorskiej podała twierdzenia dziennika, że „Rząd
obecny nie spełnia przyjętych na siebie obowiązków, że ukraca autonomię, że na każdym kroku
trzyma się zasady «divide et impera», która umożliwia mu najsłuszniejsze żądania kraju rzucać
do kosza, że policja i sfery rządowe wyzyskują każdą sposobność, ażby sterroryzować wyborców
i zmusić do głosowania wbrew przekonaniom za kandydatem rządowym”. Cyt. za: Stenograficzne
sprawozdania z szóstej sesji piątego periodu Sejmu Krajowego Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim z roku 1889. 26 posiedzenie z 3 stycznia 1889 r.
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ich część bez przeszkody dostanie się w ręce odbiorców. Niepowodzenia takie
przynoszą znaczny uszczerbek powadze władzy nie tylko dlatego, że szerzy się
druki o karygodnej treści, lecz w ogóle dlatego, że zarządzenia władz nie odnoszą skutku i stają się przedmiotem szyderstw publiczności”23. Namiestnik wzywał
dyrektora policji do szybkiej i stanowczej rekwizycji druku, aby zapobiec rozprowadzeniu wszystkich egzemplarzy. Dyrektor został zobowiązany do przedkładania namiestnictwu informacji o zarządzonych konfiskatach, z podaniem liczby
zajętych egzemplarzy.
Urzędowe działania Badeniego odpowiadały ideowym założeniom polityki
krakowskich stańczyków, korzystał bowiem z posiadanej władzy także w celu
ograniczania wpływów na świadomość Polaków niepodległościowej tradycji narodowej. Wprawdzie nie odmawia się Badeniemu patriotyzmu, bo doprowadził
do sprowadzenia na Wawel prochów Adama Mickiewicza, nie zmienia to jednak
faktu, że środkami administracyjno-prawnymi przeciwstawiał się każdej próbie
publicznego eksponowania niepodległościowych dążeń Polaków. Mimo zgody rządu na urządzenie Mickiewiczowi uroczystego pogrzebu Badeni był pełen
obaw, czy niepowołane osoby nie wykorzystają tego do zorganizowania patriotycznej manifestacji, przez co straciłby zaufanie Wiednia. Dlatego wzywał starostę krakowskiego do czujności, żeby obchody nie przerodziły się w „manifestację
z charakterem polityczno-demonstracyjnym”. Namiestnik liczył na to, że starosta
wszelkim usiłowaniom w tym kierunku „oględnie, lecz stanowczo zapobiegnie”24.
Jednocześnie zakazał zarządzenia przerwy w zajęciach szkolnych, aby uniemożliwić młodzieży udział w uroczystościach mickiewiczowskich.
Badeni uważał odwołanie się w przestrzeni publicznej do myśli o odbudowie
niepodległej Polski za rodzaj demonstracji wobec państwa austriackiego, która uzasadniała konieczność podejmowania czynności zarówno prewencyjnych, jak i represyjnych. Na indeksie prokuratorskiej cenzury umieszczona została więc prasa
emigracyjna. Sądy krajowe na jej wniosek zatwierdzały zakazy rozpowszechniania
numerów czasopism wydawanych w Paryżu, jak np. „Wolnego Polskiego Słowa”,
które było nagminnie konfiskowane, o czym świadczą liczne pisma Badeniego
z 1889 r. do starostów informujących o zakazie rozpowszechniania gazety25. WzmoANKr, DPKr 54.
CDIAUL 146/7/4449. W piśmie z 2 lipca 1890 r. namiestnik donosił dyrektorowi policji
w Krakowie, że ks. S. Stojałowski planuje zwołać wiec włościan w Krakowie i domagał się podjęcia konkretnych środków, pisząc: „sądzę, że nie potrzebuję dodawać, że już ze względu na znaną powszechnie przewrotność inicjatora i ze względu na łączność tej demonstracji z obchodami
mickiewiczowskimi należy legalnymi środkami dążyć do zakazu wiecu”. Cyt. za: ANKr, DPKr 51.
Jednocześnie Badeni nakazał aresztowanie ks. Stojałowskiego na 3 dni pod pretekstem naruszenia
ustawy prasowej w związku z artykułem opublikowanym w czasopiśmie „Dzwon” pt. O obchodzie
Mickiewicza. Konfiskata czasopisma nastąpiła dopiero po zatrzymaniu ks. Stojałowskiego. Cały nakład został skonfiskowany w drukarni. CDIAUL 146/7/4463. Zob. także J. Zamorski: Ks. Stanisław
Stojałowski. Bielsko 1931, s. 35 i n.
25
ANKr, Starostwo Tarnowskie, plik 11–13.
23
24

Kazimierz Badeni jako namiestnik Galicji

189

żone czynności administracyjne ze strony namiestnika wywołały także wydarzenia
rocznicowe, jak np. stulecie uchwalenia Konstytucji 3 maja. Badeni zwracał się wtedy do dyrekcji policji i starostów z zaleceniami o konieczności przeciwstawienia się
wszelkim próbom nadania uroczystościom charakteru demonstracji politycznej26.
Niepokoiły namiestnika zwłaszcza plany prowadzenia agitacji patriotycznej
w środowisku wiejskim. Pod koniec grudnia 1892 r. Badeni informował dyrektora policji w Krakowie o pojawieniu się między młodzieżą we Lwowie odezwy
„o treści podburzającej z wezwaniem społeczeństwa do obchodu żałoby narodowej w roku 1893”, nakazując podjęcie kroków w celu zakazu jej rozpowszechniania27. Służby podległe Badeniemu inwigilowały młodzież akademicką, poddając studenckie stowarzyszenia akademickie stałej kontroli, czy ich działalność
nie wykraczała poza ramy statutu28. W 1894 r. Badeni rozwiązał studenckie stowarzyszenie z powodu tego, że publikując w czasopiśmie „Nowa Reforma” odezwę skierowaną do szerszego ogółu, wzywającą do obchodów żałoby narodowej
w stulecie trzeciego rozbioru Polski, „weszło na pole działania politycznego”29.
Działania Badeniego jako namiestnika nie odbiegały od typowych czynności
służbowych, które podejmowali wcześniejsi szefowie galicyjskiego namiestnictwa. Jednak poprzednicy, jak Potocki czy Zaleski, poprzestawali w zasadzie na
działaniach zlecanych przez wiedeński rząd. Natomiast Badeni przejawiał własną
inicjatywę w prowadzeniu spraw wewnętrznych Galicji, diagnozując niejako na
własną rękę zagrożenia dla porządku publicznego, jak to miało miejsce w przypadku walki z agitacją w środowisku chłopskim ks. Stojałowskiego. W walce tej
Badeni nie wahał się używać wszelkich możliwych prawnych i pozaprawnych
środków, tj. procesów sądowych, konfiskat czasopism, zakazów zgromadzeń. Nie
bagatelizował także doniesień, które wywoływały niepokój władz centralnych,
chociaż pozostawały na marginesie politycznych problemów Galicji, angażując
się w tych sprawach z równie dużą energią30.
ANKr, DPKr 38. Pismo namiestnika do dyrekcji policji w Krakowie z 13 kwietnia 1891 roku.
ANKr, DPKr 42. Z kolei 13 stycznia 1893 roku z-ca namiestnika informował o konfiskacie
odezwy „Rodacy”, wzywającej do obchodzenia żałoby narodowej.
28
W 1894 r. Towarzystwo Bratniej Pomocy Słuchaczów Politechniki nie otrzymało zgody na
budowę domu techników we Lwowie, gdyż urządziło wiec z akcentem politycznym z udziałem
Jana Stapińskiego, współpracownika „Przyjaciela Ludu”. Starosta lwowski pisał do namiestnika, że
„z członków Towarzystwa rekrutuje się rdzeń lwowskiej młodzieży radykalnej […]. Jako ilustrację
obecnych prądów panujących na politechnice niech posłuży fakt, że dnia 25 marca 1894 z okazji
zgonu Koszuta wysłała młodzież politechniczna telegram do techników w Budapeszcie”.
29
ANKr, DPKr 44. Pismo z dnia 24 listopada 1894 r. namiestnika Badeniego informujące zarząd „Czytelni akademickiej w Krakowie” o rozwiązaniu stowarzyszenia. W tym samym roku zostało rozwiązane we Lwowie towarzystwo Akademii czeskiej „Krużok”.
30
ANKr, DPKr 40. W marcu 1893 r. rząd wiedeński informował Badeniego, że przedstawiciele
uciśnionych narodów monarchii austrowęgierskiej (m.in. Czesi i Rumuni, ale bez udziału Polaków)
planują zorganizowanie kongresu skierowanego przeciwko istniejącemu ustrojowi państwa oraz
wydawanie czasopisma „Confederation”. Namiestnik w piśmie do dyrektora policji wzywał, aby
„czuwał nad ewentualnym pojawieniem się dążności skierowanej ku urządzeniu tego kongresu”,
26
27
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Badeni posiadał także dobre relacje z generalicją austriacką, sprzyjał rozbudowie Twierdzy Przemyśl i tworzeniu nowych korpusów wojskowych. Ostrzegał
jednak przed tym, żeby w korpusach wojskowych nie rozprowadzać gazet o narodowo-polskim charakterze, mimo że nie zawierały one treści bezprawnych. Działaniami popierającymi rozwój infrastruktury wojskowej – m.in. przez zgodę na
budowę w miastach koszar przy sprzeciwie mieszkańców – Badeni dawał dowody swego galicyjsko-austriackiego patriotyzmu. Przed planowanymi manewrami
wojskowymi w Galicji nakładał na starostów obowiązek osobistego dozoru stanu
dróg i połączeń komunikacyjnych31. Przychylność Badeniego dla władz wojskowych skłoniła samego cesarza Franciszka Józefa I do udzielenia mu publicznej
pochwały, która „odbiła się sympatycznym echem po kraju”32. Bliskie kontakty ze
sferami wojskowymi stały się także źródłem obaw wiedeńskiej biurokracji o możliwą niesubordynację namiestnika, jako urzędnika wykonującego politykę rządu.
Przypisywano mu wręcz energię równą Bismarckowi33. Nawet jeśli Badeni chwalony był nadmiernie, to nie zmienia to faktu, że jako namiestnik rządził samodzielnie i aktywnie, wywierając także znaczny wpływ na wewnętrzne funkcjonowanie organów autonomicznych. Sejm i Wydział Krajowy pogodziły się bowiem
z narzuconym przez Badeniego obowiązkiem współdziałania w tworzeniu krajowego ustawodawstwa. Bez wiedzy i zgody namiestnika żadna sprawa wewnętrznego zarządu krajem nie mogła znaleźć satysfakcjonującego rozwiązania. Badeni
stał się tym samym niekwestionowanym liderem całego aparatu władzy w Galicji.

z jasnym uzasadnieniem konieczności przeciwdziałania tym planom, gdyż, jak to ujął Badeni: „taka
bądź ukryta, bądź to jawna agitacja wroga Państwu, nie może być cierpianą”. Zob. także pismo
Badeniego z 9 marca 1894 r. do dyrekcji policji informujące o tym, że minister wyznań i oświaty zakazał stypendystom bośniacko-hercegowińskim uczestnictwa w demonstracjach politycznych
niezależnie od tendencji pod rygorem odebrania stypendium. Badeni żądał na ten temat informacji, chociaż, jak zaznaczył, takich stypendystów… nie było w Galicji. Wykonywał więc każdy reskrypt rządowy niezależnie od treści! Badeni domagał się od dyrektora informacji o tym, czy jakiś
Bośniak-stypendysta austriackiego uniwersytetu nie brał w Galicji udziału w politycznej manifestacji. Dyrektor na czerwono podkreślił żądanie namiestnika! ANKr, DPKr 45.
31
CDIAUL 146/4/3334. W piśmie z 27 czerwca 1893 r. Badeni, domagając się wzmożonej
aktywności starosty w czasie manewrów, m.in. poprzez użycie swych wpływów, aby ludność powiatu udzielała wojsku chętnej pomocy, kończył swą instrukcję słowami: „Sądzę, że Pan Starosta
oceniając należycie doniosłość tej sprawy, nie zaniedba niczego, aby władzy wojskowej w każdym
kierunku zadowolić”.
32
Fraza z mowy marszałka Sejmu Krajowego księcia E. Sanguszki wygłoszona w sejmie
10 stycznia 1894 r. Sanguszko informował izbę, że monarcha podczas pobytu w Galicji na manewrach wojskowych „pochwalił nasz rząd krajowy oraz wyraził uznanie dla postępowania kraju od
czasu wprowadzenia parlamentaryzmu”. Cyt. za: Stenograficzne sprawozdania z piątej sesji szóstego
periodu Sejmu Krajowego Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim z roku 1894.
Posiedzenie od 10 stycznia do 17 lutego 1894 r.
33
A. Felkier: Graf Kazimierz Feliks Badeni…, s. 24 i n.
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4. Stosunki z Sejmem Krajowym
Trzeba przyznać, że w ułożeniu wzajemnych stosunków z Sejmem Krajowym
Badeni dowiódł dużego talentu politycznego. Udało mu się bowiem nadzwyczaj
zręcznie powiązać przyjęty na siebie pozastatutowy obowiązek politycznej odpowiedzialności przed sejmem z prawem namiestnika do nieformalnej kontroli inicjatywy ustawodawczej sejmu. W mowie sejmowej wygłoszonej 3 stycznia
1889 r. w związku z objęciem urzędu namiestnika Badeni tak określił program
swoich rządów: „W spełnieniu moich zamiarów pragnę oprzeć się o powagę Wysokiej Izby, chcę działać zgodnie z większością Sejmu i liczę na poparcie i pomoc
Waszą – Szanowni Panowie. Proszę na razie tylko o szczerą życzliwość, a mam
nadzieję, że na tej drodze dojdziemy niebawem do wzajemnego zaufania. Przede
wszystkim pragnąłbym ująć w porozumieniu z Ekscelencją Marszałkiem i Wydziałem Krajowym inicjatywę ustawodawczą w pewien system, który by polegał
na tym, by kwestie mniej ważne i mniej piekące ustępowały miejsca ważniejszym […]. Inicjatywę prawodawczą pragnę z Wydziałem Krajowym podzielić, to
jest, nie przestając nigdy działać w porozumieniu, zamierzam za przyzwoleniem
władz centralnych niektóre sprawy wnosić jako przedłożenia rządowe […], inne
zaś wnosiłby Wydział Krajowy. Daleki jestem od chęci tamowania inicjatywy
poselskiej, ale znajduję, że każda ustawa nowa musi polegać na rzeczywistej,
w kraju odczutej potrzebie i nie przypuszczam, by Namiestnik i Wydział Krajowy tak dalece tych potrzeb nie rozumieli, iżby mieli milczkiem przechodzić
nad nimi do porządku dziennego […]. Powtarzam, iż co powiedziałem, tyczy się
tylko ustaw, przed których dorywczym układaniem, wnoszeniem i uchwaleniem
przestrzegam”34.
Mowa Badeniego była majstersztykiem marketingu politycznego. Prostym
bowiem zabiegiem socjotechnicznym pozyskał sobie przychylność większości
sejmowej. Któż bowiem nie przyklasnąłby deklaracji o politycznej odpowiedzialności namiestnika przed sejmem? Badeni liczył na huczne brawa i je otrzymał!
Złożonym oświadczeniem wiele nie ryzykował. Odpowiedzialność namiestnika przed sejmem mogła mieć bowiem wyłącznie aspekt moralny. Odwołać ze
stanowiska mógł go nadal wyłącznie cesarz. W zamian za przyznanie sejmowi iluzorycznego uprawnienia Badeni żądał konkretnego ustępstwa dla siebie:
uzgadniania z nim projektów ustaw krajowych. Sejm nie miał innego wyboru,
jak propozycję namiestnika przyjąć. Wprawdzie prowadziła ona do ograniczenia
prawa posłów do wykonywania inicjatywy ustawodawczej, trudno jednak było
odmówić jej racjonalnych podstaw. Badeniemu chodziło bowiem o poprawę procesu legislacyjnego w tym celu, żeby ustawy krajowe nie kolidowały z ustawami
Stenograficzne sprawozdania z szóstej sesji piątego periodu Sejmu Krajowego Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim z roku 1889. 26 posiedzenie z 3 stycznia 1889 r.
34
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państwowymi, bo w ten sposób sejm narażał się na odmowę sankcji ze strony
cesarza. System wspólnych prac nad projektami ustaw miał na uwadze, z jednej
strony, dobrą kodyfikację prawa tak pod względem jego treści, jak i formy, z drugiej jednak – gwarantował, że wszystkie kanały polityki galicyjskiej znalazły się
pod wyłączną kontrolą Badeniego. Zakres aktywności ustawodawczej sejmu stał
się pochodną woli namiestnika, który wyznaczał ramy rządowych oczekiwań pod
adresem ustawodawstwa krajowego.
Jak zatem się sprawdził w praktyce postulowany przez Badeniego system wzajemnych stosunków między namiestnikiem a Sejmem i Wydziałem Krajowym?
Efektem mechanizmu koordynacji prac ustawodawczych, na który tak nalegał
Badeni, było to, że marszałek Sejmu Krajowego Jan Tarnowski na jesieni 1889 r.
konstatował, że Wydział Krajowy przygotował niewiele wniosków ustawodawczych, wzywając posłów do większej aktywności w zakresie inicjatywy ustawodawczej. Uwaga marszałka, sugerująca niedwuznacznie pasywną postawę namiestnictwa w przygotowaniu projektów ustaw, zapewne nie przypadła do gustu
Badeniemu, skoro musiał się tłumaczyć, że skromny zakres przedłożeń ustawodawczych był z góry przez namiestnictwo zaplanowany35. Namiestnik upatrywał
powody wstrzemięźliwości na polu prac ustawodawczych w tym, że główne zadanie sejmu miało polegać na uchwaleniu ustawy przewidującej wykupienie przez
państwo propinacji z rąk prywatnych. Badeni osiągnął zamierzony cel. Jak napisał Starzyński w biogramie Badeniego o sprawie propinacyjnej: „Zręcznie przeprowadził tę reformę z korzyścią dla kraju”. Ustawa krajowa była następstwem
działań ministra Dunajewskiego, który uzyskał zgodę austriackiej Rady Państwa
na wyasygnowanie odszkodowania dla galicyjskich właścicieli za zniesienie prawa propinacji, które miało być finansowane przez dwadzieścia lat z podwyższonego podatku od spirytusu.
Obok sprawy propinacyjnej Badeni przedłożył na tym samym posiedzeniu
rządowy projekt ustawy o wynagrodzenie dla katechetów w szkołach wydziałowych i ludowych kilkuklasowych, która modyfikowała uchwaloną przez sejm
ustawę, gdyż nie otrzymała ona cesarskiej sankcji. Badeni nie omieszkał wykorzystać tej sytuacji do tego, żeby niejako wbrew apelowi marszałka Tarnowskiego nagannie ocenić nieprzemyślane inicjatywy ustawodawcze samych posłów:
„Mówię niestety, gdyż uważam tego rodzaju bezowocne uchwały tam, gdzie się
nie rozchodzi o kwestie zasadnicze i gdzie Sejm bezwiednie na to niebezpieczeństwo się naraża, za nader przykre i tok spraw utrudniające”36. Badeni wyrażał
wiarę, graniczącą z pewnością, że posłowie przyjmą ustawę ponownie w wersji
opracowanej przez namiestnika, gdyż w preliminarzu budżetowym na nowy rok
uwzględnił już kwoty wynikające z postanowień procedowanej ustawy. Jak zatem
35
Stenograficzne sprawozdania z pierwszej sesji szóstego periodu Sejmu Krajowego Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim z roku 1889. 1 posiedzenie z 10 października
1889 r.
36
Ibidem.
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widać z ogólnego przebiegu sesji sejmowej, współpraca z marszałkiem Tarnowskim po rocznym okresie namiestnikostwa Badeniego nie przebiegała w atmosferze pełnego wzajemnego zrozumienia. Badeniemu nie pozostało więc nic innego,
jak wysunąć na stanowisko marszałka sejmu osobę, która byłaby w stanie sprostać
jego oczekiwaniom, czyli uznałaby przywództwo namiestnika w kształtowaniu
wewnętrznej polityki kraju. Wybór Badeniego padł na księcia Eustachego Sanguszkę, kolegę z młodzieńczych lat, który na kolejnej sesji Sejmu Krajowego zastąpił Tarnowskiego na urzędzie marszałka Sejmu Krajowego.
Badeni obiecał Sanguszce urzędowanie na stanowisku marszałka sejmu
„uprościć i uprzyjemnić”37, co w rzeczywistości oznaczało, że nowy marszałek
stał się bardziej wykonawcą politycznych działań Badeniego niż równoprawnym
partnerem w kierowaniu sprawami kraju. Lojalność marszałka Sanguszki Badeni
wysoko musiał sobie cenić, skoro po objęciu stanowiska premiera zastąpił go na
urzędzie namiestnika, a na opróżnione stanowisko marszałka mianowany został
jego brat Stanisław Badeni. Na sesji Sejmu Krajowego w 1892 r. marszałek i namiestnik przemawiali już jednym głosem zarówno co do oceny faktu niezwołania
sesji sejmu w roku poprzednim, jak i w sprawie przedłożonych projektów ustaw,
z których jeden został przygotowany przez Wydział Krajowy, a dwa przez władze
rządowe38. Na sesji Sejmu Krajowego w 1894 r. poczuł się Badeni w obowiązku przedstawienia stanu spraw, którymi zajmowało się aktualnie namiestnictwo,
oraz nakreślenia planu przyszłych działań administracji rządowej. Odrzucił m.in.
podejrzenia o wzroście fiskalizmu administracji skarbowej, który miałby być rzekomo następstwem jego zaleceń. Badeni w celu legitymizacji swej dominującej
pozycji w prowadzeniu galicyjskiej polityki złożył kolejną uroczystą deklarację
o odpowiedzialności politycznej namiestnika: „Pragnę odpowiadać przed Sejmem Krajowym za wszystko, co na swym stanowisku zdziałałem, zdziałać mogę
lub spełnić nie potrafię”39.
37
D. Szymczak: Galicyjska „ambasada w Wiedniu. Dzieje ministerstwa dla Galicji 1871–1918”.
Poznań 2013, s. 158–159. Sanguszko stanowisko namiestnika przyjął z pewnymi oporami, które
udało się jednak Badeniemu przełamać, co wywołało złośliwie komentarze w rodzaju: „Badeni złapał Sanguszkę, jak lis kurczątko”.
38
Stenograficzne sprawozdania z trzeciej sesji szóstego periodu Sejmu Krajowego Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim z roku 1889. 1 posiedzenie z 3 marca 1892 r. Badeni
ponownie konstatował, że ustawa gminna dla miast i miasteczek, nie objętych ustawą z 1889 r.,
nie uzyskała sankcji cesarskiej, ale w tonie spokojnym stwierdził: „Nie wątpię, że trudności dadzą
się usunąć”. Uzyskał jednak od Wydziału Krajowego zapewnienie, że nie ma on zamiaru występować z ponownym projektem ustawy w bieżącej sesji sejmu. Sankcji nie uzyskała także ustawa
uzupełniająca postanowienia ustawy z 1874 r. o zakładaniu i urządzaniu ksiąg hipotecznych, ale,
jak oświadczył Badeni, słuszne zarzuty rządu Wydział Krajowy już uwzględnił, przedkładając nowy
projekt ustawy.
39
Stenograficzne sprawozdania z piątej sesji szóstego periodu Sejmu Krajowego Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim z roku 1894. Posiedzenie od 10 stycznia do 17 lutego
1894 r.
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Namiestnikostwo Badeniego zapisało się niewątpliwie w historii Galicji jako
okres, w którym prowadzenie realnej polityki krajowej przeszło w ręce namiestnika za cenę jednak pewnego osłabienia pozycji ustrojowej Sejmu i Wydziału Krajowego jako instytucji autonomicznych i niezależnych od administracji rządowej.
Taki obraz funkcjonowania aparatu władzy został jednak oceniany pozytywnie
przez galicyjskie elity władzy. Dowodzą tego słowa Sanguszki w Sejmie Krajowym, jakie wypowiedział po powołaniu go na urząd namiestnika, gdy w tym
czasie Badeni zajmował stanowisko austriackiego premiera: „Kiedy dzisiejszy Minister-Prezydent opuszczał stanowisko Namiestnika, podnoszono z wielu stron,
że w ostatnich latach o dwoistości tych administracji, o teoretycznej wadliwości całego urządzenia kraj zapomniał, bo jej nie czuł”40. Wypowiedź Sanguszki
świadczy dobitnie o tym, że za rządów Badeniego centrum władzy krajowej przeniosło się z Sejmu i Wydziału Krajowego do „Pałacu pod Kawkami”.

5. Polityka wobec ruchu ludowego i socjalistycznego
Walka Badeniego z działalnością agitatorską ks. Stojałowskiego na wsi nie
wynikała z chęci zdławienia ruchu ludowego jako politycznej i programowej
konkurencji dla ziemiaństwa i konserwatywnych elit41. Sprzeciw Badeniego budził przede wszystkim sposób uprawiania polityki przez ks. Stojałowskiego, który budował swe wpływy w środowisku wiejskim, agitując na wiecach i w prasie
przeciwko władzy stańczyków, klerowi i Żydom. Działania Badeniego, zwalczające populizm i demagogię ks. Stojałowskiego, spotkały się z poparciem hierarchii kościelnej42. Biskupi w wydanym liście pasterskim zakazali czytania pism
40
Stenograficzne sprawozdania z pierwszej sesji siódmego periodu Sejmu Krajowego Galicji
i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim z roku 1895/96. Posiedzenie od 28 grudnia 1895 r.
do 8 lutego 1896 r.
41
ANKr, DPKr 44. Badeni popierał organizacje chłopskie, które nie podzielały radykalizmu
ks. Stojałowskiego. Zob. pismo z 7 listopada 1894 r. do dyrektora policji w Krakowie informujące
o tym, że do starosty Nowego Sącza zgłosili się działacze „Związku Chłopskiego” z informacją,
że Stojałowski chce urządzić w Krakowie wiec celem zdyskredytowania „Związku Chłopskiego”
braci Potoczków, jako „trzymającego z rządem i szlachtą”, z udziałem B. Wysłoucha i Stapińskiego oraz przy poparciu socjalistów. Działacze „Związku Chłopskiego” domagali się, „by rzeczony
wiec nie doszedł do skutku”. Namiestnik żądał od dyrektora policji wydania stosowanych zarządzeń
i zdania sprawozdania z przebiegu wiecu. „Związek Chłopski” odciął się od ks. Stojałowskiego na
walnym zgromadzeniu we Lwowie w 1894 r., wystąpił przeciwko wszystkim „tendencjom uosobionym na zgromadzeniu przez ks. Stojałowskiego i przez Stapińskiego, redaktora «Przyjaciela Ludu»”.
Związek m.in. opowiedział się przeciwko powszechnemu głosowaniu. Zob. raport komisarza rządowego z posiedzenia, CDIAUL 146/7/4477.
42
ANKr, DPKr 51. Ogłoszony w 1890 r. przez ks. S. Stojałowskiego program stronnictwa
chrześcijańsko-ludowego zakładał opozycję wobec rządu, ale jednocześnie wyjaśniano, że „opozy-

Kazimierz Badeni jako namiestnik Galicji

195

Stojałowskiego, jako przeciwnych nauce Kościoła. Ostrzegali chłopów, że działania ks. Stojałowskiego „sieją nienawiść i niezgodę”, przeto nie powinni udzielać
mu poparcia43. Wydawane przez ks. Stojałowskiego czasopisma, poza szerzeniem
w środowisku chłopskim postaw patriotycznych i religijnych, propagowały także
antyklerykalizm i antysemityzm. Podstawowy zarzut pod adresem jego politycznej działalności polegał zatem na tym, że uprawiał propagandę, nacelowaną na
antagonizowanie galicyjskiego społeczeństwa, głównie przez posługiwanie się retoryką antysemicką.
Badeni dążył więc do znacznego osłabienia wpływu ks. Stojałowskiego na
ludność wiejską za pomocą dostępnych środków, tj. konfiskatą pism, policyjną
inwigilacją czy zakazem zgromadzeń. Należy sądzić, że Badeniego, któremu – jak
napisał w Autobiografii Koźmian – antysemityzm był „wstrętny”, musiało bulwersować w szczególności to, że ks. Stojałowski posługiwał się najbardziej prymitywną gamą uprzedzeń i idiosynkrazji wobec Żydów, które upowszechniał wśród
chłopów na łamach wydawanych czasopism44. Z tego powodu sfery rządowe Galicji były przekonane, że to właśnie agitacja polityczna ks. Stojałowskiego podczas
wyborów do austriackiego parlamentu 1897 r., z silnym akcentem antyżydowskim, stała się zarzewiem gwałtownych ekscesów antysemickich w połowie nacja nie jest buntem przeciw władzy jako takiej, ale legalną i konstytucyjną dążnością usunięcia tych
osób i stronnictw od wykonywania władzy, które je dziś dzierżą […]. Wobec innych stronnictw
opozycja nie jest nienawiścią lub podjudzaniem przeciw stanom lub ludziom, ale […] zwalczaniem zasad konserwatywnych, obłud katolickich lub liberalnych”. Program zawierał także deklarację, że wierni wybierać będą „duchownych na wszystkie duchowne urzędy, a nominacje biskupów
[…] stanowczo i najrychlej mają być usunięte”.
43
J. Zamorski: Ks. Stanisław Stojałowski…
44
W mowie sejmowej z 9 listopada 1904 r. ks. Stojałowskiego, jak w soczewce, skupiły się jego
antysemickie fobie, m.in. mówiąc: „Dlatego główny, zasadniczy zarzut, który mam przeciw większości, a więc tak przeciw prawicy, jak zwłaszcza przeciw lewicy, jest ten: że zżydziliście się sami
i zżydziliście Galicję. Stąd poszło nie tylko zepsucie ducha chrześcijańskiego, nie tylko podkopanie
zasad głównych, które są podstawą całego społeczeństwa […] stąd poszło zrujnowanie kraju […].
Panowie, czy da się zaprzeczyć, że Galicję zjadają Żydzi? Raczej całą prawie już bez wyjątku zjedli Żydzi. Żydzi zjedli szlachtę; proszę pójść i policzyć, wiele dworów jest w żydowskich rękach
w Galicji, proszę pójść i policzyć, wiele zagród włościańskich jest w rękach żydowskich, a trzeba
powiedzieć, że tam, w zagrodzie włościańskiej, ten Żyd nie ma nic do roboty, bo przecież ani pługa,
ani cepa się nie chwyta. Jeśli więc włazi na ten obszar i na ten grunt, to czyni to tylko dla wyzysku
dawnego posiadacza i dla wyzysku tej świętej ziemi naszej! […] To zżydowienie jest największą
klęską naszego kraju […] I czyż nie jest słuszną skargą, że większość sejmowa dała się uwieść lewicy
demokratycznej i idąc na pasku liberalnym, wydała Galicję na pastwę żarłocznego żydostwa?! I że
wszyscy musimy pracować na to, żeby te miliony próżniaków wyżywić?!”. Na antysemickie wynurzenia ks. Stojałowskiego zareagował marszałek Stanisław Badeni, brat Kazimierza, upominając go
tymi słowami: „Muszę zwrócić uwagę p. posła, żeby tego rodzaju wyrazów w tej Izbie nie używał,
wyrazów skierowanych nie przeciw pojedynczej osobie, ale przeciw całemu stanowi, który musi
w tej Izbie znaleźć ochronę”. Cyt. za: S. Grodziski: Sejm Krajowy Galicyjski 1861–1914. Kraków
2018, s. 653–654.
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stępnego roku45. Przeświadczony o zgubnych skutkach postępowania ks. Stojałowskiego dla utrzymania ładu społecznego w Galicji Badeni pisał w 1894 r. do
podległych mu urzędów, że „niebezpieczna działalność agitacyjna ks. Stanisława
Stojałowskiego za pomocą pism «Dzwon», «Wieniec Polski», «Pszczółka» przybiera coraz większe i groźniejsze rozmiary”, uzasadniając tym konieczność zastosowania ostrych środków administracyjno-karnych46.
Badeni nakazał nie tylko konfiskowanie czasopism i druków ulotnych sygnowanych przez ks. Stojałowskiego, ale także uniemożliwiał im dotarcie do abonentów47. Urzędy pocztowe zostały zobowiązane do zgłaszania policji każdej przesyłki, która mogła zawierać egzemplarz czasopisma. Policja przy udziale prokuratora
dokonywała otwarcia przesyłki i rekwirowała skonfiskowany numer gazety. Jeśli
prokuratura nie zarządziła konfiskaty, przesyłka była ekspediowana przez urząd
pocztowy do miejsca przeznaczenia. Podejrzenie urzędnika pocztowego, że przesyłka zawiera skonfiskowany numer gazety, było wystarczającą podstawą do komisyjnego jej otwarcia wbrew woli abonenta. Co więcej, jeśli przesyłka nie zawierała skonfiskowanego numeru pisma, prokurator z reguły podejmował decyzję
o jego konfiskacie pod jakimkolwiek pretekstem, legalizując w ten sposób bezArchiwum Akt Dawnych w Warszawie (dalej AGAD), zespół 305, sygn. 307. Prezydium
Sądu Krajowego Wyższego w piśmie z 19 czerwca 1898 r. do podległych mu sądów zwracało uwagę,
że w prowadzonych postępowaniach karnych przeciwko uczestnikom antyżydowskich zajść „jest
moralnym i patriotycznym obowiązkiem władz sądowych starać się o wykrycie motywów popełnianych ekscesów i źródła, z którego pochodzą”. Wyższe władze sądowe niedwuznacznie wskazywały, że odpowiedzialność za antyżydowskie wystąpienia chłopów spadała także na „dzienniki periodyczne, które postawiły sobie za zadanie siać niezadowolenie i nienawiść między poszczególnymi
klasami ludności”. Jeden z obwinionych w procesie o napady na Żydów zeznał, że antyżydowskie
poglądy głosił Michał Mickowski, właściciel młyna, „człowiek inteligentniejszy, który wyczytał
w jednym z numerów «Wieńca» czy «Pszczółki», że poprawy bytu ekonomicznego można się spodziewać po wysiedlaniu co najmniej trzech tysięcy Żydów”.
46
ANKr, DPKr 44. Pismo Badeniego z 21 stycznia 1894 r. do dyrektora policji w Krakowie
pisał: „Władze śląskie powołane do wykonywania nadzoru prasowego zdają się zachowywać obojętnie wobec wichrzeń Stojałowskiego, który też bezkarnością dotychczasową ośmielony, coraz gwałtowniej w pismach swych występuje. Ostatnimi czasy zajmuje się on przeważnie duchowieństwem
i biskupami, napadając tychże za list pasterski zakazujący czytania jego pism. W polemice swej […]
przekracza on wszelkie granice, podkopując wiarę nieoświeconych włościan będących czytelnikami
jego pism”.
47
ANKr, DPKr 51. Badeni informował 12 lutego 1894 r. dyrektora krakowskiej policji, że wydał polecenie galicyjskiej dyrekcji poczt i telegrafów, by przesyłki do kraju z drukarni na Węgrzech
(od 1892 r. Stojałowski drukował gazety w Czacy), zawierające numery „Wieńca Polskiego”, „Dzwonu” i „Pszczółki” były kierowane do urzędu pocztowego w Krakowie, o których nadejściu miał być
„poufnie” dyrektor policji powiadomiony w celu dokonania ich konfiskaty i zajęcia w porozumieniu z prokuratorem. Dnia 17 sierpnia 1896 r. policja w Oświęcimiu donosiła namiestnictwu, że Stojałowski miał w swych przemówieniach występować w sposób „gwałtowny i namiętny przeciwko
władzom rządowym, duchowieństwu i żandarmerii, a nade wszystko przeciw prezydentowi Rady
Ministrów hr. Badeniemu”.
45
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prawne czynności policji48. Badeni w walce z ks. Stojałowskim posunął się więc
do działań, które były typowe dla państwa policyjnego, a nie konstytucyjnego
państwa prawa.
Od samego początku swego urzędowania Badeni zlecał władzom bezpieczeństwa inwigilowanie także osób podejrzanych o agitację socjalistyczną w środowiskach robotniczych49. Częściej niż jego poprzednicy stosował środki represyjne wobec robotniczych stowarzyszeń samokształceniowych i ich działaczy,
upowszechniających ideologię socjalistyczną50. Na gruncie galicyjskim było nim
w latach dziewięćdziesiątych XIX w. krakowskie stowarzyszenie „Siła”, które
wspierało finansowo czasopismo „Naprzód” o profilu socjalistycznym. Czasopismo było obiektem stałego zainteresowania prokuratorskiej cenzury i podlegało
licznym konfiskatom z racji tego, że prokuratura znajdowała dość łatwo w publikowanych artykułach przypadki podburzania jednych grup społecznych przeciwko drugim. „Naprzód” atakował w sposób na ogół demagogiczny nienawistne
grupy społeczne, tj. kapitalistów, ziemiaństwo i katolicki kler. Agitacja polityczna,
nastawiona na skonfliktowanie społeczeństwa, podobnie jak w przypadku publicystyki ks. Stojałowskiego, została poddana przez namiestnika szczególnej kontroli ze strony organów bezpieczeństwa.
Władze rządowe Galicji uznały przeznaczanie składek członków stowarzyszenia „Siła” na utrzymanie socjalistycznego czasopisma za przejaw działalności
o charakterze politycznym. Zarzucały stowarzyszeniu, że rozprowadzając „Naprzód” wśród swych członków, przyczynia się do ich „uświadamiania i podburzania przeciw istniejącemu porządkowi”51. Inwigilacja działaczy „Siły” została
opisana w 1893 r. w austriackiej gazecie “Arbeiter Zeitung” jako przykład bezprawnych działań władz rządowych Galicji. Za krytykę władzy gazetę skonfiskowano. W związku z tym namiestnictwo zostało wezwane przez Wiedeń do
przedstawienia wyjaśnień. Z raportu starosty stanisławowskiego wynikało, że
policja – zgodnie z poleceniami namiestnika – „zwróciła uwagę na przybyszów
nieposiadających żadnej legitymacji i wzbudzających obawę podburzania tutejszych robotników”. Zostali oni zatrzymani na 24 godziny pod zarzutem, że chcieli
zorganizować 1 maja, bez zgody starostwa, nielegalne zgromadzenie w celu omówienia statutu stowarzyszenia „Siła”. Na mocy decyzji prokuratora trzech socjalistycznych agitatorów zostało aresztowanych. Sąd jednego z nich skazał na trzy

CDIAUL 146/ 7/ 4691.
ANKr, DPKr 36 i 40. Zob. np. pismo z 8 marca 1889 r. do dyrektora policji z prośbą o informację, czy nie jest prowadzona agitacja w związku z planowanym przez socjalistów zjazdem
pracowników handlowych w Wiedniu.
50
F. Zaleski nie wykazywał zbytniej gorliwości w przeciwdziałaniu rozwojowi ruchu socjalistycznego, podejmując działania represyjne tylko na polecenie Wiednia. Zob. W. Pyżowicz: Kulisy
ustąpienia…, s. 404.
51
CDIAUL 146/8/882.
48
49
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dni aresztu, ale dwaj zostali uniewinnieni52. Sprawa ta pokazuje, że władze szukały niekiedy pretekstu w celu represjonowania działaczy socjalistycznych.
Ostatecznie na wniosek starosty krakowskiego z czerwca 1894 r. Badeni rozwiązał „Siłę”, aczkolwiek na końcu swego pisma do namiestnika starosta dodał:
„Co się specjalnie Krakowa tyczy, można przypuszczać, iż po ewentualnym rozwiązaniu »Siły« stowarzyszenie na mocy nowych statutów wkrótce odżyje”53. Tak
w istocie się stało. „Siła” przekształciła się w partię polityczną. W 1897 r. powstała Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego. Badeni
podejmował więc prawne środki wobec stowarzyszeń socjalistycznych, mimo że
ich skuteczność była pozorna. Uważał bowiem, że reakcja organów państwa na
naruszenie obowiązującego prawa buduje jego siłę i powagę.

6. Postawa wobec Ukraińców
Badeni nie miał zrozumienia dla odrębności politycznych i narodowych interesów Rusinów (Ukraińców). Uważał, że Galicja stanowi jeden organizm prawno-polityczny, w którym większość polska ma prawo do politycznego przywództwa
i nie może być kontestowana przez ukraińską mniejszość. Dał temu nawet pewien wyraz w pierwszej mowie wygłoszonej w Sejmie Krajowym, w której stwierdził: „Wszystko, co powiedziałem, odnosi się do kraju całego i nie miałbym powodu zwracać się do Szanownych Panów Posłów ruskiej narodowości, gdyby nie
okoliczność, że stało się to zwyczajem i że odstąpienie od tego zwyczaju mogłoby
być fałszywie tłumaczonym”54. Inaugurując w Sejmie swe namiestnikowskie rządy, Badeni zatem zaznaczył, że Rusini nie powinni oczekiwać jakiś specjalnych,
wyjątkowych względów z strony władzy rządowej. Co więcej, w krótkim czasie
pozwolił sobie na kilka nieprzyjaznych gestów i słów wobec działaczy ruskich,
które stały się powodem wnoszonych skarg do rządu i cesarza na jego grubiańskie zachowanie.
Pod koniec czerwca 1889 r. Badeni przyjął deputację centralnego ruskiego
komitetu wyborczego, która zwróciła namiestnikowi uwagę na nielegalne postępowanie władz politycznych podczas prawyborów do Sejmu Krajowego. Na spokojne przedstawienie zarzutów o wyborczych nadużyciach Badeni odpowiedział
szorstko, że stronnictwa ruskie walczą między sobą, osłabiając tym swoje szanse wyborcze, a niepowodzenia zrzucają na administrację rządową. Na uwagę, że
w wyborach oba ugrupowania, tj. młodorusinów i starorusinów, tworzyły jeden
CDIAUL 146/ 7/ 4499.
CDIAUL 146/ 7/ 4477.
54
Stenograficzne sprawozdania z szóstej sesji piątego periodu Sejmu Krajowego Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim z roku 1889. 26 posiedzenie z 3 stycznia 1889 r.
52
53
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komitet wyborczy, Badeni z wyraźną złością odparł: „Ja wiem lepiej, co zachodzi
u was i w kraju, wy wzajemnie się gryziecie i nienawidzicie, nie wolno wam winy
przenosić na organy państwa”. Wobec grubiańskiego zachowania namiestnika,
który nie przyjmował do wiadomości, że podległa mu administracja może dopuszczać się bezprawnych działań, Rusini wnieśli do premiera Taaffego oficjalną
skargę55.
Nie był to jednak jednostkowy przykład obcesowego potraktowania Rusinów
przez Badeniego. Dowiedziawszy się o wniesionej skardze, w trakcie rozmowy
z Julianem Romańczukiem, przedstawicielem młodorusinów, ponownie obarczył winą samych Ukraińców za sposób postępowania podległej mu administracji
w trakcie wyborów56. Podczas obrad Sejmu Krajowego w listopadzie 1889 r. Badeni okazał wobec posłów ruskich po raz kolejny nieprzyjazne nastawienie, które
nawet polscy politycy oceniali jako rażąco niestosowne. W aroganckim bowiem
tonie zwrócił się do jednego z posłów ruskich, że na interpelacje klubu ruskiego
będzie odpowiadał „jak uczniakom”. A ich przywódcę w sejmie Romańczuka publicznie określił mianem „prowodyra i herszta”. Pojawiły się nawet głosy, że wobec takiej postawy Badeniego politycy galicyjscy powinni układać się z Rusinami
poza plecami namiestnika.
Wszystko to nie wróżyło dobrze jakimkolwiek planom ułożenia poprawnych
wzajemnych stosunków. Badeni bowiem zraził do siebie przedstawicieli ruskich
narodowców (młodorusinów), którzy jako jedyni wchodzili w grę jako potencjalni partnerzy w rozmowach w sprawie stworzenia politycznego modus vivendi. Ani
bowiem radykalny ruch ukraiński o charakterze socjalistycznym, ani antypolskie
stronnictwo moskalofilskie nie mogły stać się sojusznikami Badeniego w stabilizacji stosunków między obiema narodowościami57. Nie może zatem zaskakiwać
fakt, że wobec zaognionych relacji namiestnika z Rusinami rząd wiedeński postanowił na własną rękę, ponad głowami władz krajowych, pozyskać galicyjskich
Ukraińców58. Po przeprowadzonych rozmowach z wysłannikiem rządu Ukraińcy
Haus-, Hof-, und Staatsarchiv w Wiedniu, zbiór Familienarchiv Taaffe 19, Manuskripte und
Briefe von/an Eduard Graf Taaffe. Odpis poufnego pisma z wewnętrznego ukraińskiego źródła
z 8 stycznia 1890 r. ze Lwowa, w którym dokładnie zostały opisane zachowania Badeniego wobec
posłów i działaczy ruskich.
56
Ibidem. Badeni bronił pośrednio siebie, mówiąc: „Wnieśliście skargę na mnie do ministra,
bo inaczej nie mogę nazwać telegramu do premiera Taaffego. Jednakże powinniście wiedzieć, że
jestem namiestnikiem i zwierzchnikiem organów politycznych w kraju, nie posiadam siły wszystkim 400 osobom, które mi podlegają zakazać, żeby nie brały czynnego udziału w wyborach. Oni
wszyscy są obywatelami, […] w których żyłach nie woda, ale krew płynie. To nie jest moja wina
w przypadku, gdy przy tym akcie (wyborczym) gorącą krew manifestują”.
57
Cz. Partacz: Od Badeniego do Potockiego. Stosunki polsko-ukraińskie w Galicji w latach
1888–1908. Toruń 1997, s. 46.
58
Ibidem. Autor cytowanej monografii, analizując okoliczności zawarcia politycznej ugody
między Badenim a Ukraińcami, nie wspomina o napiętych relacjach namiestnika z posłami ukraińskimi w okresie poprzedzającym porozumienie. Należy zgodzić się z tezą, że chęć porozumienia
55
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złożyli memoriał, w którym deklarując pełną lojalność wobec państwa, domagali się ograniczenia władzy Polaków, m.in. przez podział Galicji na część polską
i ukraińską. Dopiero wtedy Badeni dostrzegł zapewne nieskuteczność taktyki,
jaką przyjął pierwotnie wobec Ukraińców. Jak się wydaje, zamierzał prowadzić
twardy kurs wobec ich politycznych i narodowych aspiracji, czyniąc ewentualne
ustępstwa wyłącznie na swoich warunkach. Niebezpieczeństwo powrotu rządu
austriackiego do polityki bezpośrednich negocjacji z Ukraińcami zmusiło więc
Badeniego do zmiany postawy z nieprzyjaznej na ugodową. Badeni obiecał zatem
większą dbałość o interesy ukraińskie w Galicji, m.in. w dziedzinie szkolnictwa
ruskiego oraz obsady stanowisk w kościele greko-katolickim.

7. Zakończenie
Intensywność czynności urzędowych oraz ich szeroki zakres przedmiotowy
dowodzi, że Badeni sprawował operatywny nadzór nad podległymi mu urzędami, które licznymi ponagleniami były zmuszane do wypełniania nałożonych na
nie obowiązków. Nie tylko szybko reagował na polecenia rządu, ale z własnej
inicjatywy podejmował działania, które dobrze były odbierane w Wiedniu. Do
tego rodzaju aktywności urzędowej Badeniego należała ostra, bezpardonowa walka z agitacją antyrządową, antyklerykalną i antysemicką, jaką na różne sposoby
prowadził ks. Stojałowski. Badeni trafnie postrzegał demagogiczny styl uprawiania polityki pośród niższych warstw społecznych przez ks. Stojałowskiego za realne zagrożenie dla galicyjskiego ładu społecznego. Ale wiedział też doskonale, że
jednym z istotnych zadań rządu stało się również przeciwdziałanie antysemityzmowi w samej Austrii. Działania Badeniego znalazły więc pozytywny oddźwięk
nie tylko na łamach konserwatywnej prasy stańczykowskiej, ale także liberalnych
dzienników wiedeńskich. Zdecydowaniem i konsekwencją w walce z radykalnymi ruchami społecznymi zyskał sobie opinię znakomitego wykonawcy polityki
rządu.
Nie bał się zatem Badeni w postępowaniu wobec ks. Stojałowskiego sięgać
po najbardziej surowe środki administracyjno-policyjno-karne, których stosowanie niewiele miało wspólnego z ideą państwa konstytucyjnego i prawnego.
Chronił autorytet władzy, posługując się bez oporu instrumentem cenzury, jaką
z jego inspiracji stosowały prokuratura i policja. Sejm i Wydział Krajowy uznały
przywództwo Badeniego w kierowaniu wewnętrznymi sprawami, ulegając autowyszła z obu stron, ale równocześnie trzeba dodać, że Badeniego do zawarcia ugody przymusiła
akcja rządu, który przejął inicjatywę w szukaniu zgody z galicyjskimi Rusinami. Początki jego namiestnikowskich rządów nie zapowiadały wcale, że na taką ugodę się zanosi.
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kratycznemu stylowi sprawowania władzy. W zamian instytucje autonomiczne
otrzymały moralne zobowiązanie się namiestnika do ponoszenia odpowiedzialności politycznej przed krajową reprezentacją. Zasadniczo nieprzyjazny Ukraińcom, Badeni potrafił zadbać w przestrzeni medialnej o swój wizerunek jako głównego inicjatora ugody polsko-ukraińskiej. W rzeczywistości postępował zgodnie
z wolą rządu.
Nie było właściwie dziedziny życia politycznego czy społeczno-ekonomicznego Galicji, która nie znalazłaby się w sferze organizatorskich zainteresowań Badeniego. Urządzenie Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie w 1894 r. promowało nie tylko Galicję, ale i jego namiestnika. Dbałością o potrzeby armii zdobył
sobie także uznanie sfer wojskowych, co wpłynęło na jego wysokie notowania
u samego cesarza Franciszka Józefa I. Niezależnie od oceny, czy była to świadoma
strategia wizerunkowa budowania własnej kariery i coraz większych ambicji, pozytywy odbiór swoich namiestnikowskich rządów tak w Galicji, jaki i w Wiedniu
mógł Badeni zdyskontować po objęciu stanowiska premiera. Nie posłuchał rady
Koźmiana, że „lepiej pozostawić po sobie wspomnienie znakomitego namiestnika wielkiego kraju niż objąć tekę prezydenta ministrów, by ją wkrótce złożyć, jak
wielu innych”.

K.K.

Sławomir Godek

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

O powszechnym rozgraniczeniu dóbr
na Litwie na początku XIX wieku
Od połowy 1810 r. przez kilka kolejnych miesięcy w Petersburgu przebywali
przedstawiciele szlachty wileńskiej pod przewodnictwem marszałka gubernialnego Kazimierza Sulistrowskiego. Delegacja ta, wyprawiona do stolicy przez obywateli poważnie zaniepokojonych złym stanem gospodarczym guberni, wspierana przez wyrastającego na ostoję stronnictwa prorosyjskiego na Litwie i coraz
bardziej wpływowego nad Newą Michała Kleofasa Ogińskiego, przedłożyła carowi Aleksandrowi I liczne prośby1. Początkowo ubiegano się o przeprowadzenie w guberniach litewskich nowej rewizji dusz, zrównanie ich z guberniami
wielkorosyjskimi pod względem podatkowym, wprowadzenie ulg w uiszczaniu
tzw. pieniędzy rekruckich oraz wydanie pozwolenia na kupowanie soli w magazynach skarbowych, aby nieco później, za carskim zezwoleniem, uzupełnić te
prośby o kolejne postulaty. Dotyczyły one usprawnienia funkcjonowania obu departamentów sądu głównego, korekt w obowiązującym systemie obioru urzędników powiatowych i gubernialnych, środków zapobiegania ucieczkom włościan
za granicę, zniesienia zakazu wywozu zboża za granicę, zaliczenia na poczet
przyszłych podatków sum wybranych przez wileńską izbę skarbową „nad zamiar
ukazu” oraz wyeliminowania przyczyn tarć między urzędnikami szlacheckimi
a rządem gubernialnym. Wśród tych dodatkowych dezyderatów na pierwszym
miejscu wymieniono jednak potrzebę ustanowienia sądów granicznych. Wskazywano, że brak należytych „granic w ziemi” jest przyczyną niezliczonych, wynisz1
Protokół czynności w St. Petersburgu delegacji szlacheckiej guberni Litte Wileńskiej za marszałkostwa gubernskiego JW. Sulistrowskiego, kawalera orderu S-tej Anny 2-giej klasy w roku 1810
od miesiąca junii. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Rankraščiu skyrius. Vilnius,
rkps, f. 16–210. Zob. też S. Godek: O stanie i potrzebach guberni litewskich w roku 1810 w świetle
protokołów czynności delegacji szlacheckiej w Petersburgu. „Zeszyty Prawnicze” 2014, z. 3, s. 37–86.
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czających procesów2 między właścicielami dóbr ziemskich, a powstrzymanie tej
plagi wymagałoby przeprowadzenia „generalnego ograniczenia gruntów”, czego
dowodzi przykład guberni wewnętrznych3 oraz innych „cywilizowanych” krajów.
Istotne, że szlachta wileńska zdecydowała się przedstawić carowi „projekt pod
literą B przez nią samą ułożony dla ustanowienia sądów granicznych, o które
najpoddaniej uprasza”.
Niestety przy zachowanym Protokole czynności brak jakichkolwiek dodatków,
ale z treści tego dokumentu wynika, że „główne pożytki” wspomnianego projektu
postrzegano w tym, „żeby sąd ten składał się z dwóch instancji i gdyby wyrok
drugiej, wyższej, nie podlegał żadnej apelacji”, aby członków obu instancji wybierała szlachta „w czasie naznaczonym dla ogólnych szlacheckich elekcji” i aby ich
utrzymanie odbywało się „kosztem stron spór wiodących, jak równie też tych,
którzy ograniczenia potrzebować będą”. Ponadto z tego samego źródła wiadomo,
że przepisy projektu „tyczą się formalności i zawierają przystosowanie praw litewskich w rzeczy o granicach ustanowionych”.
Rezultatem zabiegów szlachty wileńskiej był carski reskrypt dla wileńskiego generał-gubernatora, Michaiła I. Goleniszczewa-Kutuzowa, z 6 października
1810 r.4, uwzględniający większość jej postulatów5. Aleksander stwierdzał w nim,
że osobnym aktem (także z 6 października 1810 r.) potwierdził „zgodnie z opinią
monarszej rady ustawę na powszechne rozgraniczenie wileńskiej guberni”, której
moc zezwolił rozciągnąć także na gubernię grodzieńską, jeśli tamtejsza szlachta
wyraziłaby takie życzenie. Car polecił Kutuzowowi wprowadzić ustawę w życie
bezzwłocznie po otrzymaniu stosownego ukazu z Rządzącego Senatu. Ten ostatni
akt wydano 30 listopada 1810 r.6. Dołączony do niego cesarski manifest głosił, że
Postanowienie o rozgraniczeniu guberni litewsko-wileńskiej wydano wskutek próśb
szlachty guberni litewsko-wileńskiej, że monarcha poleca wprowadzić je w życie i rozciągnąć jego moc także na obszar guberni grodzieńskiej, jeśli tamtejsza
2
Zob. też A. Korowicki: Proces graniczny. Wilno 1827, s. VI i n.; I. Daniłowicz: Kodeks Napoleona w porównaniu z prawami polskimi i litewskimi. Wyd. A. Kraushar. Warszawa 1905, s. 170.
3
Zob. B. Kukolnik: Prawo cywilne prywatne państwa rosyjskiego. Tłum. S. Budny. Wilno
1819, s. 172 i n.; K.A. Niewolin: Ob uspiechach gosudarstwiennago mieżewanija w Rossii do Imperatricy Jekateriny II. W: Idem: Połnoje sobranije soczinienij. T. 6. Izsliedowanija o raznych priedmietach
zakonowiedzienija. Sanktpeterburg 1859, s. 429–517.
4
Tekst wydrukował „Kurier Litewski”, nr 83, 15.10.1810.
5
J. Iwaszkiewicz: Litwa w przededniu wielkiej wojny 1812 r. „Biblioteka Warszawska” 1906,
T. 4, s. 431, 455 (osobna odbitka bez d. i m.); Idem: Litwa w roku 1812. Kraków–Warszawa 1912,
s. 22 i n., 55; D. Nawrot: Litwa i Napoleon w 1812 roku. Katowice 2008, s. 80 i n.
6
Wysoczajsze utwierżdzionnoje położenije o razmieżewanii litowsko-wilenskoj guberni. W:
„Połnoje Sobranije Zakonow Rossijskoj Impierii” [dalej: PSZ]. T. 31, nr 24370, s. 377–385. Tekst
polski: AGAD, rkps, Zbiór Czołowskiego 69, s. 14–31. Zob. też A. Korowicki: Proces…, s. 2 i n.;
D. Anc: Geneza i dzieje ustawy o normalnym rozgraniczeniu z 1818 roku. „Gazeta Sądowa Warszawska” 1908, nr 21, s. 314 i n.; S. Godek: III Statut litewski w dobie porozbiorowej. Warszawa 2012,
s. 668 i n.
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szlachta uznałaby to za potrzebne7. W konsekwencji wybory sędziów granicznych
odbyły się wiosną 1811 r. „Kurier Litewski” informował czytelników, że: „Tymi
dniami w mieście naszym na skutek najmiłościwszej ustawy nadającej guberniom litewskim, stosownie do życzeń stanu rycerskiego, nową postać procesowi
granicznemu, zgromadzona szlachta powiatu wileńskiego zakończyła sejmik na
wyborze do sądu granicznego znajomych z postępowania i posługi obywatelskiej
mężów godnych miejsca w magistraturze przewyższającej swoją powagą i ostatecznością wyrokowania wszystkie inne jurysdykcje krajowe”, a następnie podawał nazwiska wybranych sędziów8.
Z dużym opóźnieniem, bo dopiero w grudniu 1811 r., dotarła do Petersburga osobna delegacja szlachty guberni grodzieńskiej z księciem Ksawerym Druckim-Lubeckim na czele9, wyposażona w postulaty bardzo podobne do tych,
które złożyła wcześniej szlachta wileńska, w większości ekonomicznej natury10.
Nic wówczas jeszcze nie zapowiadało, że pobyt grodzieńskiego powiatowego marszałka nad Newą przedłuży się aż do początków 1812 r., a charakter misji, której
się podjął, ulegnie tak znaczącej odmianie i zyska istotne znaczenie polityczne. Zabiegi Lubeckiego wieńczył reskrypt carski dla księcia z 24 grudnia 1811 r.11, w którym monarcha wyliczał spełnione już postulaty szlachty litewskiej i zapowiadał
uczynienie zadość kolejnym. Wśród tych zrealizowanych car wymienił wydanie
ukazu z 29 maja 1811 r., mocą którego „porządek rozgraniczenia się postanowiony dla guberni wileńskiej” rozciągnięto także na gubernię grodzieńską.
7
Z czasem Postanowienie rozciągnięto na gubernię grodzieńską, potem mińską i podolską.
Zob. ukaz z 22 lutego 1812 r. – Senatskij, po Wysoczajsze utwierżdzionnomu mnieniju Gosudarstwiennago Sowieta, 18 diekabrja 1811 – O rasprostranienii położenija o razmieżewanii Wilenskoj
Gubernii i na Minskuju Guberniju. W: PSZ. T. 32, nr 25005, s. 198–200. Tekst polski: „Kurier Litewski”, nr 24, 23.03.1812.
8
„Kurier Litewski”, nr 40, 20.05.1811.
9
Lubecki przybył nad Newę między 18 a 21 grudnia 1810 r., o czym informowały „Sanktpeterburgskija Wiedomosti”, nr 102, 23.12.1810, s. 1460.
10
O.A. Przecławskij: Knjaz Ksawerij Druczkoj-Ljubeckij 1777–1846. „Russkaja Starina” 1878,
T. 21, s. 629 i n.; S. Smolka: Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowym. T. 1. Warszawa
1983, s. 77, 83 i n., 90 i n.; T. 2. Warszawa 1983, s. 103 i n., 111 i n., 117 i n., 158 i n.; J. Szczepański: Książę Ksawery Drucki-Lubecki (1778–1846). Warszawa 2008, s. 99 i n., 104 i n.; S. Godek:
Petersburska misja Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego z 1811 r. a ekonomiczna kondycja
guberni grodzieńskiej. W: Iura et negotia. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Red. nauk. A. Tarwacka.
Warszawa 2015, s. 50–66; Idem: Kilka uwag o roli Michała Kleofasa Ogińskiego w zabiegach delegacji szlachty litewskiej w Petersburgu w latach 1810–1811. W: XVIII amžiaus studijos. T. 3. Lietuvos
Didžioji Kunigaikštystė Iššūkiai. Laimėjimai. Netektys. Sudarytoja R. Šmigelskytė-Stukienė.
Vilnius 2016, s. 127–151; Idem: O wyboistej drodze do Petersburga, czyli o trudnych początkach
delegacji szlachty grodzieńskiej z 1810 roku. W: Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu. Red. nauk. G. Smyk, A. Wrzyszcz.
„Studia Iuridica Lublinensia” 2016, vol. 25, nr 3, s. 313–321.
11
Akt opublikował „Kurier Litewski”, nr 13, 14.02.1812. Zob. też J. Iwaszkiewicz: Litwa
w roku…, s. 55, 186 i n., 377 i n.; S. Smolka: Polityka Lubeckiego…, T. 1, s. 90, 457 i n.

O powszechnym rozgraniczeniu dóbr na Litwie na początku XIX wieku

205

Interesującym świadectwem zabiegów Lubeckiego w Petersburgu jest jego obszerny, napisany w 1811 r. po francusku, memoriał przeznaczony dla Michaiła
M. Sperańskiego12. Nie wiadomo dokładnie, kiedy książę złożył opracowanie na
ręce rosyjskiego dygnitarza. Ze wstępnych akapitów memoriału wynika, że powstał on na skutek ustaleń poczynionych przy okazji jakiegoś spotkania Sperańskiego z Lubeckim, podczas którego sekretarz cesarstwa zobligował księcia do
podzielenia się z nim swymi przemyśleniami na temat stanu guberni polskich.
Trzeba nadmienić, że z tenoru wprowadzenia wynika jasno także i to, że marszałek powiatowy złożył już wcześniej inny memoriał w tej samej sprawie, ale odmiennie ujmujący przedmiotowe zagadnienie. O ile więc w tym wcześniejszym,
nieznanym nam bliżej opracowaniu autor skoncentrował się na przedstawieniu
problemów powstałych na skutek czynników bieżących, doraźnych klęsk i aktualnych wydarzeń, o tyle ten kolejny sięgał głębiej, identyfikując pierwotne źródła
trudności i wyświetlając cały ciąg przyczyn o podstawowym charakterze, które w sposób długotrwały i stopniowy hamowały ekonomiczny rozwój kraju lub
wpływały na zaostrzenie przebiegu kolejnych kryzysów. Lubecki próbował więc
teraz dociec, dlaczego w byłych prowincjach Rzeczypospolitej, stanowiących, jak
wskazywał, pod względem zaludnienia szóstą część rosyjskiego imperium, położonych na najważniejszych jego kresach, dysponujących poważnym potencjałem
w zakresie produkcji rolnej oraz stanowiących naturalny rynek zbytu dla guberni wewnętrznych, zamiera przemysł, rolnictwo jest zacofane, manufaktury i rzemiosło są ledwie w powijakach, handel zewnętrzny doznaje licznych przeszkód,
a wewnętrzny prawie nie istnieje. Przyczyn tego stanu rzeczy zamierzał szukać
w sposób bezstronny zarówno w organicznych wadach utrzymujących się nadal
polskich instytucji prawnych, jak i w rozwiązaniach będących niefortunnymi
kombinacjami tamtych z nowymi regulacjami rosyjskimi. Należy podkreślić, że
zamiarem Lubeckiego było nie tylko wykazanie negatywnych skutków istniejących rozwiązań prawnych, tamujących rozwój przemysłu i stojących na przeszkodzie wszelkim ulepszeniom, których kraj potrzebował, ale także złożenie konkretnych, choć umiarkowanych propozycji reform. Dlatego właśnie wnikliwe analizy
przyczyn i konsekwencji zjawisk trapiących gubernie polskie, które zajmują lwią
część memoriału, uzupełnił Lubecki krótkimi projektami potrzebnych zmian.
Wśród zagadnień gospodarczych na czoło Lubecki wysunął stan rolnictwa13.
W obszernych wywodach systematycznie, problem po problemie identyfikował
różnorodne przyczyny jego zacofania. Wnikliwie zajął się sprawą ogromnych
szkód, jakie rolnictwu, zwłaszcza w guberniach nadgranicznych, przynosił oboBiblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, rkps, 13075 (I) (rękopis posiada oryginalną paginację). Za przekład memoriału na język polski wyrażam serdeczną wdzięczność Pani Katarzynie
Marczewskiej.
13
Oprócz tego Lubecki zajął się analizą czynników, które tamowały rozwój przemysłu, wskazał
na wady w organizacji władz administracyjnych w powiatach, podjął problemy związane ze statusem Żydów, stanem handlu, manufaktur, dostawami soli.
12
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wiązujący system poboru do wojska14, praktykowany sposób realizowania dostaw
dla armii w naturze oraz zakwaterowania oddziałów. Książę nie omieszkał wskazać na uciążliwości, które wynikały z wprowadzenia już przez władze rosyjskie
podatków od destylacji wódki. Rozpoczął jednak od zwrócenia uwagi na pewną
niestaranność i niefrasobliwość znacznej części szlachty, nie dbającej z należytą starannością o rozwój swych majątków. Przejawiała się ona w powszechnie
obserwowanej, zwłaszcza wśród drobniejszych właścicieli, praktyce umieszczania niewielkiego kapitału na procent u znacznie możniejszego sąsiada, zamiast
przeznaczenia tych kwot na inwestycje własne. Większość drobnych właścicieli
wolała więc szukać byle dzierżawy niż ulepszać własne majątki i z czasem korzystać z efektów nakładów i owoców własnej przedsiębiorczości. Co gorsza,
uwolniona od tych obowiązków szlachta całą energię kierowała na niezliczone
procesy sądowe, które niepodzielnie pochłaniały jej uwagę. Te szkodliwe praktyki
miały, zdaniem Lubeckiego, jedno zasadnicze źródło – wybujały w warunkach
zbytniego rozdrobnienia majątków, nadmiernego ich rozczłonkowania oraz braku ustalonych, pewnych granic między dobrami ziemskimi. To z kolei miało swe
praprzyczyny w wadliwych rozwiązaniach prawa litewskiego w kwestii podziału
dóbr między spadkobierców, a także między wierzycieli w przypadku niewypłacalności dłużnika, a dodatkowo we wprowadzonych już przez rząd rosyjski przepisach ograniczających możliwość sprzedaży ziemi15.
Lubecki skoncentrował się następnie na problemie braku ustalonych granic.
W pierwszej kolejności przypomniał, że car stworzył podstawy do unormowania
tej kwestii, wydając ukaz z 6 października 1810 r. Książę przyznał, że opublikowane przepisy pozwalają na ustalenie granic w sposób pewny, nie pozostawiający wątpliwości i zabezpieczający przed ewentualnymi procesami, a przy tym
w sposób nie nastręczający większych trudności i kosztów. Nie omieszkał wskazać, że zgodnie z brzmieniem art. 71 ustawy niewielki grunt otoczony cudzymi
posiadłościami zostanie zlikwidowany w drodze wymiany16. Z drugiej jednak
strony Lubecki zwrócił uwagę na konieczność wprowadzenia pewnych korekt,
które zapewnią rzeczywistą skuteczność przepisów ustawy i zagwarantują trwałość spodziewanych pozytywnych zmian. W szczególności książę zaznaczył, że
potencjalne efekty ustawy zostaną poważnie ograniczone, jeśli operacja wyznaczania granic obejmie tylko tych właścicieli, którzy zechcą zwrócić się o to do
właściwego sądu granicznego, i jeśli proces ustalania granic między dobrami pry14
S. Godek: O naborze rekruckim w guberniach litewskich na początku XIX wieku. W: Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej. Red. nauk. D. Szpoper, P. Dąbrowski. Gdańsk–
Olsztyn 2017, s. 207–214.
15
Książę zajął się tymi problemami obszerniej w dalszych częściach swego memoriału.
16
Lubecki nazwał przepis z art. 71 roztropnym i zbawiennym. Nakładał on na sąd obowiązek „unicztożenija nieusadziebnych szachownic (czerezpołosnych władzienij)”. Art. 72 stanowił, że
zasada ta „nie prostirajetsja odnakoż na takija szachownicy, koi imiejut boljeje połutory uwołoki
ługow ili liesa w odnom miestie, i o koich spory dołżny byt razreszajemy obyknowiennymi sudami”.
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watnymi i dobrami państwowymi będzie podlegać reżimowi długiej i uciążliwej
procedury, którą przewidują przepisy z 6 października 1810 r. Ponadto Lubecki
kategorycznie stwierdził, że dobrodziejstwa ustawy ulegną niejako samoczynnemu zniweczeniu, jeśli nie uzupełni jej kolejny akt, usuwający zasadnicze przyczyny nadmiernego rozdrobnienia gruntów, a więc wadliwe zasady podziału ziemi
między spadkobierców oraz podziału majątku zbankrutowanego właściciela między jego wierzycieli. Następnie książę kwestie te rozpatrzył nieco dokładniej. Powtórzył mianowicie, że akcja wyznaczania granic na podstawie ustawy z 1810 r.
nie będzie w istocie powszechna, bowiem na staranne ustalenie granicy zgodnie
z przepisami prawa będzie mógł liczyć tylko ten właściciel, który pozwie swych
sąsiadów lub sam zostanie przez nich pozwany. W tym właśnie Lubecki dostrzegał słabość wprowadzonych rozwiązań. Obnażył ją wyraźniej, choć w sposób dyplomatyczny, zapytując retorycznie, czy ważna kwestia granic nie jest w istocie
interesem publicznym, czy może pozostawać w praktyce w pełnej zależności od
woli jednostek, a wreszcie – dlaczego ustalanie granic, które jest przecież celem
ustawy, nie mogłoby być tak samo powszechne jak mieżewanije przeprowadzane we wszystkich guberniach wewnętrznych cesarstwa. Dalej Lubecki zapytywał,
dlaczego przebieg niektórych granic miałby być nieznany władzom, które powinny być przecież w tej materii zorientowane, a w konsekwencji z jakiej racji
miałyby być one pozbawione bezpośredniej ochrony ze strony rządu. Wskazywał
dalej, że może się okazać, że niektórzy właściciele nie zechcą wystąpić do sądu
granicznego, gdyż granice ich dóbr są należycie ustalone i oznaczone zgodnie
z wymogami prawa, określone w sporządzonych z zachowaniem formalności dokumentach, ujęte na mapach nie budzących żadnych wątpliwości, ale i w takich
wypadkach władze powinny się o tych faktach upewnić i mieć możliwość zapoznania się ze stosowną dokumentacją. Może się też zdarzyć, podnosił Lubecki, że
właściciele, zwłaszcza małych majątków, w ogóle nie zechcą podać swych granic
do wiadomości sądu i zabiegać o lepszą ich ochronę, poprzestając na dawnych
tradycjach i zadowalając się tą tylko gwarancją, że ich granice nie były nigdy
przedmiotem sporu między zgodnymi sąsiadami. Czy i w takich wypadkach –
zapytywał retorycznie Lubecki – nie jest obowiązkiem władz publicznych zaradzać zaniedbaniom popełnionym przez tych, którzy nie dostrzegli, że nie ustaliwszy swych granic, zostawiają furtkę do ich zakwestionowania w przyszłości,
i zapewnić także takim granicom prawomocny charakter i wszelkie związane
z tym gwarancje?
Nieco inny charakter miały zastrzeżenia Lubeckiego do przyjętych zasad rozgraniczenia dóbr prywatnych i państwowych. Książę wskazał na ułomność niektórych rozwiązań, które w praktyce mogły negatywnie wpłynąć na jego przebieg, a w pierwszej kolejności na to, że zgodnie z art. 60 ustawy z 1810 r. nadzór
nad procedurą sprawować mieli: członek rządu gubernialnego i członek izby
skarbowej – obaj wyznaczeni przez gubernatora oraz tzw. strapczyj kaziennych
dzieł. Zdaniem Lubeckiego wymienione osoby piastujące ważne urzędy, zazwy-
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czaj niezwykle zajęte rozlicznymi obowiązkami, nie będą w stanie brać udziału w posiedzeniach sądu, ilekroć będą tego wymagały sprawy dotyczące granic
dóbr państwowych, zwłaszcza że stanowią one więcej niż trzecią część majątków
ziemskich „na tym obszarze”. Kolejną przeszkodą utrudniającą udział rzeczonych
urzędników w postępowaniu mogła być zwykła kolizja wynikająca z faktu, że
dwie różne sprawy dotyczące dóbr państwowych toczyć się mogły jednocześnie
przed sądami różnych instancji. Lubecki dostrzegł jeszcze inne wady. Wskazał
mianowicie, że wspomniany art. 60 stanowił, że wyrok sądu w sprawie dotyczącej dóbr państwowych ma czynić zadość wymogom określonym w ustawie
z 4 stycznia 1808 r.17. Ta ostatnia stanowiła zaś, że decyzja w sprawie zamiany
przygotowana przez stosownych urzędników opatrzona opinią gubernatora ma
być przesłana ministrowi skarbu, a potem jeszcze przedstawiona do zatwierdzenia monarsze. Lubecki zwrócił uwagę na niedoskonałości tego rozwiązania.
Wskazał mianowicie, że wspomniany akt z 1808 r. dotyczył zupełnie innej materii niż Postanowienie, ponieważ odnosił się jedynie do zamiany drobnych części
gruntu użytkowanych przez chłopów państwowych. Ponadto książę wyraził przekonanie, że sprawa ewentualnego rozgraniczenia, przedstawiona przecież w toku
procesu do rozstrzygnięcia ekspertom i prawnikom, następnie skontrolowana
przez ludzi wyznaczonych przez gubernatora, a nadto opatrzona jego opinią, nieuchronnie ulegnie modyfikacjom odpowiadającym oczekiwaniom i interesom
rządu w takim stopniu, że nie sposób przypuszczać, aby jeszcze minister mógł
wysunąć jakiekolwiek zastrzeżenia w raporcie skierowanym w tej sprawie do cesarza. Poza tym, wskazując niejako na pośredni skutek tej skomplikowanej procedury, stwierdził wprost, że dobro państwa wymaga, aby rozpatrzenie tego typu
spraw nie podlegało opóźnieniom, tym bardziej że, jak tłumaczył, szkody wynikające ze zwłoki mogłyby przeważać nad ewentualnymi korzyściami wynikającymi z nadmiernej ostrożności, zalecającej ponowne rozpatrzenie sprawy przez
ministra. Lubecki podkreślał, że nieuregulowanie granic powoduje na co dzień
niezliczone niedogodności, które mają wpływ na każdy szczegół życia gospodarczego. Szkody związane z przepędzaniem bydła, nierównomiernym stosowaniem
płodozmianu, ciągłe spory nagminnie i w sposób nieubłagany są przyczyną wymiernych strat. Stan ten wymaga więc najpilniejszej interwencji, dlatego Lubecki
sugerował, aby czas ustalania granic dóbr państwowych nie był dłuższy od tego,
który pochłania analogiczna procedura, której przedmiotem są dobra prywatne.
Odnosząc się raz jeszcze do wspomnianej ustawy z 1808 r., książę przypomniał,
że jej przepisy zabraniają dokonywania wymiany bez uprzedniego wniosku złożonego przez chłopów państwowych i bez przeprowadzenia stosownej inspekcji
przez jednego z członków izby skarbowej, którego obowiązkiem jest sporządzenie
17
Ukaz z 4 stycznia 1808 r. – Imiennyj, dannyj Senatu – O porjadkie razmiena ziemiel kaziennych krestjan s pomieszczikami. W: PSZ. T. 30 (1), nr 22741, s. 5. Akt zezwalał na zamianę dóbr
skarbowych i szlacheckich oraz ustalał kilkuetapową procedurę jej przeprowadzenia. S. Godek:
III Statut litewski…, s. 670 i n., 684.
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planu administracyjnego wyświetlającego korzyści i niedogodności potencjalnej
wymiany oraz odbycie rozmów z chłopami, a to dla nabrania pewności, że ci rzeczywiście się na nią zgadzają18. Lubecki zauważył, że takie ujęcie jest zasadniczo
sprzeczne z duchem ustawy z 1810 r. Ta bowiem dąży do zapewnienia powszechnego dobrodziejstwa wymian niezależnie od intencji stron, natomiast ukaz
z 1808 r. uzależnia ich wykonanie od woli chłopów, dla których myśl rozstania
się ze swym gruntem jest zbyt trudna, by chcieli kierować się w tym względzie
interesem państwa. Podsumowując swe wywody, Lubecki stwierdził, że pożądane
zmiany powinny iść w dwóch kierunkach. Po pierwsze, wyroki sądów odnoszące
się do wytyczenia granic między dobrami prywatnymi i państwowymi powinny
być wykonywane od razu po uzyskaniu aprobaty gubernatora. Po drugie zaś, sposób dokonywania wymian gruntów państwowych winien być zbliżony do tego,
jaki ustanowiono dla dóbr prywatnych ukazem z 1810 r.
Przedstawiciel grodzieńskiej szlachty nie poprzestał na tych ogólnych postulatach. Wszystkie zasadnicze problemy omawiane w jego memoriale znalazły
odzwierciedlenie w konkretnych propozycjach zmian, ujętych w krótkich projektach zamieszczonych na końcu tego obszernego elaboratu. Lubecki zastrzegł
przy tym, że ograniczył się jedynie do generalnych wskazań w myśl założenia, że
nie do niego należy nadawanie ostatecznej formy przedłożonym pomysłom, które poddała mu troska o dobro publiczne. Stwierdził, że jego celem było jedynie
wykazanie, że – jak to ujął – dzieje się źle, że źródła tego zła są widoczne oraz że
istnieją pewne środki zaradcze, po które można sięgnąć.
Przechodząc do przedstawienia swego projektu w sprawie uzupełnienia ustawy z 6 października 1810 r., Lubecki przypomniał krótko wytknięte wcześniej
niedostatki i niejasności tego aktu, które w jego przekonaniu w praktyce mogłyby utrudnić zrealizowanie celu, dla którego został wydany, a więc powszechnego oznaczenia granic między wszystkimi nieruchomościami gruntowymi. Rzecz
ciekawa, że książę wyraził teraz swą aprobatę dla idei wytyczenia i oznakowania
wszystkich granic w sposób określony przez Statut Litewski, do czego wcześniej
się nie odnosił. Przeszedł następnie do prezentacji założeń swego czteropunktowego projektu.
Punkt pierwszy ujmował te rozporządzenia dodatkowe do ustawy, które nadawałyby jej bardziej powszechny charakter. Lubecki proponował, aby sąd graniczny miał obowiązek zapoznawania się z przebiegiem nie tylko granic spornych,
lecz także tych, które nie są obecnie kwestionowane, ale mogłyby być ustalone
na podstawie autentycznych dokumentów. Z tej racji sąd miałby prawo żądania
przedstawienia wszelkich aktów, map czy opisów granic. Jeśli przedłożone dowody byłyby jasne i niewątpliwe, a dokumenty znalazłyby potwierdzenie w sporząUkaz mówił wyraźnie o zgodzie na zamianę obu stron – chłopów skarbowych i zainteresowanych szlacheckich właścicieli. W konsekwencji stawiał wymóg skierowania do izby skarbowej
wspólnej prośby.
18
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dzonych formalnie aktach, mapach i opisach, wówczas sąd polecałby złożenie ich
w archiwach państwowych. Dopiero od tego momentu granica byłaby uznana za
wyznaczoną. Zgromadzone mapy mogłyby służyć do jej ewentualnej weryfikacji, której należałoby dokonywać według odpowiednio zmodyfikowanego art. 82
ustawy19. Jeśli przedstawione dowody byłyby niedostateczne albo niezgodne
z prawem, należałoby procedować w sposób przewidziany dla posiadłości, która
nie ma jeszcze ustalonych granic. Jeżeli natomiast granica byłaby nieregularna
albo wyznaczona niezgodnie z art. 71 ustawy, to należałoby ją traktować jako
nieustaloną. Władze powiatowe miałyby być upoważnione do pilnowania, aby
nie było ani jednej posiadłości, której granice nie byłyby w sposób trwały uregulowane, zwłaszcza w przypadkach, kiedy byłoby to sprzeczne z przepisami art. 71
i 72 ustawy. Lubecki proponował ponadto, aby w sytuacji, kiedy wymagana byłaby zamiana gruntów, a zainteresowane strony nie wystąpiłyby o to do sądu granicznego, ten powinien zająć się sprawą z urzędu. We wszystkich przypadkach,
w których sąd rozpoznawałby sprawy nie wniesione przez zainteresowane strony,
postępowanie odbywałoby się na ich koszt w stosownej proporcji.
Punkt drugi projektu Lubeckiego zawierał te potrzebne rozporządzenia dodatkowe, które odnosiły się do granic dóbr państwowych. Książę proponował,
aby w przypadku, gdy dobra państwowe miały już wyznaczoną wcześniej granicę,
sąd wzywał uprawnione osoby do przedstawienia dowodów poświadczających jej
przebieg (w sposób analogiczny do wyżej opisanego). Jeśli okazałyby się one wystarczające, to należałoby je złożyć w archiwach państwowych, a ściślej – jeden
egzemplarz w archiwum powiatowym, a drugi we właściwej izbie skarbowej. Akt
ten nie wymagałby wszczęcia jakiejkolwiek innej procedury, ani wdrożenia inspekcji urzędników państwowych, ani też aprobaty gubernatora. Jeśli natomiast
należałoby wszcząć formalnie postępowanie przed sądem granicznym i jeśli sąd
w razie nieobecności urzędników wskazanych w ustawie zażądałby dla uniknięcia
przewlekania sprawy udziału innych urzędników reprezentujących interes państwa, wówczas koniecznej inspekcji powinni dokonać trzej urzędnicy mianowani
przez gubernatora. Postanowienie sądu w sprawie odnoszącej się do dóbr państwowych przedstawione gubernatorowi do zatwierdzenia i przez niego zaaprobowane miałoby taki skutek, że ustaloną w ten sposób granicę wyznaczano by
tymczasowo, bez usuwania dawnych znaków granicznych, do czasu uzyskania
ostatecznej zgody cesarza.
Trzeci punkt projektu Lubeckiego zawierał propozycje uzupełnienia ustawy
z 1808 r. Otóż jeśli podczas postępowania w sprawie granicznej okazałoby się, że
należy zmienić przebieg granicy gruntu państwowego w związku z istniejącą szachownicą dóbr, których sposób zamiany określa art. 71 ustawy z 1810 r., to rozporząPozwalał on na oczyszczanie i sprawdzenie granic i znaków granicznych co pięć lat. Na
zgodny wniosek właścicieli i na ich koszt dokonywać miał tego komornik wezwany przez nich za
pośrednictwem sądu powiatowego.
19

O powszechnym rozgraniczeniu dóbr na Litwie na początku XIX wieku

211

dzenia tegoż artykułu należałoby stosować również wobec tych dóbr państwowych.
Nie stosowano by wówczas przepisów ukazu z 1808 r. dotyczących uprzedniego
wniosku ze strony włościan, oględzin dokonywanych na miejscu przez urzędników
państwowych oraz wymogu uzyskania zgody wszystkich chłopów.
Ostatni punkt projektu Lubeckiego dotyczył pożądanych zmian w art. 82 i 91
ustawy z 1810 r.20. Książę wnosił, aby władze powiatowe były zobowiązane do
zlecania co dekadę uprawnionym geometrom kontroli przebiegu granic. Proponował ponadto, aby koszty postępowania sądowego w każdym procesie o granice
ponosiła strona przegrywająca, chyba że udowodni, że nie otrzymała propozycji
ugody w tej sprawie.
Istnieją przesłanki, które każą wątpić w skuteczność ustawy o powszechnym
rozgraniczeniu i ostrożnie przyjąć, że przewidywania Lubeckiego, co do tego, iż
bez korekt przyniesie ona w praktyce tylko połowiczne rezultaty, były trafne. Oto
Włodzimierz Gadon, marszałek powiatu telszewskiego, sędzia graniczny, autor
opatrzonego datą 29 stycznia 1818 r. szkicu O pieniactwie i sposobach zapobieżenia pieniactwu na Litwie21, oceniał, że plagę sporów i bezprawia, do wzmożenia
której przyczynił się brak pewnych granic, tylko nieznacznie zdołały przytłumić
„ustanowione przed kilku laty graniczne sądy”. Gadon przyznawał, że zdołały one
ustalić wiele granic, ale z możliwości dokonania rozgraniczenia skorzystała tylko część właścicieli, dlatego dostrzegał potrzebę przeprowadzenia powszechnego
ograniczenia w ciągu kilku lat. W tym okresie wszyscy nieposiadający pewnych
granic powinni „komportacje papierów odbywać, wszyscy na mapę zdjąć ziemię
swoją i albo ugodą lub za pośrednictwem sądu powinniby ograniczenie majątków
uzupełnić, szachownice wyplenić, wspólności i wstępy zniszczyć i na tym skończyć, od czego dawno zacząć należało”. W konkluzji swych wywodów na temat
pieniactwa Gadon raz jeszcze stwierdził, że należałoby „ustawę na powszechne
rozgraniczenie w ciągu lat kilku kończyć się mające wyjednać”22.
Odkładając tę kwestię do ewentualnych dalszych badań, należy podnieść,
że szlachta litewska na długo przed misjami Sulistrowskiego i Lubeckiego musiała przygotowywać koncepcje uporządkowania stosunków granicznych. Otóż
w dokumentach Ksawerego Druckiego-Lubeckiego zachowała się niedatowana
Opinia o powszechnym rozgraniczeniu w guberni litewskiej23. Nie wiadomo kto
był autorem tego dokumentu, ani w jakich okolicznościach on powstał. Tekst
zredagowano w dwóch kolumnach – w języku polskim i rosyjskim, przy czym
wersja rosyjska wykazuje pewne opuszczenia. Bezpośrednią wskazówką co do
czasu powstania Opinii jest zawarta w jej treści wzmianka o ukończeniu spraw
W art. 91 uregulowano kwestię wynagrodzenia dla sędziego granicznego.
BN, rkps, IV 8668, Archiwum Romerów, k. 57–62.
22
S. Godek: O pieniactwie na Litwie według Włodzimierza Gadona. „Zeszyty Prawnicze” 2012,
z. 1, s. 102 i n., 111.
23
Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, rkps, 13076 (I). Rękopis w centralnej części jest
uszkodzony.
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granicznych przez projektowane sądy najpóźniej do 1 maja 1809 r. (art. 1 pkt 11).
Datę tę podano jednak tylko w tekście polskim. W wersji rosyjskiej wymieniono co prawda ten sam dzień i miesiąc, ale nie wskazano roku, na uzupełnienie
którego pozostawiono wolne miejsce. Nie sposób wykluczyć, że rok 1809 w tekście polskim wstawiono później. Ciekawe, że uchwalone 3 grudnia 1791 r. prawo
o normalnym rozgraniczeniu na Litwie, powołujące do życia komisje graniczne,
zakreślało czas ich działania do 1 maja 1797 r., a okres przygotowawczy wyznaczało do 1 maja 1793 r.24.
Z drugiej strony nie można przeoczyć, że zarówno w tytule, jak i dalej w tekście mowa jest konsekwentnie o guberni litewskiej – ta zaś powstała w 1797 r.,
a dopiero cztery lata później w wyniku jej podziału (ukaz z 9 września 1801 r.)
utworzono gubernie: litewsko-wileńską i litewsko-grodzieńską25. Okoliczność ta
skłania do wniosku, że czas powstania Opinii musi przypadać na przedział lat
1797–1801. Przypuszczenie to wspiera i ten argument, że w tekście znajdujemy
wyraźne odniesienie do sądu nadwornego jako aktualnie czynnego (art. 4 pkt 1),
a przecież jego utworzenie zapowiedziano ukazem z 6 lutego 1797 r., natomiast
o zniesieniu zadecydowano aktem z 31 grudnia 1801 r. (choć z warunkiem, że
miał orzekać do czasu otwarcia sądów głównych)26. Jeśli tak, to wydaje się, że powstanie Opinii należy wiązać z istotnymi aktami prawnymi wydanymi 27 grudnia
1800 r. i 16 lutego 1801 r. w sprawie rozgraniczania guberni litewskiej27 i 16 stycznia 1801 r. w kwestii rozgraniczenia innych guberni polskich28. Ten pierwszy mówił m.in. o trwającym procesie organizowania osobnej Mieżewoj Kontory dla guberni litewskiej, kompletowaniu zespołów mierniczych i zapowiadał rozpoczęcie
prac w terenie na wiosnę 1801 r. Zauważmy też, że w art. 3 Opinii znajdujemy
wzmiankę o „ostatnim ukazie senackim, dozwalającym apelacji”, co być może jest
odniesieniem do aktu z 20 sierpnia 1801 r., który tyczył się właśnie spraw granicznych29. Czyżby zatem Opinia powstała latem 1801 r. i odzwierciedlała jakąś własną wizję szlachty litewskiej dotyczącą operacji rozgraniczenia i to zdecydowanie
A. Korowicki: Proces…, s. XXV; S. Łaguna: O prawie granicznym polskim. Warszawa 1875,
s. 65 i n.
25
S. Godek: III Statut litewski…, s. 404 i n., 422.
26
Ibidem, s. 413 i n., 423.
27
Zob. kolejno: Senatskij, w sliedstwije imiennago – O razmieżewanii litowskoj gubernii. W:
PSZ. T. 26, nr 19704, s. 484–486; Wysoczajsze utwierżdzionnyj dokład Senata – O prawiłach mieżewanija ziemiel litowskoj gubernii. W: PSZ. T. 26, nr 19751, s. 528–529. Zob. też S. Godek: III Statut
litewski…, s. 668.
28
Imiennyj, dannyj Senatu – Ob uczreżdzienii generalnago ziemiel razmieżewanija w Małorossijskoj guberni. W: PSZ. T. 26, nr 19717, s. 497–499. Wbrew swemu tytułowi akt zapowiadał rozgraniczenie w guberniach: małorosyjskiej, kijowskiej, podolskiej, wołyńskiej, mińskiej i w części
białoruskiej.
29
Wysoczajsze utwierżdzionnyj dokład Senata – O porjadkie pierenosa po apelljacijam dzieł reszenych marszałkowskimi komisarskimi pogranicznymi sudami. W: PSZ. T. 26, nr 19985, s. 754–756.
Zob. S. Godek: III Statut litewski…, s. 541.
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odmienną (co jednoznacznie wynika z porównania) od tej określonej w ukazie
z grudnia 1800 r.? Czy została ona przedstawiona jakimś władzom? A może wydobyta dopiero po kilku latach służyła wśród innych materiałów delegacjom szlacheckim w Petersburgu i dlatego znalazła się w papierach Lubeckiego?
Łatwo spostrzec, że Opinia ma właściwie charakter gotowego projektu, a nie,
jak zdaje się sugerować jej tytuł, oceny czy recenzji jakiejś uprzedniej propozycji
w materii powszechnego rozgraniczenia. Co więcej, w art. 8 nazwana jest nawet
Postanowieniem (Uczrieżdzienije). Z tych racji dokument będzie w niniejszym
szkicu nazywany projektem. Nadmieńmy jeszcze, że w tym właśnie aspekcie
otwiera się pole do szeregu pytań. Ciekawe więc na ile Opinia uwzględnia wcześniejsze polskie regulacje, choćby z doby Sejmu Wielkiego30, a z drugiej strony –
czy wpłynęła na kształt ustawy o rozgraniczeniu z 1810 r.? Pobieżne porównania
pozwalają na wskazanie uderzających podobieństw. Niestety dogłębniejsze wyjaśnienie tych kwestii wymagałaby osobnego studium. Skoncentrujmy się więc na
podstawowych założeniach projektu i głównych jego treściach.
Opinia składa się z 8 artykułów podzielonych na punkty. Art. 1 zatytułowano
O wyborze sądu granicznego po każdym powiecie, o jego podziale i o prawidłach
w ogólności. Stanowił on, że szlachta każdego powiatu guberni litewskiej dokona
na najbliższych sejmikach w głosowaniu tajnym wyboru co najmniej piętnastu
sędziów granicznych. Jeśli obywatele powiatu uznaliby, że potrzebna jest większa
liczba sędziów, to dopuszczalny był wybór dodatkowych trzech, albo nawet kolejnych, ale całkowita ich liczba nie może przekroczyć dwudziestu jeden sędziów
(w progresji po trzy osoby powyżej piętnastu). Na sędziów granicznych mogli zostać wybrani (jednomyślnie lub większością głosów) urzędnicy „własnego powiatu”, a więc marszałkowie, podkomorzowie, chorążowie i inni, albo też obywatele
nie piastujący urzędu, a także ich synowie „lat 23 mający, z posesji ojca choćby nie
wydzieleni”. Każdy z nich musiał być „stanu szlacheckiego, nienotowany żadną
kryminalną akcją i mający w tym powiecie posesję dziedziczną przed rokiem najmniej posydowaną”. Pierwszeństwo do wyboru przysługiwało tym, którzy pełnili
już jakiekolwiek „publiczne lub powiatowe funkcje”. Wykluczono obywateli, których majątek w całości poddano eksdywizji. Mogli być natomiast wybrani posiadacze „dóbr skarbowych rubli sto kwarty, dożywotnicy wszelkiej natury dóbr, rubli
pięćdziesiąt sowitej ofiary opłacający oraz zastawnicy najmniej 50.000 przed
dwoma laty na posesjach kapitału mający lokowanego i w posesji aktualnej będący”. Sędziowie graniczni mogli być „odmienieni lub potwierdzeni” po upływie
trzech lat. W przypadku choroby lub śmierci sędziego obywatele mieli uzupełnić
wakat w drodze wyboru na najbliższych sejmikach, choć w trosce o zapewnienie ciągłości pracy sądu przewidziano rozwiązanie prowizoryczne: „tymczasem
R. Šmigelskytė-Stukienė: Stan badań i źródła do dziejów komisji granicznych w Wielkim
Księstwie Litewskim (1791–1792). W: Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań XVI–
XVIII wiek. Red. T. Ciesielski i A. Filipczak-Kocur. Warszawa–Opole 2008, s. 147–155.
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zaś, niżeli takowa elekcja na sejmikach nastąpi, dozwala się sądowi granicznemu
apelacyjnemu przy urzędnikach powiatowych za ogłoszeniem przez marszałka
obrać na miejsce ubyłego tymczasowego sędziego dlatego, ażeby dzieło sądu granicznego nigdy przerwane nie było”. Zapewne te same względy legły u podstaw
zasady, że w razie zmiany składu sądu na skutek nowych wyborów po upływie
wzmiankowanego trzylecia sprawy już rozpoczęte w pierwszej instancji, jak i te
toczone w sądzie apelacyjnym miały być kontynuowane i kończone przez „sąd
graniczny starego obioru”. Bezpośrednio po elekcji, jeszcze w obliczu zgromadzenia, sędziowie mieli być zaprzysięgani według roty przepisanej przez omawiany
projekt, w której „umieszczony być ma dodatek, iż mają wprzód godzić strony,
niżeli przystąpią do rozsądzenia sprawy”. Sędzia tymczasowy wybrany, jak wyżej
wskazano, przez „sąd graniczny z urzędnikami” wykonać miał przysięgę „in pleno tego granicznego sądu”.
Projekt przewidywał utworzenie dwuinstancyjnego sądownictwa granicznego: „Sąd graniczny dzielić się będzie na dwojaki, jeden będzie szczególny primae instantiae, drugi zaś będzie ogólny apelacyjny ultimae instatniae na finalne
rozpoznanie apelacji od sądu granicznego pierwszej instancji”. W sądzie apelacyjnym miało orzekać piętnastu sędziów (w trzech kompletach po pięć osób),
„pozostający zaś sędziowie wyznaczeni będą od tegoż sądu ultimae instantiae po
jednemu na rozpoznanie sporów dyferencyjnych i ci, tak jak dawniej podkomorzowie i z tąż samą władzą według poniższego opisu, odbywać będą sąd szczególny pierwiastkowy, czyli primae instantiae”. Przewodniczącym sądu apelacyjnego
miał być „pierwszy ex ordine urzędnik” wybrany na sędziego granicznego. Jeśli
zaś wśród wybranych nie byłoby urzędnika, to wówczas prezydować miał „pierwszy z porządku in laudo zapisany”. Projekt zakładał, że „regentów i komorników,
tak do sądu pierwiastkowego, jako też i do sądu wydziałowego apelacyjnego na
grunt ma wyznaczać sąd apelacyjny miejscowy”. Regentom pozwolono przybierać sobie przysięgłych substytutów, za których jednak ponosili odpowiedzialność.
Ustanowieni zastępcy byli zobowiązani do bezzwłocznego wykonania przysięgi
przed sądem apelacyjnym. Projekt zakładał, że wszystkie sprawy „samego tylko
rozgraniczenia tyczące się, nie wyjmując żadnych sukcesyjnych, eksdywizorskich
i o aktorstwa, odbywać się i zaczynać będą w sądzie pierwszej instancji, a kończyć
się ostatecznie w sądzie apelacyjnym ultimae instantiae”.
Należy podkreślić, że projekt bardzo kategorycznie stawiał kwestię natychmiastowego podjęcia czynności przez nowo obrany sąd graniczny, co świadczy
o tym, że problem nieuregulowanych granic był rzeczywiście problemem nabrzmiałym i pilnym. Otóż niezwłocznie po wyborze sędziów na sejmiku elekcyjnym sąd, działając w in pleno, miał „ufundować w miejscu sejmikowym swojego powiatu jurysdykcję”, trwającą bez żadnych przerw „aż do ukończenia całego
dzieła granicznego”, co „powinno koniecznie nastąpić” do 1 maja 1809 r. Pierwszą czynnością sądu po „ufundowaniu jurysdykcji” miało być wydanie ex pleno
obwieszczenia adresowanego do wszystkich obywateli powiatu zawiadamiające-
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go o dacie inauguracji działalności sądu oraz wzywającego, aby „na rozpoznanie
sporów granicznych i dyferencji między nimi zachodzących, udawali się do jego
[sic] z prośbami swoimi, o wyznaczenie sądu pierwiastkowego, czyli o wyznaczenie e medio sui sędziego granicznego, który według powyższego opisu, sąd pierwszej instancji, tak jak dawniej podkomorski, wykonywać będzie”. Następnie sąd,
działając nadal in pleno, powinien w drodze dobrowolnego porozumienia między
sędziami lub losowania podzielić „czas całoroczny zasiadania” w ten sposób, aby
„sąd ultimae instantiae z osób pięciu nieprzerwanie znajdował się w mieście powiatowym, tak dla wyznaczenia potrzebującym sądu pierwiastkowego, jako też
dla rozsądzenia spraw przez apelację przynoszących się”.
W art. 2 projektu opatrzonym nagłówkiem O czynnościach mających poprzedzać sąd pierwiastkowy czyli primae instantiae określono zasady wdrażania
postępowania przed sądem pierwszej instancji. Projekt stanowił, że każdy „Potrzebujący rozgraniczenia lub rozpoznania dyferencji ma podać na piśmie prośbę
przez siebie lub przez plenipotenta swego do sądu apelacyjnego ultimae instantiae
z wyszczególnieniem stron, z którymi ma spór, niemniej z jasnym i krótkim opisaniem o co takowy spór zachodzi”. W następstwie tego rzeczony sąd wpisywał
do protokołu datę podania prośby, odnotowywał kto i przeciw komu oraz o co ją
wniósł, a następnie umieszczał na prośbie rezolucję, „nakazując oną komunikować wszystkim oskarżonym stronom i przeznaczając termin do stawania przed
sobą od daty komunikacji za niedziel dwie, trzy, a najdalej cztery, a to stosownie
do odległości miejsca w jakiej znajdować się będą strony zaskarżone”. Po dokonaniu komunikacji przez woźnego powiatowego „prośba oryginalna ma być przez
tegoż woźnego zeznana przed prezydującym w sądzie ultimae instantiae, a gdy już
termin do stawania wyznaczony stronom oskarżonym przyjdzie, natenczas tenże
sąd, czy to w stawaniu, czyli też w nieustanności stron obwieszczonych, wyda
swój wyrok, wyznaczający sąd pierwiastkowy na rozpoznanie i ułatwienie sporów o granice zachodzących, naznaczy dla niego termin do zjechania i przy tym
zadecyduje dalsze judicata, jako i komportację wzajemną przez wszystkie strony
dokumentów z obowiązkiem zaprzysiężenia na nią przed sądem pierwiastkowym, dukta i redukta przez strony wygotować zaleci, a których żadna strona pod
żadnym pretekstem bronić i wstrzymać nie ma”. Do podstawowych obowiązków
sądu ultimae instantiae miała należeć troska o to, „ażeby przy wyznaczeniu od
siebie sądów pierwiastkowych, czy to w stanności, czyli też w niestawaniu stron,
ułatwił wcześnie wszystkie akcesoryjne kwestie, tak dalece, żeby sąd wyznaczony
primae instantiae zjechawszy w terminie oznaczonym na grunt pienny, żadnego
zmitrężenia nie doświadczył i gdyby czynność wyznaczonego sądu zaczynała się
zawsze od remonstracji samej, czyli, jak się powszechnie nazywa, od produktów,
od wysłuchania przysiąg na wiernej komportacji”. Z tego też powodu sąd apelacyjny przy okazji wyznaczania sądu pierwiastkowego i nakazania stronom komportacji dokumentów „do kancelarii swojej pod regestrami porządnie sporządzonymi i przy kopiach osobliwie starych ruskich dokumentów przez regenta sądu
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apelacyjnego skorygowanych i zaświadczonych, termin do złożenia tych komportacji przeznaczać będzie nie dłuższy jak tygodni cztery, persystencja zaś tychże
komportacji w kancelarii sądu apelacyjnego dla wzajemnej komunikacji stron nie
ma być dłużej dozwolona jak tylko niedziel cztery, a jeśliby czy to w nieuskutecznieniu komportacji lub też w niedopuszczeniu duktów i reduktów, i w dalszych,
czy to w stanności, czyli też w nieustanności od sądu apelacyjnego przepisanych
warunkach, pokazało się nieposłuszeństwo i opór którejkolwiek strony, w takim
razie sąd apelacyjny, odebrawszy zaskarżenie przez prośbę według przepisanego
powyżej pod punktem pierwszym obrządku, komunikowaną natychmiast stronę
oporną i nieposłuszną sześciu niedzielami wieży cywilnej i stem kop groszy litewskich31 na zysk strony ukrzywdzonej, czy to w stawaniu jej lub w niestawaniu
ukarze i wyrok swój takowy poprzedniczy etiam cum brachio militari do egzekucji przywieść zaleci”.
W kolejnym punkcie doprecyzowano, że jeśli sąd apelacyjny ukarze stronę
za niedopełnienie w terminie obowiązku komportacji, to następnie nakaże jej
komportować dokumenty już nie do własnej kancelarii, a bezpośrednio „do sądu
primae instantiae in tractu odchodzącej sprawy”, ponieważ ten sąd „od momentu
zafundowania jurysdykcji swojej w terminie oznaczonym na gruncie nie może
niczym zgoła być przerywany i ma trwać nieprzerwanie dopóty, póki dzieła sobie przez sąd ultimae instantiae powierzonego nie dokończy”. Kolejny raz projekt
zdradza wyraźną tendencję do zagwarantowania niezakłóconego toku prowadzenia spraw granicznych i wyeliminowania wszelkich okoliczności, które mogłyby
spowodować zwłokę. Determinację tę zdaje się potwierdzać także następny przepis, który stanowi, że jeżeli strona „znalazła się oporna tak bardzo, żeby i po ukaraniu za kontrawencję nie chciała albo do sądu pierwiastkowego przystąpić, albo
dokumentów złożyć, alboli też dalszych warunków przez sąd apelacyjny przy remisie przepisanych wykonać, w takim razie sąd wyznaczony primae instantiae,
nie zastanawiając w żaden sposób czynności swojej, in contumatiam, według
znalezionego przekonania z dowodów, choćby i z jednej tylko strony złożonych
oraz z egzaminu, wyrok swój względem dyferencji i granicy położy, a takowy
wyrok nie ma być inaczej uważany, tylko za oczewisty”. Zatem nieposłuszeństwo
wezwaniom sądu do dokonania określonych czynności w stosownych terminach
nie tylko nie przerywało biegu sprawy, ale groziło opornej stronie poważnymi
konsekwencjami.
Art. 3 nosił nagłówek Obowiązki szczególne sądu pierwiastkowego. Otwierał
go przepis dotyczący składu tytułowego sądu, wyłanianego zresztą w dość oryginalny sposób. Projekt zakładał mianowicie, że sąd ten „wykonywany być ma
przez jednego z członków do całego składu sądu granicznego obranych, który
31
Jeszcze w końcu drugiej dekady XIX w. w praktyce sądowej przywoływano przepis konstytucji z 1764 r., która, jak wskazywano, „za sprzeciwieństwo wyrokowi 6 niedzielami wieży i stem kop
groszy litewskich karać nakazuje”. Ukaz z 19 lipca 1800 r. postanowił o walorze monety litewskiej.
Zob. S. Godek: III Statut litewski…, s. 501, 557 i n.
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w potrzebie wyznaczenia sądu pierwiastkowego, losem w zawartej izbie przez
dziecię wyciągniony i do dekretu remisyjnego zapisany zostanie”. Dla zapewnienia
bezstronności sądu przewidziano możliwość wyłączenia sędziego. Otóż, gdyby
„strona przychodząca ad plenum, czyli do sądu ultimae instantiae, miałaby w gronie sędziów ojca, syna, brata rodzonego albo szwagra, teścia albo zięcia, w takim
razie ten sędzia nie tylko do losu przez prezydującego branym być nie może,
lecz nawet ani decydować w tej sprawie, ani w pierwiastkowym przyjściu, ani też
po apelacji nie może”. Dalsze przepisy dotyczą już tytułowych obowiązków sądu.
Projekt zakładał, że „sędzia do wykonania pierwiastkowego sądu wyznaczony,
ad fundum dóbr strony szukającej rozgraniczenia sprowadzony, nie wprzód rozpocznie czynność swoją, aż póki tak strona powodowa, jako też wszystkie strony
do sporu należące, nie zasadzą swoich arbitrów podług następnego opisu, to jest,
iż w stykającej się granicy kilku sumieżników, pryncypalna strona mieć jednego
będzie arbitra, a sumieżnicy każden przygraniczający postawi takoż swego arbitra, i gdy na jednego strony wszystkie nie zgodzą się, tedy losem z tych jeden ma
być wybrany i ten w komplet sądu primae instantiae wejdzie. Oba ci arbitrowie,
jeden strony pryncypalnej, a drugi od stron wszystkich przygraniczających, w sądzie pierwiastkowym wykonawszy tamże na miejscu poniżej przepisaną przysięgę, cum voce decisiva zasiadać będą i chociażby która z[e] stron przygraniczających przed wyciągnieniem losu nie stawiła swego arbitra, tedy już pośledniej od
rozprawienia się oddalać się nie może i sąd pierwiastkowy na gruncie z arbitrami
uformowany, nie przyjmując żadnych stąd kwestii, bez żadnego zmitrężenia w sądownictwie postępować będzie powinien”.
Wskazany losem i wpisany do dekretu remisyjnego sędzia miał obowiązek zjechania (na koszt wszystkich stron) w terminie oznaczonym w tym dekrecie do dóbr
strony „szukającej rozgraniczenia”. Po przybyciu na miejsce powinien otworzyć
swą jurysdykcję i zacząć czynności od „nakłonienia stron spór z sobą wiodących
do ugody”. W razie, gdyby to się nie udało, sąd powinien przystąpić do odebrania przysiąg od stron objętych dekretem remisyjnym sądu ultimae instantiae składanych według przepisanej roty na wierność komportacji dokumentów. Przysięgi
miały być wykonane „przez samych aktorów sprawy”, choć zasada ta znała wyjątki.
Po odebraniu przysiąg sąd miał przystąpić do wysłuchania produktów i do
„oglądania liniów, czyli duktów i reduktów wzajemnych, i do weryfikacji dowodów
na ziemi”. Następnie, stanowił projekt, sąd „odbędzie egzamina wedle interrogatoriów wzajemnych, a po ułatwieniu tych oraz po odbyciu głosów replikowych, nie
czyniąc żadnego odkładu i odroczenia weźmie sprawę do decyzji swojej”.
Pewną osobliwością jest umieszczona w tej części projektu Nota32 wyjaśniająca powyższe zasady. Zawiera ona dodatkowe, ale wcale nie błahe instrukcje
dla sędziego. Nie wiadomo więc dlaczego nie zawarto ich po prostu w kolejnym
W wersji rosyjskiej: „Primieczanije”. Podobną „Notę” umieszczono w art. 4 (pkt. 9). Ta ostatnia dotyczy formy dekretu wydanego przez wydział apelacyjny na gruncie.
32

218

Sławomir Godek

regularnym punkcie. Z Noty wynika, że sędzia odbywający powyżej wzmiankowane egzamina nie mógł wysłuchać więcej świadków od strony lub przeciwko
niej niż trzech, a to „dla uniknięcia zwłoki i zamieszania”. Pada w Nocie jeszcze
jedno ważne zastrzeżenie, a mianowicie, że ocena ewentualnych sporów dotyczących wspomnianych świadków ma być dokonywana „podług przepisu Statutu
Litewskiego”, w czym można dopatrywać się przejawu troski szlachty o zachowanie rodzimego prawa, a może też i dystansu do prawa rosyjskiego. Zaraz dalej
Nota wyjaśnia, że „gdzie by zaś w konkursie stron kilku jednej dyferencji lub do
jednego jakiego punktu świadkowie od każdej strony do egzaminu stawieni byli,
w takim razie pluralitas ma być uważana nie z ogółu świadectw, lecz świadectwa
strony opugnowanej mają być komunikowane ze świadectwami szczególnymi
stron opugnujących i z takowej szczególnej tylko kombinacji pluralitas uważaną
być powinna”. Instrukcje te wyczerpują treść owej niestandardowej Noty.
W dalszej kolejności projekt ujmuje bardziej szczegółowo zakres jurysdykcji
sądu pierwszej instancji. Miał on rozpoznawać „spory granic i dyferencji”, ale
zarazem także „kwestie o nieużytki, o akcje uczynkowe stąd wynikające, nie tykając spraw iuris, które odsyłać ma do sądu ziemskiego”. Projekt stawiał przy tym
kategorycznie, że „Żadne jednak zaprzeczenie aktorstwa nie może tamować rozgraniczenia i w takim przypadku sąd pierwiastkowy, rozsądziwszy kwestię o granice, rzecz o zaprzeczenie aktorstwa między dobrami jakiejkolwiek natury lub
o dział, gdzie nie poprzedziły dekrety schedy wyznaczające, odeśle do przyzwoitego sądu”. Wydaje się, że to ostatnie zastrzeżenie jest kolejnym dowodem na to,
że intencją twórców projektu było stworzenie wydolnego i skutecznego sądownictwa granicznego, którego rozstrzygnięć nie tamują żadne trudności uboczne,
ani natury technicznej, ani nawet prawnej.
W 6 punkcie tego samego artykułu projektodawca stwierdza, że „sąd pierwiastkowy, czyli primae instantiae graniczny, według powyższego określenia, znaczyć będzie to samo, co dawniej sąd podkomorski, i dlatego we wszystkim, co
przez niniejsze opisanie odmienionym nie jest, stosować się on ma do Statutu
Litewskiego, o sądzie podkomorskim prawidła przepisującego”. Oznacza to, że
w mocy pozostać miały przepisy rozdziału IX Statutu (O podkomorzych w powiatach, i o prawach ziemnych, o granicach i o miedzach)33, co zdaje się potwierdzać
obserwację, że u progu XIX w. były one jeszcze żywe34.
Projekt regulował dalej kwestie związane z apelacją, której zastosowanie doznawało pewnych ograniczeń, a mianowicie „apelacja od jednej włóki gruntu
przez sąd pierwiastkowy rozsądzony niewolna”. Ponadto wniesienie apelacji nie
wstrzymywało wykonania wyroku sądu pierwszej instancji, który „podobnie jak
dawniej podkomorski lub komisyjny” podlegał egzekucji. Komornik więc „z naPodaję według wydania: Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wilno 1786. Zob. też S. Łaguna: O prawie granicznym…, s. 61 i n.
34
Zob. S. Godek: III Statut litewski…, s. 649 i n.
33
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kazu sądu pierwiastkowego” powinien wytyczyć wyznaczone przez ten sąd granice, położyć tymczasowe znaki graniczne zgodnie z dekretem, a w razie oporu
skorzystać z pomocy wojska. Pozostającym w sporze stronom, „niżeli rozpoznanie przez sąd apelacyjny nastąpi, pomimo dozwoloną egzekucję”, nie wolno było
prowadzić wycinki lasu. Strona, która nie zastosowałaby się do wspomnianego
zakazu, mogła być „zaskarżoną przez memoriał” do sądu drugiej instancji. Skutkowało to wyznaczeniem z jego składu jednego członka, którego obowiązkiem
było udanie się na sporny grunt i, bez wdawania się w merytoryczne rozpatrywanie sprawy, „zastanowienie wszelkich akcji” aż do czasu rozprawy przed sądem
apelacyjnym, chociażby z pomocą wojskową. Projekt przewidywał zresztą zastosowanie identycznego schematu w znacznie wcześniejszej fazie sporu, a mianowicie – „jeśliby rzecz między stronami zachodziła o zabór i niszczenie gruntów
i lasów przed wyznaczeniem jeszcze sądu pierwiastkowego, w takim razie strona
mieniąca się być ukrzywdzoną, uda się z memoriałem tylko do sądu apelacyjnego, który równie jak w powyższym zdarzeniu, wyznaczyć ma e medio sui osobę,
która zjechawszy na grunt przed wyprowadzeniem jeszcze sądu pierwiastkowego,
wszelkie zabory i gwałtowności (jeżeli one aktualnie znajdzie) zatrzyma i rzecz
do spokojności według aktualnej posesji przywróci, nie wdając się w żadną decyzję sporu dyferencyjnego”. Istotne znaczenie miało postanowienie projektu, że
wszystkie „graniczne sprawy, czy to dekretami podkomorskimi, czyli też przez
komisję rozsądzone lub rozsądzić się mające, stosownie do ostatniego ukazu senackiego, dozwalającego apelacji i zaapelowane, niemniej te wszystkie sprawy,
które by przez Sąd Główny lub też zadworny miały wyznaczone komisje, dotąd
nie uskutecznione, należeć powinny do rozpoznania sądu apelacyjnego granicznego i przezeń najpierwiej być ułatwione”. Ostatni, 9 pkt z art. 3 stanowił, że „Sąd
pierwiastkowy do zapisywania decyzji swoich mieć będzie jeden tylko protokół
dekretowy, który po skończeniu tego sądu na gruncie ma być oddany do sądu
apelacyjnego, ekstrakta zaś z niego za potrzebowaniem stron mają być wydawane
i podpisywane przez regenta sądu pierwiastkowego”.
Obszerny, złożony z 10 punktów, art. 4 (Obowiązki sądu apelacyjnego) określał
przede wszystkim właściwość tego sądu. Miał on rozpoznawać apelacje od sądów
pierwszej instancji oraz „Wszystkie sprawy od sądów podkomorskich do Trybunału dawniej, a teraz do Sądu Głównego przez apelację wywołane, w których by
jeszcze aż dotąd komisje z Trybunału albo Sądu Głównego wyznaczone nie były”,
a także „sprawy po uskutecznionych między dobrami skarbowymi, miejskimi
i ziemskimi komisjach granicznych, od których by apelacje dawniej do sądu asesorskiego, a teraz nadwornego założone były”. Oprócz tego do obowiązków sądu
apelacyjnego należało wyznaczanie na wniosek stron „sądu pierwiastkowego
w miejscu sądu podkomorskiego” (według opisanych wyżej reguł) oraz delegowanie ze swego składu „za memoriałem” osoby „na ubezpieczenie między stronami
spokojności i na zatrzymanie wszelkich arbitralnych akcji i zaborów w przypadkach tak przed wyznaczeniem pierwiastkowego sądu, jako też po zaszłej apelacji”
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(zgodnie z art. 3 pkt 8). Ponadto projekt przewidywał, że w sprawach „dawno już
odsądzonych nieapelowanych, jeśliby strony potrzebowały odnowienia granicy
lub zweryfikowania znaków położonych za dekretem”, sąd apelacyjny wydeleguje jednego sędziego dla przeprowadzenia „żądanej weryfikacji” w uproszczonym
trybie. Powinna ona zostać dopełniona „bez żadnej przewłoki, bez produktów,
bez egzaminów, bez replik […] ostatecznie bez referencji ad plenum”. Ponadto
„Podobnym że sposobem w sprawach o granice między dobrami jakiejkolwiek
bądź natury, przez sąd polubowny dotąd ukończonych, w egzekucji swojej dla
jakichkolwiek bądź przyczyn zatrzymanych lub gdziekolwiek wywołanych, sąd
apelacyjny ostateczną kognicję swoją uczyni i do egzekucji przywiedzie”. Projekt
zakładał przy tym, że sąd apelacyjny „w przypadku sporu o włókę tylko gruntu,
destynować będzie komornika na rozpoznanie takowej dyferencji, stosownie do
przepisu Statutu Litewskiego z wolną apelacją do siebie”. Zaraz dalej projekt znów
odwołał się do prawa rodzimego, stanowiąc, że sąd apelacyjny „przy rozpoznaniu
dekretu pierwiastkowego sądu decydować też będzie razem zaskarżenia uczynione o praktyki i abusa przez tenże sąd popełnić się mogące, stosownie do praw
litewskich de abuso officio przepisanych”.
Projekt zabraniał natomiast sądowi apelacyjnemu rozpoznawania spraw
„względem zadyspolowanego aktorstwa dóbr lub ich części”, spraw „skończonych
przez ugodę przyjacielską, czyli kompromis”, dalej „nieapelowanych od sądów
dawniej podkomorskich i komisji granicznych lub eksdywizorskich albo li też od
sądów teraźniejszych pierwiastkowych”, a wreszcie „tych wszystkich granicznych,
w których by poprzedziły dekrety ultymarne, komisje graniczne wyznaczające
i swoim porządkiem uskutecznić się powinne, z tym ostrzeżeniem, że jeśliby wyznaczone ultymarne komisje w przeciągu lat dwóch od otworzenia sądu granicznego uskutecznione nie były, w takim razie sprawy takie do ostatecznego rozpoznania sądu apelacyjnego należeć będą. Podobnież i remisy na podkomorskich
niewyegzekwowane, skutku swojego z momentem otworzenia sądu granicznego
mieć nie będą”.
Dalsze punkty art. 4 określały dokładniej zasady postępowania przed sądem
apelacyjnym. Miał on „trwać zawsze” w mieście powiatowym, a „za przyniesieniem sprawy do niego, najpierwej […] starać się ugodzić strony bez procederu”,
a dopiero gdy to się nie uda, przystąpić do rozsądzenia sporu „za stołem” lub
„na gruncie”, w zależności od woli stron. Projekt stanowił, że jeśli „zajdzie dobrowolna, podpisana i sądownie konotować się mająca zgoda wszystkich stron
na to, ażeby sprawa między nimi rozsądzoną była za stołem, bez sprowadzania
sądu apelacyjnego na grunt, w takim razie sąd apelacyjny przystąpi natychmiast
do rewizji dekretu pod rozpoznanie przyniesionego i do konfrontacji onego z dokumentami i mapą”. W przypadku wątpliwości „względem jakiego punktu, linii
lub znaku granicznego” sąd mógł wyznaczyć ze swego grona jedną osobę, która w asyście komornika wyjaśniała rzecz na gruncie, i dopiero po odpowiedniej
weryfikacji niejasnego szczegółu sąd wydawał „ostateczny wyrok w całej spra-
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wie […], nic nierozsądzonego nie zostawując”. Jeśli natomiast strony nie zgodziły
się na rozpatrzenie sprawy „za stołem”, to wówczas ze składu sądu apelacyjnego
miał być wyłoniony na podstawie zgodnego porozumienia stron lub w jego braku
w drodze losowania „Wydział trzech osób”, który „na terminie przeznaczonym,
wspólnym wszystkich stron kosztem sprowadzony, już na gruncie, podług żądania stron dekret zaapelowany sądu primae instantiae rozpoznawać będzie i jaki
wyrok położy, taki już ma być wyrokiem ultymarnym, nieodzownym i nigdy nieporuszonym, tak jakby był ferowanym przez całe plenum sądu ultimae instantiae”. Projekt stanowił, że niezależnie od tego, czy sąd apelacyjny będzie procedować „za stołem” czy „na gruncie”, to „w rozbiorze” spraw „żadnych zgoła dylacji
i żadnej przerwy używać nie będzie”. Niedopuszczalne było wprowadzenie przez
strony i przyjęcie przez sąd apelacyjny nowego dowodu, który „nie był użyty
w sądzie niższej instancji”. Co więcej, „Egzamina nawet przez sąd pierwiastkowy
ekspediowane […] więcej powtarzane być nie powinny, lecz wszystko dążyć powinno ku najrychlejszemu skończeniu dzieła i ku oszczędzeniu czasu, niemniej
kosztu dla stron prawujących się”.
Warto podnieść, że w omawianym art. 4 (pkt 7) przewidziano pewne modyfikacje składu sądu pierwszej instancji orzekającego „W zachodzącej różności
granic między dobrami ziemskimi a dawnego tytułu starostwami, czyli królewszczyznami, czyli stołowymi, jako dziś własnością dóbr koronnych oraz między
dobrami miejskimi”. Był on mianowicie powiększany o wskazanego przez sąd
drugiej instancji arbitra „z obywateli własnego powiatu, posesjonata i żadnym
występkiem nienotowanego, chociażby w liczbę osób sąd graniczny składających
niewchodzącego”, a z drugiej strony przez wyznaczonego przez izbę skarbową
członka „od dóbr koronnych, jako i miejskich”.
Sporo miejsca poświęcono dalej prowadzonym przez sąd apelacyjny protokołom. Ten potoczny, czyli remisyjny, służyć miał do zapisywania „porządkiem numerów, czyli foliów treści próśb do sądu apelacyjnego przynoszonych i decyzji na
nich”, a także „wszelkich rezolucji i dekretów wszelkich akcesoryjnych”. Osobny
protokół miał był przeznaczony do „zapisywania samych tylko ostatecznych po
apelacji dekretów”. Zwróćmy jeszcze uwagę, że w ostatnim punkcie art. 4 projekt
stanowił, że w sądach obu instancji „wolno będzie aktorom samym lub też przez
swych plenipotentów przedkładać swoje sprawy i dowody, chociażby i nie używając nawet do tego adwokatów”.
Złożony z 14 punktów art. 5 (Prawidła ogólne dla sądu granicznego pierwiastkowego primae instantiae, jako też i apelacyjnego ultimae instantiae) traktuje m.in.
o środkach dowodowych, o udziale w procesie granicznym opiekunów i kuratorów, o zasadach rozgraniczenia okolic szlacheckich, wspólnych lasów (z uwzględnieniem wstępu do nich oraz wstępów do jezior), szachownic gruntów, o sposobie prowadzenia spraw obywateli guberni litewskiej odnoszących się także do
„obywatela i dóbr w obcej guberni znajdujących się”, o właściwości sądu granicznego do rozpoznania spraw tyczących się wiosek i obrębów położonych w in-
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nym niż dobra główne powiecie, o składzie sądu właściwego do rozgraniczenia
dóbr stykających się na granicy powiatu, o zasadach okresowego „egzaminowania kopców, jako i nadpsutych poprawiania i trzebienia ścian, a to dla wiecznej
stałości postanowionej granicy”.
Art. 6 (O komornikach i geometrach) określa sposób powoływania wymienionych urzędników oraz wymogi, które musieli spełnić, obejmując swe funkcje,
wylicza ich obowiązki i opisuje zasady odpowiedzialności. Dochodom sędziów,
komorników, regentów oraz arbitrów poświęcono art. 7 (O dochodach). Art. 8
(Zakończenie i arengi przysiąg), oprócz rot przysiąg sędziów granicznych, komorników, „aktorów komportujących dokumenty” oraz „aktorów nie mogących
osobiście komportacji dopełnić”, zawierał istotne zastrzeżenie, że sąd graniczny
„W rozsądzaniu zaś sporów pilnować się ma reguł tu przepisanych, a wreszcie
trzymać się będzie Statutu Litewskiego w tym wszystkim, czego niniejsze postanowienie nie obejmuje i co onemu przeciwnym nie jest”.
Przedstawiony projekt jest niewątpliwie wyrazem konkretnej koncepcji organizacji sądownictwa granicznego na Litwie na początku XIX w. Frapujące jest
pytanie o jego miejsce – wśród czy może między aktami prawnymi z okresu
schyłku Rzeczypospolitej i regulacjami wydanymi przez władze rosyjskie. Opinia
dostarcza też pewnych danych do przemyśleń na temat kondycji prawa litewskiego w początkach XIX stulecia oraz dowodzi, że sprawa „granic w ziemi” była
jedną z tych, które szlachta litewska pragnęła pilnie uporządkować.

K.K.

Krzysztof Goźdź-Roszkowski
Uniwersytet Łódzki

Wpływ przywileju czerwińskiego
Władysława Jagiełły z 1422 r.
na praktykę stosowania kary konfiskaty dóbr
w XV w.
1. Uwagi wstępne
W 1422 r. Władysław Jagiełło wydał w Czerwińsku przywilej, w którym, jak
wiadomo, obiecał szlachcie nie karać jej konfiskatą dóbr ziemskich bez uprzedniego wyroku sądowego. Przyrzeczenie to powtórzył później w przywilejach z lat 1425,
1430 i 1433. Nietykalność majątkową gwarantował szlachcie także Kazimierz Jagiellończyk w 1454 r.1. Rodzi się przeto pytanie, w jakim stopniu obietnica z 1422 r.
wpłynęła na praktykę karania konfiskatą dóbr przez samego Jagiełłę oraz przez jego
następców w XV w.2. Do wyjaśnienia tej kwestii zachęcają wydane w 1501 r. artykuły mielnickie. Przynoszą one bowiem dodatkowe zabezpieczenia, chroniące senatorów przed arbitralnym karaniem przez króla3. Czyżby istniejące dotychczas normy
przywilejowe okazały się w tej, jakże ważnej, sprawie mało skuteczne w praktyce?
1
Postanowienia wspomnianych przywilejów analizuje K. Goźdź-Roszkowski: Z badań nad
nietykalnością majątkową polskiej szlachty. Postanowienia przywilejów z lat 1386–1454. W: „Studia
z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”. T. 10. Red. J. Malec, J. Matuszewski, W. Witkowski.
Kraków 2007, s. 15–32.
2
W literaturze naukowej stwierdzono, że „już od XIII wieku kara konfiskaty majątku nie
mogła być dowolnie wymierzana przez władcę, lecz musiała być poprzedzona prawnie wydanym
wyrokiem sądowym”. M. Dyjakowska: Crimen laesae maiestatis. Studium nad wpływami prawa
rzymskiego w dawnej Polsce. Wyd KUL. Lublin 2010, s. 166. Autorka powtarza fałszywą i odosobnioną w nauce tezę M. Handelsmana (Za: M. Handelsman: Kara w najdawniejszym prawie polskim. Warszawa 1907, s. 162), opartą na źródłach oświetlających problem jednostronnie.
3
L. Sobolewski, W. Uruszczak: Artykuły mielnickie z roku 1501. „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1990, T. 42, z. 1–2, s. 55.
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Jeśli chodzi o konfiskaty za zlekceważenie obowiązku udziału w pospolitym
ruszeniu (absencja i dezercja), to praktyka była zgodna ze zobowiązaniem królewskim zawartym we wspomnianych przywilejach. Wiadomo bowiem, iż monarcha
nadawał przypadające mu z tego tytułu dobra, najczęściej tym, którzy go o takich
przestępstwach powiadomili. Jednakże akt nadania nie miał rygoru wykonalności. Dawał obdarowanemu jedynie legitymację do pozwania sprawcy przed sąd.
Dopiero na podstawie wyroku sądowego mógł on uzyskać posiadanie nadanych
sobie dóbr4. Postawione pytanie odnosi się przeto do praktyki wymierzania kary
konfiskaty za inne przestępstwa. Chociaż owa praktyka znajduje odbicie w źródłach, to jednak nie zawsze przynoszą one informacje o trybie wymierzenia kary
– na podstawie wyroku sądowego czy też na skutek arbitralnie wyrażonej woli
monarszej. Wydaje się jednak, że nagromadzone wiadomości stanowią wystarczającą podstawę do sformułowania ostrożnej opinii w postawionej kwestii.
Wypadki karania konfiskatą zostały przedstawione w dwu grupach. W jednej
zgromadzono te, które pochodzą z czasów panowania Władysława Jagiełły, ale
sprzed 1422 r., w drugiej – konfiskaty pochodzące z okresu późniejszego, a więc
z lat 1422–1501. Z roku 1501 pochodzi ostatnia informacja o konfiskatach Jana
Olbrachta, a także wspomniane wyżej artykuły mielnickie.

2. Konfiskaty z lat 1386–1422
Czas panowania Władysława Jagiełły należy podzielić na dwa okresy: przed
i po wydaniu przez króla wspomnianego przywileju z 1422 r. Z okresu pierwszego pochodzi sześć wypadków zastosowania kary konfiskaty.
1386 r. Z opowiadania Długosza o konflikcie między Jagiełłą a Bartoszem
Odolanowskim wynika, iż król wezwał go, by oczyścił się ze stawianych mu zarzutów. Kara konfiskaty nastąpiła wówczas, gdy obwiniony wezwanie to zlekceważył5.
Można sądzić, że w sprawie Bartosza zapadł wyrok zaoczny6.
4
K. Goźdź-Roszkowski: Rozdawnictwo skonfiskowanych dóbr ziemskich w prawie polskim
XV–XVI wieku. Wrocław–Warszawa–Krąków–Gdańsk 1974, s. 18–24, 35–46.
5
Ioannis Dlugossi Annales seu Cronicae Incliti Regni Poloniae. Liber decimus 1370–1405. Varsaviae
1985, s. 158: „Barthossium Odolanowsky heredem de Coszmin, qui et ipse plurimarum sedicionum et
bellorum civilium fax et origo erat, ad presenciam sui venire detractantem, de regno effugat et proscribit
et castrum Odolanow in suam regiam redigit dicionem […]”. Informację Długosza o konfiskacie potwierdza wiadomość z 1456 r. o zastawieniu zamku Odolanowa wraz z przynależnymi do niego dobrami przez Kazimierza Jagiellończyka. Matriculorum Regni Poloniae Summaria, excussis codicibus, qui in
Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur, contexuit indicesque adiecit Theodorus Wierzbowski.
Pars I. Varsaviae 1905, nr 255 i 256, s. 15. Zob. też K. Goźdź-Roszkowski: Rozdawnictwo…, s. 17.
6
Prawdopodobnie wobec Bartosza toczył się proces karny, określany w nauce jako mandatowo-iustyfikacyjny. S. Borowski: Ściganie przestępstw z urzędu w średniowiecznym prawie polskim.
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1386 r. Długosz informuje również o ukaraniu sędziego poznańskiego Jana
więzieniem, ale także i konfiskatą jego dziedzicznego majątku za wydawanie
niesprawiedliwych wyroków i za wiele innych przestępstw7. Zdaniem S. Borowskiego była to arbitralna decyzja Jagiełły względem przestępcy politycznego8.
Opinia ta wydaje się słuszna. Długosz bowiem wzmiankuje o sprawie sędziego
Jana w kontekście tłumienia przez króla walk rodowych w Wielkopolsce między
Grzymalitami a Nałęczami. Prawdopodobnie więc w warunkach wojny Władysław karał według własnego uznania, podobnie jak nie licząc się z immunitetem,
żądał wówczas stacji w dobrach kościelnych.
Ante 1392 r. Piotr Przeczko, mieszczanin poznański oskarżony o spisek przeciwko królowi, utracił sołectwo i inne nieruchomości we wsi Winiary. Konfiskata
nastąpiła w trybie sądowym9.
1403 r. Będąc banitą, Grot ze Słupczy dokonywał rabunków i rozbojów
z zamku Czorsztyn. Toteż król Władysław zamek ten zdobył, a Grota uwięził.
Względem zbiegłego z więzienia Grota król zastosował konfiskatę całego majątku
nieruchomego i ruchomego, bez postepowania sądowego10.
1410 r. Marcin z Moskorzowa propter enormes insolentias et excessus utracił
miasto (oppidum) Dobczyce oraz inne dobra dziedziczne11. Zastanawia dokument
wystawiony przez sąd ziemski krakowski w 1439 r., w którym synowie Marcina
sani mentibus et corporibus existentes, non compulsi, nec coacti, sed ipsorum spontanea et libera voluntate, consilioque amicorum suorum prehabito zrzekli się na rzecz
Władysława Warneńczyka dóbr dobczyckich z zachowaniem wszelkich formalności wymaganych przez prawo. Oddali też królowi przywilej nadawczy, jaki na dobra
dobczyckie otrzymał od Władysława Jagiełły ich dziadek podkanclerzy Klemens
Warszawa 1933, s. 118. Odzyskał on szybko łaskę królewską, skoro już na początku 1387 r. pojawia
się w źródłach jako wojewoda poznański. H. Polaczkówna: Bartosz z Wezenborga. W: Polski Słownik Biograficzny. T. 1. Kraków 1935, s. 322.
7
Ioannis Dlugossi Annales seu Cronicae Incliti Regni Poloniae. Liber decimus… s. 158: „Iochannem Krwavi Dyabl, heredem de Veneciis, iudicem Posnaniensem […] tam senternciis et diffinicionibus suis inquissimis, quibus plures numero iustos et innocentes eorum hereditariis possessionibus
privaverat, et quem constabat multa execranda facinora comisisse, hereditariis bonis mulctarum in
carcerem, quem annis pluribus perpessus est, coniecit”.
8
S. Borowski: Ściganie przestępstw…, s. 125.
9
Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 4. Wyd. I. Zakrzewski. Poznań 1881, nr 2072
(1920a), s. 29. Nieruchomości Piotra „[…] ad nos et nostrum dominium recto iuris ordine sunt
perpetuo devoluta […]”, ibidem.
10
Ioannis Dlugossi Annales seu Cronicae Incliti Regni Poloniae. Liber decimus…, s. 252. S. Borowski: Ściganie przestępstw…, s. 125; G. Jawor: Z dziejów opozycji politycznej w średniowiecznej
Polsce. Grot i Łukasz ze Słupcy (ok. 1370–1471). „Rocznik Lubelski” 1985/1986, T. 27/28, s. 7–23.
11
Joannis Długosz senioris canonici cracoviensis Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis nunc
primum a codice autographo editus. T. 1. Wyd. A. Przezdziecki. Joannis Długosz Senioris Canonici
Cracoviensis Opera Omnia. T. 7. Cracoviae 1863, s. 244. Zabrane dobra dał Jagiełło w dożywotnie
posiadanie wojewodzie łęczyckiemu Wojciechowi Malskiemu. Kodeks Dyplomatyczny Małopolski.
T. 4. Wyd. F. Piekosiński. Kraków 1905, nr 1327 (1436 r.), s. 312.
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z Moskorzowa12. A zatem Dobczyce stały się własnością królewską dopiero z chwilą
ich rezygnacji dokonanej publicznie na zjeździe, który odbył się z udziałem króla
w Bieczu. Rozpatrywany dokument akcentuje mocno, iż przejście Dobczyc w ręce
króla odbyło się z zachowaniem wszelkich wymagań prawa. Czy to nie czyni podejrzanymi okoliczności, w jakich doszło do zabrania przez Jagiełłę Dobczyc i całego
majątku Marcinowi z Moskorzewa? Wydaje się, iż gdyby owa konfiskata nastąpiła
w wyniku postępowania sądowego, to akt rezygnacji z 1439 r. byłby bezprzedmiotowy i niepotrzebny. Prawdopodobnie król zabrał dobra, podejmując decyzję arbitralnie. Stało się to w drugiej połowie 1410 r. lub na samym początku 1411 r.13.
Wyniki analizy wypadków wymierzania kary konfiskaty dóbr przez Jagiełłę
do roku wydania przywileju czerwińskiego przedstawia tabela:
L.p.

Data

Tryb sądowy

Pozasądowy

1.

1386 r.

S

2.

1386 r.

3.

ante 1392 r.

4.

1403 r.

P

5.

1410 r.

P

P
S

Widać, że król karał konfiskatą majątku na podstawie wyroku sądowego (S),
a także arbitralnie, bez procesu (P), kierując się jedynie własnym przekonaniem
o winie posiadacza dóbr. Wybór trybu, w jakim miała nastąpić konfiskata, należał
do monarchy. Chociaż wśród przedstawionych wypadków wymierzania tej kary
niewielką przewagę mają konfiskaty dokonywane arbitralnie, to jednak, wobec
małej ilości informacji z lat 1386–1422, brak podstaw, aby uważać, iż Jagiełło
częściej konfiskował majątki bez wyroku sądowego.

3. Konfiskaty z lat 1422–1501
1423 r. Piotr z Kobylina i Mikołaj Kiczka, kanonicy gnieźnieńscy, zostali ukarani banicją i konfiskatą całego majątku za opór, jaki kapituła stawiała królowi żądającemu wybierania na godności kościelne wskazanych przez niego kandydatów.
Informuje o tym list papieża Marcina V do biskupów polskich z 1424 r.: „[…] de
anno proxime preterito fuerunt banniti de Regno Polonie, eorumque res et bona
Ibidem, nr 1358, s. 342–343.
Co do daty konfiskaty zob. J. Luciński: Rozwój królewszczyzn w Koronie od schyłku XIV
wieku do XVII wieku. W: Prace Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
T. 19, z. 3. Poznań 1970, s. 67, przyp. 57.
12
13
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per officiales Regios arrestata et occupata […]”14. Papież wezwał Jagiełłę do cofnięcia kar. Gdyby jednak monarcha żądania nie spełnił, biskupi mieli zmusić do tego
urzędników królewskich, stosując wobec nich kary kościelne15. Wspomniani w liście papieskim urzędnicy (officiales) działali na rozkaz króla, prawdopodobnie wydany arbitralnie16. Papież położył wszakże nacisk na inny aspekt sporu. Zauważył
bowiem: „[…] quam vis etiam, si peccassent, eorum punicio non ad laicale forum
sed ecclesiasticum pertinebat […]”17. Jego zdaniem władza świecka nie była uprawniona do karania osób duchownych. A zatem król Władysław, uważając kanoników
za winnych, powinien był sprawę skierować do sądu kościelnego, jako właściwego
dla osób duchownych. Papież uwypuklił przekroczenie przez króla kompetencji do
wymierzania kary. Kary banicji i konfiskaty majątku, które spotkały kanoników,
były bezprawne niezależnie od trybu, w jakim zostały zastosowane.
1424 r. W roku tym sąd królewski rozpoznawał sprawę Doroty, zapewne
wdowy po Piotrze z Przybysławic, i jej syna Mirosława, który wbrew zakazowi
królewskiemu wybrał się na wyprawę do Czech18. Ponieważ oboje pozostawali
w niedziale rodzinnym, nie tylko Mirosławowi, ale również Dorocie groziła konfiskata19. Matka dowodziła przysięgą, iż nie wyrażała zgody na wyjazd syna, ani
go nie finansowała. Wyrok sądowy pozostawił przeto Dorocie cały majątek do
czasu jej śmierci, o ile będzie pozostawać we wspólnocie z synem. Gdyby doszło
do rozwiązania niedziału, a najpóźniej z chwilą śmierci Doroty eadem bona hereditaria ad Regiam Maiestatem spectabunt20.
1433 r. Z tego roku pochodzi wiadomość o sprawie Jana z Kałduniewic, którego obwiniono przed królem, że zaniedbał służby wojskowej z nieruchomości
posiadanej przez siebie prawem zastawu. Za przypisywane mu przestępstwo
groziła, jak wiadomo, konfiskata majątku, a teoretycznie także kara śmierci.
W 1433 r. Władysław Jagiełło skierował do starosty mandat: „Ipsum vocare debeas ad tui presenciam et si sic est inveneris, possessionem eiusdem obligacionis
14
Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia.
Wyd. A. Theiner. T. 2, nr 34. Romae 1861, s. 27. J. Luciński: Rozwój…, s. 68.
15
Vetera Monumenta…, s. 27.
16
Uzyskanie wyroku skazującego być może nie byłoby łatwe. Na rozprawie kanonicy bowiem
z pewnością zasłoniliby się ekscepcją niewłaściwości sądu. Arbitralnie orzeczone konfiskaty spotkały później nieposłusznych woli królewskiej kanoników krakowskich ze strony Kazimierza Jagiellończyka. Zob. dalej przyp. 30.
17
Vetera Monumenta…, s. 27.
18
A.Z. Helcel: Wyciągi z najdawniejszych ksiąg sądowych ziemi krakowskiej z lat 1394–1507.
W: Starodawne prawa polskiego pomniki. Wyd. Idem. T. 2. Kraków 1870, nr 1965, s. 285.
19
Pod rokiem 1424 Długosz zapisał wiadomość o licznych konfiskatach, jakimi Władysław Jagiełło ukarał uczestniczących, wbrew jego zakazowi, w wyprawie Korybuta do Czech. Ioannis Dlugossi
Annales seu Cronicae Incliti Regni Poloniae. Liber undecimus 1413–1430. Varsaviae 2000, s. 206.
20
A.Z. Helcel: Wyciągi…, s. 206. Zapiska tego nie precyzuje, lecz przypuszczalnie, po rozwiązaniu niedziału za życia matki, królowi przypadłaby tylko część syna Mirosława. Odpowiedzialność
niedzielnych za przestępstwo jednego z nich omawia B. Waldo: Niedział rodzinny w polskim prawie ziemskim do końca XV stulecia. Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, s. 109 i n.
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qua recepta ipsam dabis nobili Nicolao Czaczky in possessionem cum plenitudine iuris […]”21. Nie wiadomo, jak ta sprawa się zakończyła. Widać jednak, że król
nie podjął decyzji o konfiskacie arbitralnie, na podstawie samego tylko donosu.
Uzależnił ją bowiem od wyniku dochodzenia, które zlecił staroście.
Ante 1434 r. W 1442 r. Warneńczyk zwrócił Stanisławowi Mikicie dobra
skonfiskowane przez Jagiełłę jego ojcu: „[…] quamvis igitur propter eiusdem notabilis excessus notam genitoris dicti Stanislai […] Wladislaus rex Poloniae, pater noster charissimus certas suas haereditastes et bona haereditaria […] eidem
Mikithae praefati Stanislai genitori auferrens pro sua maiestate confiscari fecerit […]”22. Tekst został zredagowany w sposób sugerujący, iż konfiskata nastąpiła bez uprzedniego postępowania sądowego, wskutek rozkazu króla. Zwraca
też uwagę określenie przestępstwa słowem „notabilis”. Może ono znaczyć tyle, co
„powszechnie znany”. Jeśli zaś przestępstwo popełnione przez ojca Stanisława Mikity było powszechnie znane, to ta okoliczność wystarczała do wykonania kary23.
Czyżby więc restytucja zabranego majątku synowi skazanego była spowodowana
dążeniem Warneńczyka do wynagrodzenia synowi skazanego skutku naruszenia
przez swego ojca zobowiązania zaciągniętego w 1422 r.?
1439 r. O konfiskacie majątku Spytka z Melsztyna, przywódcy konfederacji
zawiązanej przeciwko rządzącej grupie możnowładców z biskupem krakowskim
Zbigniewem Oleśnickim na czele, informuje dokument Władysława Warneńczyka, wystawiony w związku z restytucją dóbr Spytka jego spadkobiercom24. W bitwie pod Grotnikami, 4 maja 1439 r., wojska królewskie pokonały konfederatów,
a sam Spytek poległ. Jak zatem doszło do konfiskaty jego dóbr25? Otóż Długosz
informuje, iż nad konającym Sytkiem odbył się sąd. Uznano go za wroga ojczyzny, a jego dobra uległy konfiskacie. Dziejopis podaje też pewne szczegóły tego
dziwnego zdarzenia. Kasztelan lubelski Wars z Ostrowa wniósł żałobę, po czym
trzykrotnie pozwano Spytka na rozprawę26. Pośpiesznie, jeszcze na polu bitwy
21
Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 9. Wyd. A. Gąsiorowski, T. Jasiński. Warszawa–
Poznań 1990, nr 1341, s. 372.
22
Zbiór Dokumentów Małopolskich. T. 3. Wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś. Wrocław–
Warszawa–Kraków 1969, nr 605, s. 24.
23
S. Borowski: Ściganie przestępstw…, s. 115, Borowski zaliczył „wieść powszechną” do przesłanek, na których panujący opierał swoje przekonanie o winie i wymierzał karę bez postępowania
dowodowego.
24
Zbiór Dokumentów… T. 8. Wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975, nr 2566, s. 395.
25
Wspomniany dokument restytucyjny zawiera w tej kwestii ogólnikową wzmiankę: „Unde
accidit, quo in dicta motione nostra ipse Spithco nostrorum manibus interiit et deinde huiusmodi violentiae occasione, per quam quodam modo inhonoraverat statum nostrum, ut taliter afflicto afflictio
maior addita fuisset et omnium bonorum quorum haereditariorum possessiones pro nobis fuerunt
confiscatae”. Ibidem.
26
Ioannis Dlugossi Annales seu Cronicae Incliti Regni Poloniae Liber undecimus et Liber duodecimus 1431–1444. Varsaviae 2001, s. 203–204. O sądzie nad Sytkiem wzmiankują: J. Dąbrowski:
Dzieje Polski od 1333 do r. 1506. W: R. Grodecki, S. Zachorowski, J. Dąbrowski: Dzieje Pol-
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przeprowadzona rozprawa sądowa była obarczona poważną wadą, która podważa legalność wyroku. Zignorowano bowiem stan zdrowia oskarżonego, który
umierając, nie mógł się bronić. Konfiskata majątku Spytka nastąpiła w istocie bez
ważnego wyroku sądowego. Jednak troska o zachowanie form procedury sądowej
wskazuje, iż mocno już wówczas była ugruntowana zasada, że bez sądu kara nie
może być wymierzona.
Ante 1444 r., a więc jeszcze za panowania Warneńczyka, doszło do konfiskaty
posiadłości Chojno seu Chojniecz, położonej w ziemi chełmskiej, należącej do
Iwana Tatarzyna. Następnie posiadłość ta została zastawiona. Można domniemywać, że konfiskaty nie poprzedziło postępowanie sądowe, lecz nastąpiła na rozkaz
królewski, który wykonał miejscowy starosta27. W 1546 r. skonfiskowane dobra
zwrócono wnukowi Iwana, kanonikowi poznańskiemu Feliksowi Chojnowskiemu28. Restytucja Chojna, dokonana co najmniej po przeszło stu latach, może
wskazywać, iż skonfiskowano je z naruszeniem przywilejów Jagiełłowych.
1453 r. Zapiska sądowa z tego roku przynosi wiadomość o karze konfiskaty
orzeczonej przez sąd wobec Bartosza z Pakosławia. Obwiniony o zabójstwo Jana,
zwanego Powała, Bartosz trzy razy nie stanął na wyznaczony mu termin rozprawy. Wobec tego sąd uznał „[…] quod ipse dominus Rex omnia bona hereditaria
ipsius Barthossij in Regno Polonie suo ubicumque sita potens est recipere et se
perpetualiter intromittere in eadem […]”29.
1461 r. Pod rokiem 1461 Długosz pisze o konflikcie między Kazimierzem Jagiellończykiem a kapitułą krakowską, która sprzeciwiała się obiorowi kandydata
królewskiego na stolicę biskupią. Informuje o represjach, jakie spotkały opornych
kanoników30. Niektórych wypędzono z Krakowa. Innym, na rozkaz króla, starosta
Mikołaj Pieniążek z Witowic skonfiskował dobra beneficjalne (trzynaście osób).
Przekaz Długosza wskazuje wyraźnie, iż kary te zostały wymierzone bez postęposki Średniowiecznej. T. 2. Kraków 1995, s. 355; K. Baczkowski: Dzieje Polski późnośredniowiecznej
(1370–1506). W: Wielka Historia Polski. Red. S. Grodziski, J. Wyrozumski, M. Zgórniak. T. 3.
Kraków 1999, s. 150; A. Nowak: Dzieje Polski. T. 3: 1340–1468 Królestwo zwycięskiego orła. Kraków
2017, s. 367. Zdaniem A. Prochaski opowiadanie Długosza o ostatnich chwilach życia Spytka „nie
odpowiada ścisłej prawdzie historycznej”. A. Prochaska: Konfederacja Spytka z Melsztyna. Lwów
1887, s. 1.
27
Matriculorum… T. 4, cz. 3, nr 22319, s. 262: „Bona Ch. seu Ch. […] per Wladislaum III
regem eiusque capitaneum […] adempta […]”.
28
Ibidem.
29
A.Z. Helcel: Wyciągi…, nr 3507, s. 620.
30
Ioannis Dlugossi Annales seu Cronicae Incliti Regni Poloniae. Liber duodeciumus 1445–1461.
Cracoviae 2003, s. 363–366. M. Bobrzyński, S. Smolka: Jan Długosz, jego życie i stanowisko
w piśmiennictwie. Kraków 1893, s. 109; F. Kiryk: Jakub z Dębna na tle wewnętrznej i zagranicznej polityki Kazimierza Jagiellończyka. Wrocław 1967, s. 60; Idem: Jakub z Sienna. W: Polski Słownik Biograficzny. T. 10. Wrocław–Warszawa–Kraków 1962–1964, s. 364–367. Wzmiankuje o tym
W. Knoppek: Zmiany w układzie sił politycznych w Polsce w drugiej połowie XV w. i ich związek
z genezą dwuizbowego sejmu. „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1955, T. 7, z. 2, s. 74.
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wania sądowego31. Jednym z represjonowanych był Jan Długosz (starszy). W liście z 1461 r. do kapituły krakowskiej informuje on o pozbawieniu go wsi Chotel:
„[…] quod mandato domini nostri regis residua villa, quam habebam Chotel privatus sum et capitaneus Novae Civitatis illius possessionem accepit […]”32. Konfiskata
nastąpiła bez postępowania sądowego. Wieś Chotel zabrał starosta na rozkaz króla.
1466 r. Kazimierz Jagiellończyk polecił swemu staroście Jakubowi z Dębna
wwiązać się we wszystkie dobra, zwłaszcza beneficjalne, Jakuba Dunikowskiego,
prepozyta skalbmierskiego i kanonika krakowskiego33. Król oskarżył Dunikowskiego o obrazę majestatu, ponieważ w kurii rzymskiej fałszywie informował
o braku królewskich uprawnień względem obsady prepozytury skalbmierskiej34.
Z pisma królewskiego wynika, że Kazimierz podjął decyzję sam, bez uprzedniego
postępowania sądowego35. Dębiński miał trzymać zajęte dobra dopóty, dopóki
król nie wyda mu co do nich dalszego rozkazu. A zatem los majątku Dunikowskiego nie był wówczas ostatecznie rozstrzygnięty.
1468 r. W postępowaniu wszczętym z powództwa archidiakona krakowskiego przeciwko Niemierzy z Golczy sąd skazał pozwanego na konfiskatę majątku,
jeśli we wskazanym terminie nie uwolni się od ekskomuniki nałożonej na niego
przez powoda za pozostawanie w konkubinacie36.
Ante 1476 r. Cztery wsie należące do Mikołaja Pieniążka Kazimierz Jagiellończyk darował Stanisławowi, bratu Mikołaja. Mikołaj bowiem wbrew zakazowi
zaciągnął się na służbę do wrogiego Kazimierzowi króla Węgier. Analogicznie do
nadań dóbr ulegających konfiskacie za niedopełnienie służby wojskowej akt taki
dawał obdarowanemu jedynie legitymację do wystąpienia przeciwko dotychczasowemu właścicielowi dóbr z roszczeniem windykacyjnym37.
1477 r. W lecie tegoż roku Mikołaj Komorowski, posiadacz licznych dóbr
leżących blisko granicy z Węgrami, podniósł otwarty bunt przeciwko królowi,
popierając jego wroga Macieja Korwina. Gdy zawiodły negocjacje, starosta królewski, Jakub z Dębna, zbrojnie pokonał Komorowskiego. Zdobył trzy jego zamNa przykład: „Casimirus rex, dum a timoratis viris de ea sevicia in ministros Dei neque citatos neque convictos deprompta arqueretur, omnistrucumencie molam in Joannem Wladislaviensem
episcopum retorquebat […]”, Ioannis Dlugossi Annales seu Cronicae Incliti Regni Poloniae. Liber duodeciumus…, s. 365.
32
Codex epistolaris saeculi decimi quinti. Wyd. A. Sokołowski, J. Szujski. T. 1. Pars 1. W: Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Polonae Illustrantia. T. 2. Cracoviae 1876, nr 189, s. 211.
J. Luciński: Rozwój…, s. 68, przyp. 66.
33
Codex epistolaris saeculi decimi quinti. Wyd. A. Sokołowski, J. Szujski. T. 1. Pars II.
W: Monumenta…, nr 204, s. 233.
34
Ibidem. O sprawie Dunikowskiego wzmiankowali: W. Knoppek: Zmiany…, s. 74 oraz F. Kiryk: Jakub z Dębna…, s. 61.
35
F. Kiryk niesłusznie informuje, że Dunikowski został przez króla skazany, co sugeruje, że
kary poprzedził proces sądowy. Zob. Idem: Jakub z Dębna…, s. 61.
36
A.Z. Helcel: Wyciągi…, nr 3930, s. 747.
37
Ibidem, nr 4159, s. 812–813.
31
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ki: Żywiec, Berwald i Szaflary. Dwa z nich: Żywiec i Berwald, zburzył. Szaflary
dostały się Jerzemu Ratułdowi38.
1497 r. Sąd przyznał królowi część wsi Czerniechów, należącą do Janusza Kosmierowskiego, sprawcy pewnych przestępstw (propter certos excessus). Olbracht
nadał uzyskaną sądownie nieruchomość (sibi adiudicatam) podskarbiemu Piotrowi Kurozwęckiemu39.
1497 r. Wieś Kropidło, stanowiąca własność Mikołaja Ilkowskiego, przypadła
królowi w ten sam sposób: „[…] ad nos propter ipsius excessus […] iure devoluta
et camerae nostrae iudicialiter adiudicatam dedimus […]”. Również i ją otrzymał
podskarbi królewski40.
1498 r. W roku tym Jan Olbracht nadał pewne majętności w Brzozowie41. Ponieważ właściciele dopuścili się zdrady42, ich posiadłości uległy konfiskacie ipso
facto43. Jednak, podobnie jak w wypadku przestępstwa niedopełnienia obowiązku służby wojskowej w pospolitym ruszeniu, akt nadania dawał obdarowanemu,
zwykle delatorowi, tylko legitymację do wystąpienia przed sądem z roszczeniem
windykacyjnym przeciwko obwinionemu.
1501 r. Podskarbi koronny Piotr Kurozwęcki utracił swoje liczne dobra wraz
z zamkiem Kurozwęki pod zarzutem przestępstw monetarnych. W nauce uważa się, że konfiskata majątku Piotra została orzeczona na drodze sądowej44. Zdaniem Ludwika Sobolewskiego i Wacława Uruszczaka wyrok wydał sąd sejmowy
w 1501 r.45. Badacze nie wskazują jednak podstawy źródłowej swego twierdzenia. Istnieje wszakże źródło, które zdaje się potwierdzać ich stanowisko. Jest nim
uchwała o restytucji dóbr podskarbiego jego spadkobiercom, podjęta na sejmie
38
Ioannis Dlugossi Annales seu Cronicae Incliti Regni Poloniae. Liber duodecimus…, s. 398.
F. Kiryk: Jakub z Dębna…, s. 77. Idem: Komorowski Mikołaj. W: Polski Słownik Biograficzny. T. 13.
Wrocław–Warszawa–Kraków 1967–168, s. 424–426. J. Rafacz prostuje Długosza, który mylnie poinformował, iż Szaflary otrzymał Marek Ratułd. Zob. J. Rafacz: Dzieje i ustrój Podhala nowotarskiego za czasów dawnej Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 1935, s. 46, przyp. 2.
39
Matriculorum… T. 2., nr 670, s. 40.
40
Ibidem, nr 672, s. 41.
41
Ibidem, nr 1179, s. 74.
42
Przyłączyli się bowiem do niejakiego Muchy, który z poduszczenia hospodara wołoskiego Stefana zbrojnie najeżdżał na Pokucie. Szerzej o tym Z. Spieralski: Z dziejów wojen polsko-mołdawskich.
„Studia i materiały do historii wojskowości” 1965, T. 11, cz. 2, s. 75–76. Bardzo jednostronna wzmianka u M. Boguckiej: Dawna Polska. Narodziny, rozkwit, upadek. Warszawa 1987, s. 241.
43
Matriculorum… T. 2, nr 1179, s. 74: „[…] bona […] quia scismatico Mucha […] adheserant,
ad nos devoluta, data sunt”.
44
A. Pawiński: Sejmiki ziemskie, początek ich i rozwój aż do ustalenia się udziału posłów ziemskich w ustawodawstwie sejmu walnego 1374–1505. Warszawa 1895, s. 202 (wyrok); F. Papée: Jan
Olbracht. Kraków 1936, s. 204 (uchwała sejmu z 1501 r.); Idem: Aleksander Jagiellończyk. Kraków
1949, s. 45 (dekret sejmu z tegoż roku); J. Luciński: Rozwój królewszczyzn…, s. 69, powtarza za
F. Papée; Zdaniem M. Grażyńskiego wyrok w sprawie podskarbiego wydał Olbracht. Idem: Reformy monetarne w Polsce w latach 1526–1528 i ich geneza. „Przegląd Historyczny” 1913, T. 17/1, s. 63.
45
L. Sobolewski, W. Uruszczak: Artykuły mielnickie…, s. 72.
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elekcyjnym Aleksandra w 1501 r., lecz jeszcze przed obiorem nowego króla. W dokumencie tym, wystawionym przez prymasa kardynała Fryderyka Jagiellończyka
wraz z pozostałymi dostojnikami duchownymi i świeckimi, znajduje się wzmianka, iż swego czasu wystawcy wraz z królem Janem Olbrachtem postanowili (decreuissemus una cum Serenissime olim domino nostro domino Johanne Alberto Rege
Polonie), że ze względu na error in moneta dobra podskarbiego będą obrócone na
pożytek i pomyślność państwa (ad utilitatem atque profectum reipublice). Stwierdzili, że państwo nie odniosło z tej decyzji żadnej korzyści (in cuius profectum decretum per nos erat, nullum augmentum nullumque profectum exinde consecutum),
a ponadto winy za ów error in moneta nie ponosi podskarbi, lecz jego urzędnicy46.
W uchwale bardzo oględnie wzmiankowano o konfiskacie. Decyzję podjęli
zgromadzeni na sejmie dostojnicy wraz z królem. Zastosowana w tekście terminologia sugeruje, iż w sprawie Piotra Kurozwęckiego zapadł wyrok sądu sejmowego. Rodzi się jednak wątpliwość, czy rzeczywiście słowom „decreuissemus”
i „decretum” odpowiada przypisywany im sens, czy rzeczywiście ów „wyrok”
poprzedziło postępowanie sądowe, w którym wyjaśniona została kwestia winy
podskarbiego. W 1501 r. Piotr Kurozwęcki już nie żył47. Nie mogło więc na sejmie z tegoż roku toczyć się przeciwko niemu postępowanie karne48. Wobec tego
Olbracht zyskał wówczas tylko aprobatę swojej wcześniej podjętej decyzji49. Sejmowa uchwała w tej sprawie, nie będąc w istocie wyrokiem sądowym, stwarzała
tylko pozór legalności wspomnianej decyzji.
Jeśli autorzy uchwały sejmu elekcyjnego chcieli ukryć rzeczywiste okoliczności pozbawienia podskarbiego jego majątku50, to na sejmie koronacyjnym króla
Aleksandra w 1502 r. takich dążeń nie było. Wskazuje na to wydany wówczas
dokument restytucji skonfiskowanych dóbr spadkobiercom Piotra Kurozwęckiego. Oświadczono w nim bez osłonek, że konfiskata majątku podskarbiego była
wynikiem decyzji podjętej przez króla arbitralnie: „[…] olim serenissimus dominus Iohannes Albertus rex […] uniuersa bona mobilia et immobilia per […] olim
Petrum de Curozwanki […] derelicta […] suo regio nomine recipi mandauerit,
prout recepta fuere […]”51.
46
F. Piekosiński: O monecie i stopie menniczej w Polsce w XIV i XV wieku. W: Rozprawy
i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Hist.-Filozof. Akad. Um. T. 9. Kraków 1878, s. 262–263. Zob.
też Matriculorum… T. 3, nr 10, s. 1.
47
F. Papée: Jan Olbracht…, s. 204. Piotr zmarł w r. 1499 (ante 6 I). Zob. F. Kiryk: Kurozwęcki
Piotr. W: Polski Słownik Biograficzny. T. 16. Wrocław 1971, s. 275.
48
Toteż dopiero sejm elekcyjny Aleksandra wszedł w meritum sprawy podskarbiego i ustalał,
kto ponosił odpowiedzialność za przestępstwa monetarne.
49
Zdaniem F. Papée: Jan Olbracht…, s. 204, król uzyskał uchwałę sejmu w sprawie Kurozwęckiego, wykorzystując „silne oparcie”, jakie miał w „szlacheckim ogóle”.
50
Zależeć na tym mogło bratu zmarłego króla, kardynałowi Fryderykowi Jagiellończykowi,
wymienionemu na pierwszym miejscu wśród wystawców dokumentu uchwały.
51
F. Piekosiński: O monecie…, s. 266. Wydawca określił dobra Piotra Kurozwęckiego jako
„zagrabione”, ibidem, nr 12 (nagłówek), s. 265. Zob. też Matriculorum… T. 3, nr 135, s. 9.
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Wyniki analizy wypadków stosowania kary konfiskaty dóbr w okresie, kiedy
obowiązywał zakaz wymierzania tej kary sine iudicio, przedstawia poniższa tabela.
L.p.

Data

Tryb sądowy

Pozasądowy

1.

1423 r.

P

2.

1424 r.

S

3.

1433 r.

S

4.

ante 1434 r.

5.

1439 r.

6.

ante 1444 r.

7.

1453 r.

8.

1461 r.

P

9.

1466 r.

P

10.

1468 r.

S

11.

ante 1476 r.

S

12.

1477 r.

13.

1497 r.

S

14.

1497 r.

S

15.

1498 r.

S

16.

1501 r.

P
S
P
S

P

P

Tabela ukazuje, że po 1422 r. dochodziło do konfiskat zarówno w trybie sądowym (S), jak i pozasądowym (P). Można przypuszczać, że konfiskaty dokonywane wyłącznie na podstawie rozkazu króla nie zdarzały się rzadko. Sporo zarządził
ich Kazimierz Jagiellończyk, w odwecie za nieposłuszeństwo kanoników krakowskiej kapituły, sprzeciwiających się wyborowi wskazanego przez niego kandydata
na biskupa krakowskiego. O trybie dokonania konfiskaty decydował nadal monarcha, kierując się różnymi względami, których dziś można się jedynie domyślać. Zabierając dobra beneficjalne duchowieństwa, nie czuł się prawdopodobnie
związany normą przywilejową, ponieważ odnosiła się ona do dóbr ziemskich,
stanowiących własność szlachecką.

3. Wnioski
Odpowiedź na pytanie postawione w tytule artykułu zależy od rodzaju przestępstwa karanego konfiskatą dóbr. Zakaz arbitralnych konfiskat sformułowany
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w 1422 r. i powtarzany w następnych przywilejach wyeliminował konfiskaty pozasądowe za przestępstwa przeciwko obowiązkowi służby wojskowej w pospolitym ruszeniu. Przestępstw tych było sporo za Kazimierza Jagiellończyka, a jeszcze
więcej za Jana Olbrachta. Natomiast w wypadku innych przestępstw, do których
zaliczały się zwłaszcza przestępstwa o charakterze politycznym, król nie liczył się
z nim zbytnio. Podobnie bowiem, jak przed 1422 r., obok konfiskat orzekanych
przez sądy, nie były rzadkością konfiskaty dóbr dokonywane na rozkaz króla,
w trybie pozasądowym.

K.K.

Konrad Graczyk

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Metodyka prowadzenia akt
w Sądzie Specjalnym w Katowicach (1939–1945)*
Celem opracowania jest omówienie sposobu prowadzenia akt w postępowaniach zawisłych przed Sądem Specjalnym w Katowicach (Sondergericht Kattowitz). Podstawę źródłową rozważań stanowi przede wszystkim spuścizna aktowa
sądu, przechowywana w Archiwum Państwowym w Katowicach w zespole nr 134
Sondergericht Kattowitz.
Sądy specjalne w III Rzeszy zostały utworzone na mocy rozporządzenia
z 21 marca 1933 r.1. Zgodnie z tym aktem prawnym jeden sąd specjalny tworzono
w okręgu wyższego sądu krajowego (Oberlandesgericht). Sądy te posiadały status
sądów kraju związkowego.
Początkowo ich jurysdykcja ograniczała się do zbrodni i występków ujętych
w rozporządzeniu prezydenta Rzeszy o ochronie narodu i państwa2 oraz rozporządzeniu o obronie przed zdradzieckimi atakami przeciwko rządowi narodowej
rewolucji3, chyba że zachodziła wyłączna właściwość Sądu Rzeszy (Reichsgericht)
albo wyższego sądu krajowego. W późniejszym czasie kognicja sądów specjalnych była stopniowo rozszerzana i ostatecznie objęła nawet wykroczenia4. O ile
* Artykuł został opracowany w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe
Centrum Nauki (2017/27/N/HS5/00423).
1
Verordnung über die Bildung von Sondergerichten vom 21. März 1933 [Rozporządzenie
o utworzeniu sądów specjalnych z 21 marca 1933 r.], Reichsgesetzblatt [Dziennik Ustaw Rzeszy];
dalej: RGB1. 1933, I, s. 136.
2
Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat vom 28. Februar 1933 [Rozporządzenie prezydenta Rzeszy o ochronie narodu i państwa z 28 lutego 1933 r.], RGBl. 1933, I, s. 83.
3
Verordnung des Reichspräsidenten zur Abwehr heimtückischer Angriffe gegen die Regierung der
nationalen Erhebung vom 21. März 1933 [Rozporządzenie prezydenta Rzeszy o obronie przed zdradzieckimi atakami przeciwko rządowi narodowej rewolucji z 21 marca 1933 r.], RGBl. 1933, I, s. 135.
4
S. Godlewski: Sądownictwo III Rzeszy Niemieckiej i jego rola w systemie hitlerowskiej eksterminacji. W: Zbrodnie i sprawcy. Ludobójstwo hitlerowskie przed sądem ludzkości i historii. Red.
C. Pilichowski. Warszawa 1980, s. 534.
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więc na początku zakres rzeczowy jurysdykcji sądów specjalnych ograniczał się
głównie do przestępstw politycznych, o tyle od końca 1938 r. przed sądem specjalnym mogło zostać osądzone każde przestępstwo. Decyzja w tym przedmiocie
została pozostawiona uznaniu prokuratury5.
Sąd specjalny orzekał w trzyosobowym składzie sędziów zawodowych, powoływanych przez prezydium sądu krajowego, w którego okręgu sąd specjalny miał
swoją siedzibę. Z reguły stanowisko przewodniczącego składu piastował sędzia
w randze dyrektora sądu krajowego (Landgerichtsdirektor), natomiast pozostali
sędziowie byli radcami sądu rejonowego (Amtsgerichtsräte) albo radcami sądu
krajowego (Landgerichtsräte). Od 1939 r. członkami składu orzekającego sądu
specjalnego mogli być także asesorzy sądowi6. W 1942 r. dopuszczono natomiast
jako wyjątek orzekanie przez sąd specjalny w prostych sprawach w składzie jednoosobowym (za zgodą prokuratury)7. Organem oskarżycielskim przed sądem
specjalnym była prokuratura przy sądzie krajowym, w którego okręgu znajdowała się siedziba sądu specjalnego8.
Sąd Specjalny w Katowicach został utworzony jeszcze podczas kampanii wrześniowej 1939 r. Ustrój i kompetencje organu oraz tryb postępowania wynikały
przede wszystkim z rozporządzenia o utworzeniu sądów specjalnych z 21 marca 1933 r. Był więc to sąd karny, przeznaczony do jednoinstancyjnego sądzenia
określonych czynów zabronionych, przeważnie ciężkich gatunkowo przestępstw
kryminalnych, gospodarczych i politycznych. Działalność trwającą aż do stycznia
1945 r., kiedy na Górny Śląsk wkroczyły wojska sowieckie, katowicki sąd specjalny zainaugurował 20 września 1939 r., wydając pierwszy wyrok w sprawie
o wymuszenie rozbójnicze i przywłaszczenie urzędu9. Sąd ten stosował niemieckie prawo karne, a zatem także niemieckie zasady biurowości i prowadzenia akt.
Słownik języka polskiego z 1981 r. definiuje „metodykę” jako zbiór zasad dotyczących sposobów wykonywania jakiejś pracy lub trybu postępowania prowadzącego
do określonego celu10. Nie ulega wątpliwości, że tak jak według określonych w aktach
normatywnych (przede wszystkim w Kodeksie postępowania karnego) zasad musiał
toczyć się proces karny, tak samo według określonych zasad musiały być prowadzone akta postępowania, rozpoczynając od prowadzenia sprawy przez policję, poprzez działania prokuratury, na czynnościach sądu i organu egzekucyjnego kończąc.
C. Bentz: Die Rechtsprechungspraxis des Sondergerichts München von 1939–1945. Jena 2003,
s. 24–25.
6
C. Oehler: Die Rechtsprechung des Sondergerichts Mannheim 1933–1945. Berlin 1997, s. 50.
7
A. Konieczny: Pod rządami wojennego prawa karnego Trzeciej Rzeszy. Górny Śląsk 1939–
1945. Warszawa–Wrocław 1972, s. 166–167, 176.
8
Ibidem, s. 167.
9
Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin–Dahlem [dalej: GStAPK], XVII. HA
Schlesien, Rep. 201 e Regierung zu Kattowitz (z.T. Dep.) 1927–1945, Nr. Ost 4 Kattowitz 4, bp,
Urteil gegen den Schlosser Alfons Barczyk vom 20. September 1939 [Wyrok przeciwko ślusarzowi
Alfonsowi Barczykowi z 20 września 1939 r.].
10
Słownik języka polskiego. Red. M. Szymczak. T. 2. Warszawa 1981, s. 144.
5
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Należy podkreślić, że pierwsze fazy postępowania karnego, a więc po uzyskaniu wiadomości przez policję o popełnieniu przestępstwa, aż do momentu
sporządzenia aktu oskarżenia przez prokuratora, miały uniwersalny charakter, tj.
nie zaznaczała się wówczas odrębność wynikająca z tego, że ostatecznie sprawa
zawisła przed sądem specjalnym (przed którym proces był jednoinstancyjny),
a nie innym sądem. Jeśli chodzi o sposób działania, owa pierwsza faza nie różniła
się więc zasadniczo od działań policji i prokuratury niemieckiej odnośnie przestępstw popełnionych przed utworzeniem sądów specjalnych.
Chronologiczną część akt w warunkach modelowego toku postępowania rozpoczynał dokument sporządzony przez policjanta (na terenach miejskich; na terenach wiejskich funkcjonowały posterunki żandarmerii) na podstawie złożonego
mu ustnego zawiadomienia (telefonicznego lub – częściej – osobistego). Dokumentem tym było doniesienie o przestępstwie (Strafanzeige), które sporządzano na
urzędowym formularzu. Doniesienie najczęściej sporządzał policjant w rewirze będącym najbliższą komórką policji. Zdarzało się jednak i tak, że policjant w rewirze
przyjmujący zgłoszenie nie sporządzał formalnego doniesienia, lecz przekazywał
telefoniczny meldunek do państwowej policji kryminalnej i to jej funkcjonariusz
zajmował się formalnościami, wypełniając pełny formularz doniesienia o przestępstwie lub dokument zawiadomienia telefonicznego. W formularzu doniesienia
o przestępstwie należało podać jednostkę policji przyjmującą zawiadomienie. Najważniejszymi informacjami było miejsce popełnienia przestępstwa, jego czas, rodzaj czynu przestępnego wraz z kwalifikacją prawną, osoba pokrzywdzonego i podejrzanego (sprawcy i biorących udział w przestępstwie). W zależności od rodzaju
sprawy trzeba było podać także np. przedmiot kradzieży, wartość mienia i dowody
rzeczowe. Informacje te miały formę skróconą i znajdowały się po lewej stronie
formularza. Po prawej stronie znajdowały się natomiast dane zgłaszającego (zawód,
imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania) z zaznaczeniem,
że stawił się on o określonej porze w danym miejscu i że donosi. Na formularzu
podpisywał się jedynie policjant sporządzający doniesienie. Na następnej karcie
znajdowała się treść zeznań zgłaszającego, opatrzona jego podpisem i podpisem
protokołującego policjanta, ewentualnie także wykaz dowodów rzeczowych. Jeżeli
sporządzano natomiast krótki dokument zawiadomienia telefonicznego, to należało w nim wskazać policjanta–nadawcę oraz policjanta–odbiorcę, ze wskazaniem
jednostki policji, datę i dokładny czas meldunku, przedmiot zawiadomienia z podaniem miejsca przestępstwa i jego daty, poniesioną szkodę, zastane ślady (odciski
palców, ślady butów) oraz potrzebne wsparcie.
Bywało i tak, że zamiast wypełnionego formularza dokumentem inicjującym
postępowanie był pisemny donos (także anonimowy), którego transkrypt11 lub
11
APK, Sondergericht Kattowitz, sygn. 482, k. 10, Abschrift der Anzeige an die Geheime Staatspolizei in Königshütte [Odpis donosu do tajnej policji państwowej w Królewskiej Hucie]. Odpis
nie został opatrzony datą, jednak w ramach reakcji na niego zawiadamiająca została przesłuchana
30 stycznia 1942 r.
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transkrypt z tłumaczeniem na język niemiecki był umieszczany w aktach. Innym
dokumentem tego rodzaju był raport policyjny, powstały po czynnościach podjętych przez policję, np. w czasie patrolu12.
Należy wyjaśnić, że ani ówczesne przepisy, ani metodyka pracy służb policyjnych nie przewidywały wydawania postanowień o wszczęciu postępowania, stąd
też brak ich w aktach.
Kolejne karty odzwierciedlały przedsiębrane czynności procesowe, będące
efektem uwarunkowań konkretnej sprawy. Były to protokoły przesłuchań świadków, w których zazwyczaj nie zapisywano pytań przesłuchującego, lecz jedynie
wypowiedzi przesłuchiwanego. Najczęściej protokół przesłuchania miał formę
skróconą, obejmującą jedynie podstawowe dane świadka i był sporządzany maszynowo na zwykłej kartce. Niektórych świadków, w założeniu ważniejszych,
a także każdego podejrzanego przesłuchiwano w sposób sformalizowany, a więc
z wykorzystaniem urzędowego formularza, obejmującego bardzo szczegółowe
dane osobopoznawcze: imię, nazwisko, zawód, datę i miejsce urodzenia oraz zamieszkania, stosunki majątkowe, przynależność państwową, wyznanie, czy rodzice i dziadkowie są krwi niemieckiej, stan cywilny, imię i nazwisko małżonka,
jego miejsce zamieszkania, informację, czy rodzice i dziadkowie małżonka są/byli
krwi niemieckiej, liczbę dzieci małżeńskich i pozamałżeńskich oraz ich wiek,
imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania i zawody rodziców, dane paszportu/
prawa jazdy. Następne punkty dotyczyły dokumentów związanych z określoną
działalnością zawodową lub szczególną, np. pozwoleń na polowanie, patentu żeglarskiego, decyzji rentowej, wyboru na ławnika lub przysięgłego, przynależności
do Izby Kulturalnej Rzeszy (Reichskulturkammer), członkostwa w NSDAP, członkostwa w Służbie Pracy Rzeszy (Reichsarbeitsdienst), stosunku do służby wojskowej, orderów i odznaczeń oraz karalności.
Pierwsza część przesłuchania dotyczyła osoby przesłuchiwanego. Z udzielanych odpowiedzi wynika, że przesłuchujący pytał o lata młodości i rodzinę, szkołę i wykształcenie, pracę, zachowanie po zajęciu Górnego Śląska przez Niemcy,
przyjęcie na folkslistę, a także przynależność do jakichś zrzeszeń lub związków
w „polskim czasie”, a także związków niemieckich, czy ma krewnych na froncie albo w wojsku niemieckim. Część druga przesłuchania dotyczyła konkretnej
sprawy. Taki protokół był podpisywany przez biorących udział w czynności policjantów oraz przesłuchiwanego.
Działania policji były dokumentowane w formie pisanych na maszynie raportów. Informowano w nich przykładowo, że zatrzymana osoba była podejrzana w prowadzonej wcześniej innej sprawie, jednak nie została wówczas ujęta
ze względu na brak znajomości jej personaliów13. W aktach natrafiono także na
dokumenty zatytułowane jako raporty śledcze. Trudno orzec, czy rozróżnienie
12
13

Ibidem, sygn. 456, k. 28–30, Bericht vom 12. Januar 1942 [Raport z 12 stycznia 1942 r.].
Ibidem sygn. 482, k. 27, Bericht vom 22. Mai 1942 [Raport z 22 maja 1942 r.].
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na raporty oraz raporty śledcze było zamierzonym działaniem funkcjonariuszy
policji. W aktach odnaleziono bowiem zarówno obszerne raporty śledcze, jak
też obszerne „zwykłe” raporty. Przykładowo w raporcie śledczym z 15 kwietnia
1942 r. informowano, że został wyśledzony i przesłuchany w sprawie były polski
policjant, na podstawie jego zeznań sporządzono na miejscu przestępstwa szkic,
w ten sposób ustalono sposób działania sprawcy, ustalono dane pokrzywdzonego, żona pokrzywdzonego została przesłuchana, po przedłożeniu podejrzanemu otrzymanej od żony pokrzywdzonego fotografii podejrzany przyznał się do
popełnienia czynu; na miejscu popełnienia przestępstwa przesłuchano innego
świadka, który potwierdził złożone wcześniej zeznania, podano także ustalenia prowadzonego wcześniej postępowania, które jednak zostało umorzone ze
względu na brak dowodów14. Z drugiej jednak strony podobny pod względem
treści był „zwykły” raport z 7 lipca 1942 r., w którym informowano o ustaleniach odnośnie posiadania przez podejrzanego dowodu folkslisty wystawionego
przez landrata w Cieszynie, o wpisie podejrzanego do oddziału trzeciego folkslisty, o niemożności przesłuchania świadka z powodu ciężkiej choroby, o przesłuchaniu dwóch innych świadków na okoliczność czasu popełnienia przestępstwa,
o stwierdzeniu, że jeden ze świadków został powołany do Wehrmachtu oraz
ocenę policjanta co do motywów obciążających zeznań jednego świadka wobec
innego świadka15.
Kolejnym rodzajem raportu zawartym w badanych aktach był raport końcowy. Miał on walor podsumowujący dotychczasowe ustalenia, zawierał streszczenie najistotniejszych dla sprawy zeznań świadków, a także oświadczeń podejrzanego. Analiza kolejności ułożenia kart w aktach, a także dat sporządzenia
poszczególnych dokumentów skłania do wniosku, że raport końcowy był sporządzany przed złożeniem wniosku o zastosowanie aresztu śledczego i posiedzeniem
sądu w tej sprawie. Nie oznacza to natomiast, że raport końcowy kończył pracę
policji, bowiem w aktach znajdują się późniejsze protokoły przesłuchań16.
Wydaje się, że innym sposobem odzwierciedlenia policyjnych ustaleń, najprawdopodobniej o mniejszym znaczeniu niż tych przedstawionych w formie
raportów, była notatka. Przykładowo informowano w tej formie, że według informacji uzyskanej od członka orzekającego komisji folkslisty na posiedzeniu odrzucono wniosek podejrzanego o przyjęcie na folkslistę17.
Niemieccy policjanci kryminalni sporządzali także odręczne, czytelne, wysokiej jakości szkice sytuacyjne. W jednej ze spraw zilustrowali drogę przebytą przez pokrzywdzonego i oskarżonego od momentu rozpoczęcia czynu do
Ibidem, sygn. 495, k. 53–54, Notiz vom 15. April 1942 [Notatka z 15 kwietnia 1942 r.].
Ibidem, sygn. 482, k. 64–65, Bericht vom 7. Juli 1942 [Raport z 7 lipca 1942 r.].
16
Ibidem, sygn. 482, k. 48–50, Schlussbericht vom 23. Mai 1942 [Raport końcowy z 23 maja
1942 r.].
17
Ibidem, sygn. 495, k. 31–32, Notiz vom 6. Februar 1942 [Notatka z 6 lutego 1942 r.]. In fine
notatki stwierdzono, że w świetle tego orzeczenia należy uważać podejrzanego za Polaka.
14
15
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jego zakończenia, z podaniem nazw ulic, usytuowania świadków i budynków18.
W przypadku zbrodni zabójstwa sporządzono szkice miejsca popełnienia przestępstwa (schemat mieszkania z oznaczeniem sprzętów domowych oraz mebli)
oraz miejsca odnalezienia zwłok19. W ostatnim wypadku wykonano także fotografie miejsca zdarzenia, narzędzi zbrodni, miejsca odnalezienia zwłok, a także
samych zwłok20.
Wśród kart ilustrujących policyjną fazę postępowania, tj. etap wykonywania
merytorycznych czynności faktycznych i procesowych przez policję, musiał znaleźć się protokół zatrzymania (Festnahme). Protokół ten był zadrukowanym formularzem, który należało uzupełnić. Spośród wszystkich kart w aktach protokół
zatrzymania wyróżniał różowy kolor. Liczył trzy strony i zawierał niemal te same
dane osobopoznawcze, co urzędowy protokół przesłuchania. Ponadto należało
w nim podać datę (z godziną) i miejsce zatrzymania, do jakiego aresztu zatrzymany został doprowadzony, słowny opis czynu, informacje, czy pobrano odcisk
palca, czy wykonano zdjęcie, czy na policji znajdują się jego akta personalne, czy
odesłano zatrzymanego do mieszkania. Ponadto na protokole znajdował się nadruk ze wzorem podstawy zatrzymania, który należało uzupełnić; obejmował on
hipotezę braku stałego mieszkania i zajęcia, bycia cudzoziemcem i z tego względu
podejrzanym o możliwość ucieczki, przestępstwa będącego przedmiotem śledztwa, podejrzenia ucieczki i zagrożenia matactwem. Podpis pod protokołem zatrzymania składał jedynie funkcjonariusz policji.
Zazwyczaj w ciągu kilku dni od zatrzymania osoba zatrzymana była doprowadzana do sądu obwodowego, który jednoosobowo orzekał w przedmiocie aresztu śledczego. Tak wyglądało działanie standardowe, choć zdarzały się
przypadki, gdy areszt śledczy stosował bezpośrednio przewodniczący Sądu Specjalnego w Katowicach (Vorsitzer des Sondergerichts in Kattowitz), zwłaszcza
gdy potrzeba aresztu ujawniła się w stosunku do danej osoby na późniejszym
etapie postępowania21. Zasadniczo właściwy był więc sąd obwodowy, w którego
okręgu popełniono przestępstwo. Czynność ta była odzwierciedlana w formie
protokołu z posiedzenia sądu oraz nakazu aresztowania, który – tak jak protokół zatrzymania – znajdował się na karcie różowego koloru. Protokół posiedzenia zawierał sygnaturę, datę i miejsce, oznaczenie orzekającego sądu i jego
składu, w tym nazwiska sędziego, protokolanta oraz w razie potrzeby tłumacza
języka polskiego. Podsądnemu ogłaszany był zarzucany czyn, po czym był przesłuchiwany przez sędziego odnośnie warunków osobistych. Następnie pytano
go, czy chce coś odpowiedzieć na oskarżenie. Po tym zapadało postanowienie
o zastosowaniu aresztu śledczego, które było natychmiast ogłaszane. PostanoIbidem, sygn. 482, k. 47, Skizze vom 23. Mai 1942 [Szkic z 23 maja 1942 r.].
Ibidem, sygn. 407, k. 37, Skizze vom 29. Juni 1942 [Szkic z 29 czerwca 1942 r.].
20
Ibidem, sygn. 167, k. 548–553, Lichtbildermappe [Teczka ze zdjęciami].
21
Ibidem, sygn. 326, k. 340, Haftbefehl des Sondergericht Kattowitz vom 27. März 1942 [Nakaz
aresztowania wydany przez Sąd Specjalny w Katowicach 27 marca 1942 r.].
18
19
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wienie zazwyczaj opierało się na podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz
obawie ucieczki ze względu na wysokość spodziewanej kary. Protokół zawierał informację o pouczeniu o prawie do wniesienia skargi, o wydaniu nakazu
przyjęcia oraz zarządzenie przekazania aresztowanego do dyspozycji właściwego
miejscowo nadprokuratora. Protokół posiedzenia sądowego był podpisywany
przez sędziego oraz protokolanta.
Nakaz aresztowania zajmował zazwyczaj jedną lub dwie karty. Zawierał także
sygnaturę, oznaczenie sądu, miejsce i datę, wskazanie osoby, co do której nakaz
wydano, poprzez wymienienie jej zawodu, imienia i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania, narodowości oraz wyznania. Wskazywano w nim
zarzucany czyn wraz z kwalifikacją prawną oraz uzasadnienie stosowania tego
środka zapobiegawczego. Na końcu nakazu znajdowało się pouczenie o prawie
do wniesienia środka prawnego w formie skargi oraz podpis sędziego. Co istotne, ani w protokole posiedzenia, ani w nakazie aresztowania nie było oznaczenia
czasu trwania tego środka zapobiegawczego.
W aktach nie umieszczano wydanego przez sąd nakazu przyjęcia aresztowanego. Dokumentem stwierdzającym przyjęcie aresztowanego, względnie zatrzymanego, do aresztu śledczego było zawiadomienie o przyjęciu, sporządzane
w jednostce penitencjarnej. Odpis tego zawiadomienia był doręczany sądowi oraz
prokuraturze. Zawiadomienie zajmowało jedną kartę i miało układ tabelaryczny. Przede wszystkim należało podać, kogo dokument dotyczy, poprzez wskazanie imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, zawodu, wyznania, adresu zamieszkania, miejsca zameldowania policyjnego, w razie pozostawania w związku
małżeńskim – nazwisko rodowe małżonka oraz liczbę dzieci, a także nazwisko
i adres zamieszkania krewnego. W lewym górnym rogu umieszczano pieczęć
jednostki przyjmującej aresztanta – więzienia lub więzienia sądowego, natomiast
w prawym – numer w książce więźniów. Po lewej stronie podawano, kiedy, o której godzinie i skąd daną osobę doprowadzono. Ponieważ wzór zawiadomienia
o przyjęciu był taki sam w przypadku przyjęcia w ramach stosowania środka zapobiegawczego, jak też w przypadku przyjęcia celem odbycia orzeczonej kary,
znajdowała się w nim duża tabela, w której należało wskazać organ wykonawczy
i sygnaturę, orzeczenie kary, przypisany albo zarzucany czyn, rodzaj i długość
trwania kary, wysokość zaliczonego aresztu śledczego, wreszcie dzień i godzinę
rozpoczęcia oraz zakończenia odbywania kary. W prawym dolnym rogu zawiadomienia również podawano sygnaturę sprawy oraz podpis sekretarza lub inspektora więziennego.
W aktach znajdowały się także pisma odzwierciedlające przeniesienia więźniów. W toku aresztu śledczego takie przeniesienia miały miejsce z powodu przepełnienia więzienia22, natomiast w toku postępowania wykonawczego: ze względu
na konieczność rozpoczęcia odbywania kary w zakładzie karnym – w przypadku
22

Ibidem, sygn. 482, k. 54, Schreiben vom 18. Juni 1942 [Pismo z 18 czerwca 1942 r.].
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kary więzienia oraz ze względu na konieczność przetransportowania na miejsce
egzekucji – w przypadku orzeczenia kary śmierci23. W ślad za pismem informującym o przeniesieniu więźnia, ponownie, w nowym miejscu osadzenia sporządzano zawiadomienie o przyjęciu, które przesyłano prokuraturze – o ile na danym
etapie postępowania aresztant, względnie więzień, znajdował się w jej dyspozycji.
Jak już sygnalizowano, ani przez policję, ani przez prokuraturę nie były wydawane formalne orzeczenia o wszczęciu postępowania. Nie wydawano również
postanowienia o przedstawieniu zarzutów ani o przesłuchaniu w charakterze podejrzanego. Ten stan rzeczy był naturalny w ówczesnych procedurach karnych,
a instytucja przedstawienia zarzutów została wprowadzona dopiero po II wojnie światowej24. Z tego powodu „prokuratorska” faza postępowania, a więc etap,
w którym materiał aktowy odzwierciedlał działania prokuratury, następowała później. W aktach znajdują się pisma nadprokuratora dotyczące konkretnej
sprawy. Ze względu na ich formę można określić je mianem zarządzeń. Nie były
one adresowane do sądu, lecz wiązały prokuraturę oraz policję. Były redagowane
w sposób skrótowy, uproszczony, w formie punktów. Jedynie decyzje odnośnie
toku postępowania były krótko uzasadniane.
Przykładowo w punkcie pierwszym zarządzenia nadprokuratora z 8 września
1942 r. wydanym w postępowaniu prowadzonym pod sygnaturą 12 Js 741/42
umorzono postępowanie w zakresie dotyczącym dwójki z trójki podejrzanych.
Uzasadniając umorzenie, prokurator podał, że zaprzeczyli, iż wznosili okrzyki,
względnie podawali inny stan faktyczny. Ze względu na fakt, że na ulicy znajdowało się dużo ludzi, obciążający świadkowie mogli mylić się co do tożsamości
osób będących autorami okrzyków. Punkt drugi stanowił, że informacja nie jest
wymagana (Bescheid nicht erforderlich). Najprawdopodobniej chodziło o brak konieczności informowania o powyższym umorzeniu mimo rozbudowanego obowiązku sprawozdawczości w prokuraturze. Punkt trzeci zawierał polecenie przygotowania aktu oskarżenia na czysto i przesłania do podpisu nadprokuratorowi,
a także przesłania ośrodkowi prasowemu wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie
z punktem czwartym zarządzenia informację o wniesieniu aktu oskarżenia do
tutejszego sądu specjalnego należało przekazać do sądu obwodowego orzekającego w przedmiocie aresztu, do więzienia, w którym znajdował się oskarżony, oraz
do tajnej policji państwowej. Co ciekawe, w podpunkcie dotyczącym informacji
adresowanej do tajnej policji państwowej prokurator polecił dodać, że postępo23
Ibidem, sygn. 167, k. 257, Anordnung der Verlegung vom 22. März 1941 [Zarządzenie przeniesienia z 22 marca 1941 r.].
24
C. Golik: Wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów. „Prokuratura i Prawo” 2014,
nr 9, s. 86; D. Kaczorkiewicz, D. Tarnowska: Instytucja przedstawienia zarzutów i jej konsekwencje procesowe. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2011, z. 1, s. 139. Na gruncie
polskiego prawa przedstawienie zarzutów pojawiło się dopiero w latach 50., na podstawie Dekretu Rady Państwa z dnia 21 grudnia 1955 r. o zmianie przepisów postępowania karnego (Dz.U.
z 1955 r. nr 36, poz. 229).
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wanie przeciwko dwóm podejrzanym umorzono z powodu niemożliwości udowodnienia im czynu. W punkcie piątym nadprokurator polecał zażądanie metryki urodzenia co do wskazanej osoby, natomiast w punkcie szóstym prokurator
polecał wysłanie pisma do wydziału służby rozpoznawczej (Erkennungsdienst)
państwowej policji kryminalnej z poleceniem wykonania zdjęcia podejrzanemu
osadzonemu w więzieniu w Mysłowicach i odesłania czterech odbitek25. Innymi
zarządzeniami prokuratora były np. polecenia ponumerowania zeszytów, zwolnienia danej osoby, przesłania wiadomości do więzienia o wniesieniu aktu oskarżenia z dodatkową informacją, że należy oczekiwać kary śmierci oraz polecenie
dołączenia kopii do akt podręcznych26.
Akt oskarżenia na czysto był sporządzany w formie maszynopisu. Adresatem
aktu oskarżenia był przewodniczący sądu specjalnego. Oczywiście obligatoryjnym elementem było podanie w lewym górnym roku sygnatury oraz – nad nią –
nazwy organu – w sprawach osądzonych przez Sąd Specjalny w Katowicach był to
Nadprokurator w Bytomiu na Górnym Śląsku/Katowicach jako Kierownik Urzędu Oskarżycielskiego przy Sądzie Specjalnym w Katowicach. W prawym górnym
rogu umieszczano datę i miejsce sporządzenia dokumentu. Poniżej można było
umieścić ważne wzmianki, jak np. stosowanie aresztu w sprawie. Sporządzony akt
oskarżenia zawierał imię i nazwisko oskarżonego, inne dane o jego osobie (ale nie
wyznanie), w tym zawód i miejsce zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, stan
cywilny, narodowość oraz uprzednią karalność, dokładne określenie zarzuconego
czynu ze wskazaniem czasu, miejsca i okoliczności jego popełnienia oraz podanie
kwalifikacji prawnej czynu. Poniżej wskazywano środki dowodowe: w punkcie
pierwszym wyjaśnienia lub częściowo wyjaśnienia oskarżonego, w punkcie drugim zeznania świadków z podaniem ich adresów, w razie potrzeby w punkcie
trzecim wskazywano biegłych, natomiast w punkcie czwartym – dowody rzeczowe. Następny fragment aktu oskarżenia zawierał omówienie istotnego wyniku
śledztwa. Na marginesie dokumentu umieszczano odniesienia z numerami kart
akt. Pod koniec aktu oskarżenia umieszczano wniosek o zarządzenie rozprawy
głównej przed tutejszym sądem specjalnym, przedłużenie aresztu, czasem także
wniosek o ustanowienie obrońcy, a w zależności od uwarunkowań konkretnej
sprawy – przesłuchanie świadka w ramach pomocy sądowej. Pod aktem oskarżenia widniał podpis prokuratora27.
Wraz z aktem oskarżenia wnoszono do sądu zgromadzone akta, które stawały
się elementarną częścią akt sądowych, które były wówczas zakładane. Dziś prawie
wszystkie karty poszczególnych akt znajdują się w tych samych obwolutach, w jaAPK, Sondergericht Kattowitz, sygn. 482, k. 81, Verfügung des Oberstaatsanwalts vom
8. September 1942 [Zarządzenie nadprokuratora z 8 września 1942 r.].
26
Ibidem, sygn. 565, k. 139–140, Verfügung des Oberstaatsanwalts vom 1. April 1943 [Zarządzenie nadprokuratora z 1 kwietnia 1943 r.].
27
Ibidem, sygn. 482, k. 83–85, Anklageschrift vom 8. September 1942 [Akt oskarżenia z 8 września 1942 r.].
25
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kich zostały umieszczone ponad siedemdziesiąt lat temu. Obwoluta sądowa była
koloru czerwonego lub beżowego. Posiadała odpowiednie nadruki, a pracownik
sekretariatu zapisywał na niej właściwe informacje. W prawym górnym rogu
znajdowała się tabelka, w której teoretycznie należało wpisać, kogo informować
według stosownych paragrafów rozporządzenia z 21 maja 1935 r. W praktyce
tabelka ta nie była uzupełnienia. Nad nią podawano numer tomu, o ile sprawa była wielotomowa. Po lewej stronie znajdowała się tabelka, w której należało zaznaczyć, czy akta sprawy przekazać urzędowi egzaminacyjnemu resortu
sprawiedliwości, zajmującemu się przeprowadzaniem państwowych egzaminów
prawniczych. W razie pozytywnej decyzji należało zaznaczyć odpowiednią literę,
stosownie do kategorii sprawy, i złożyć podpis. Dalej znajdowało się miejsce na
wpisanie terminów rozpraw. Pod tabelami widniał duży napis „Prokuratura przy
Sądzie Krajowym”, gdzie wpisywano nazwę miasta, a częściej przystawiano pieczątkę „Nadprokurator w Bytomiu na Górnym Śląsku-Katowicach jako Kierownik
Urzędu Oskarżycielskiego przy Sądzie Specjalnym w Katowicach”. Poniżej widniał
napis „sprawa karna” (Strafsache). Pod nim znajdowało się określenie sądu oraz
nazwisko oskarżonego. Gdy w sprawie występowało kilku oskarżonych, notowano tylko pierwsze nazwisko z dodaniem „u.a.”, co było skrótem od und Andere,
czyli „i inni”. Poniżej wpisywano nazwiska obrońcy oraz podawano numer karty
zawierającej pełnomocnictwo. Następnie należało określić zarzucany czyn. Stosowano dwie metody opisu – poprzez określenie słowne danego czynu, np. kradzież w warunkach recydywy (Rückfalldiebstahl), lub poprzez wskazanie kwalifikacji prawnej, np. zbrodnię według § 4 rozporządzenia przeciwko szkodnikom
narodowym (Verbrechen nach § 4 der Verordnung gegen Volksschädlinge). Poniżej
były wskazane określone decyzje procesowe, do których należało podać numer
karty akt. Dotyczyły one nakazu aresztowania, zniesienia nakazu aresztowania,
listu gończego, oskarżenia, rozprawy głównej, wyroku pierwszej instancji, postanowienia (lub zarządzenia) o otwarciu rozprawy głównej, apelacji i rewizji. Odniesienia aktowe do przytoczonych kwestii były podawane za wyjątkiem trzech
ostatnich – wyrok sądu specjalnego był bowiem ostateczny i w postępowaniu
przed nim nie wydawano postanowienia o otwarciu rozprawy głównej. Po prawej stronie znajdowała się natomiast informacja odnośnie usytuowania w aktach
orzeczenia co do apelacji, orzeczenia co do rewizji, wykonania kary, zeszytu wykonania kary, liczby kart oraz wiadomości karnej. Na obwolucie należało również zanotować, kiedy akta złożyć w archiwum, jak długo je przechowywać oraz
czy sprawa jest wartościowa historycznie. W lewym dolnym rogu znajdowało się
miejsce do wpisania sygnatury sądowej, a nad nią prokuratorskiej. W pewnych
sprawach po prawej stronie obwoluty znajdowała się niewielka naklejka z napisem określającym narodowość jednego z oskarżonych: w przypadku Polaka był
to napis „Pole”, zaś w przypadku Żydów – „Jude”.
Pierwszą kartą w aktach sądowych był tabelaryczny wykaz skazanych osób
oraz ich kar. Opis kolumn przewidywał podanie nazwiska skazanego, orzeczonej
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kary, szczegółów w wypadku kary więzienia (czy odbywanie rozpoczęto, odroczono, przerwano, wykonano), w przypadku kary grzywny – ile zapłacono oraz
dodatkowych uwag. W praktyce odnotowywano w tym miejscu nazwisko, imię,
orzeczoną karę oraz datę jej wykonania. Na następnej karcie zazwyczaj znajdowała się informacja z centralnego rejestru karnego w Warszawie. W zależności
od osoby podejrzanej uzyskiwano ponadto informację z centralnego rejestru karnego w Berlinie, a także rejestrów prowadzonych w prokuraturach, np. w Brnie,
Cieszynie czy Gliwicach. Kolejna karta zawierała już informacje bezpośrednio
związane z czynem, choć czasem była poprzedzona wyciągiem informacji związanych z konkretnym oskarżonym (Haftmerkzettel). Informacje te obejmowały
dzień zatrzymania z podaniem numeru karty, nakaz aresztowania z podaniem
daty oraz numeru karty, kiedy został przyjęty do aresztu, kiedy areszt śledczy
został przedłużony, wskazanie aresztu śledczego, numer w książce więźniów, dane
co do wniesionych skarg na areszt (kiedy wniesiona, numer karty, kiedy załatwiona, numer karty), a także informacje o dniu zwolnienia za kaucją oraz kiedy nakaz aresztowania został uchylony. Ułatwiało to bez wątpienia orientację w aktach
oraz kontrolę ważnych terminów.
Zazwyczaj tuż za aktem oskarżenia znajdowało się zarządzenie przewodniczącego sądu specjalnego, wydane w reakcji na wniesiony akt. Zarządzenie
często miało formę powielanego maszynopisu, w którym pozostawiano wolne
miejsce na uzupełnienie określonych danych, np. sygnatury, nazwiska oskarżonego, terminu, daty i sędziego-sprawozdawcy. Punkt pierwszy zarządzenia dotyczył przedłużenia aresztu, o co wnioskował uprzednio prokurator. Dopisany
odręcznie punkt 1a dotyczył ustanowienia obrońcy z urzędu. Drugi punkt zawierał termin, na który wyznaczono rozprawę główną. Punkt trzeci dotyczył
wezwania oskarżonego (z jednoczesnym doręczeniem mu wiadomości o przedłużeniu aresztu, wiadomości o ustanowieniu obrońcy z urzędu oraz aktu
oskarżenia), obrońcy oraz świadków. Punkt czwarty dotyczył skierowania do
zarządu policji polecenia doprowadzenia oskarżonego, zaś punkt piąty zawierał wiadomość zaadresowaną do więzienia, w którym oskarżony odbywał areszt
śledczy, z poleceniem przetransportowania go do więzienia w Katowicach jeszcze przed terminem rozprawy. Punkt szósty był adresowany do katowickiego
więzienia z poleceniem przyjęcia oskarżonego. W siódmym punkcie przewodniczący wskazywał sędziego-sprawozdawcę – referenta, zazwyczaj poprzez odręczne wpisanie cyfry rzymskiej (a nie nazwiska). Pozwala to przypuszczać, że
funkcjonowała numeryczna lista sędziów, a referenci byli wyznaczani według
kolejności wpływu. Ostatni punkt zawierał polecenie przedłożenia egzemplarza zarządzenia tutejszemu nadprokuratorowi28. W zależności od uwarunkowań
konkretnej sprawy w jednym z punktów przewodniczący sądu specjalnego wyPrzykładowo: ibidem, sygn. 482, k. 86, Verfügung vom 3. Oktober 1942 [Zarządzenie z 3 października 1942 r.].
28
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dawał także polecenie zażądania od tutejszej prokuratury przekazania na termin
dowodów rzeczowych29.
W aktach niektórych spraw można znaleźć pismo kierownika ośrodka prasowego wymiaru sprawiedliwości (Der Leiter der Justizpressestelle) do przewodniczącego sądu, w którym nadawca stwierdzał, że dana sprawa nadaje się do opublikowania w prasie. Autor prosił o przesłanie wiadomości o terminie oraz po
przeprowadzeniu rozprawy głównej o opis sprawy mogący być podstawą oświadczenia prasowego30.
Oczywiście w aktach zachowały się także dokumenty doręczenia (Zustellungsurkunde) wezwań na rozprawę główną. Te dotyczące oskarżonego były doręczane przez pracowników sekretariatu sądowego i miały kolor zielony. Ich odmienność polegała na tym, że przy doręczeniu należało zapytać oskarżonego, czy
i jakie wnioski względem obrony podczas rozprawy głównej chce zgłosić i zaznaczyć stosowną odpowiedź. Pozytywna odpowiedź była powiązana z żądaniem
przyjęcia wniosku do protokołu w sekretariacie31. Pozostałe wezwania (zarówno
dla adwokatów, jak też dla świadków) były doręczane przez pocztę. Pocztowy dokument doręczenia (Postzustellungsurkunde) był żółtego koloru i zawierał odpowiednie rubryki, które należało uzupełnić w zależności od przebiegu czynności
doręczenia32.
Niemiecki adwokat, ustanowiony z urzędu, czasem poszukiwał na tym etapie kontaktu z osadzonym. Odzwierciedla to przykładowo pismo skierowane do
sądu specjalnego z prośbą o wydanie trwałego zezwolenia na widzenie (Dauersprechzettel)33. Identycznie sprawa wyglądała w przypadku ustanowienia obrońcy
z wyboru, przy czym prośbę o zezwolenie na widzenie poprzedzało złożenie do
akt pełnomocnictwa wraz ze stosownym pismem przewodnim34.
Rozprawy przed Sądem Specjalnym w Katowicach zazwyczaj rozpoczynały
się o godzinie 9:00. Protokół rozprawy miał formę skróconą, bowiem nie protokołowano wypowiedzi świadków ani pytań im stawianych. Protokół zajmował od
kilku do kilkunastu kart, w zależności od liczby świadków stawających na rozprawie. Po lewej stronie protokołu od góry znajdowało się określenie „öffentliche
Sitzung”, co dosłownie oznaczało posiedzenie jawne, pod względem treści odpowiadało jednak rozprawie, oraz wskazanie sądu. Poniżej podawano nazwiska
sędziów wraz z ich tytułami, nazwisko prokuratora oraz protokolanta, a w razie
Ibidem, sygn. 565, k. 145, Verfügung vom 5. April 1943 [Zarządzenie z 5 kwietnia 1943 r.].
Przykładowo: ibidem, sygn. 482, k. 88, Schreiben vom 28. September 1942 [Pismo z 28 września 1942 r.].
31
Ibidem, sygn. 482, k. 89, Zustellungsurkunde [Dokument doręczenia].
32
Ibidem, sygn. 482, k. 90–104, Postzustellungsurkunde [Pocztowy dokument doręczenia].
33
Ibidem, sygn. 482, k. 109, Schreiben vom 15. Oktober 1942 [Pismo z 15 października 1942 r.].
34
Ibidem, sygn. 509, k. 188–190, Schreiben des Rechtsanwalts Dr. Scheja aus Sosnowitz vom
17. März 1942 mit Vollmacht [Pismo adwokata dr. Scheji z Sosnowca z 17 marca 1942 r. z pełnomocnictwem].
29
30
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potrzeby także tłumacza. Po prawej stronie protokołu podawano miejsce i datę.
Poniżej znajdował się duży nadruk „Strafsache” (sprawa karna) ze wskazaniem
osoby oskarżonego, jego podstawowych danych (jak w akcie oskarżenia) oraz
syntetycznego, słownego opisu zarzuconego czynu. Pod tym widniała narracyjna
część protokołu, w której stwierdzano, że po wywołaniu sprawy stawili się doprowadzony oskarżony oraz obrońca – ze wskazaniem jego tytułu zawodowego,
nazwiska oraz siedziby. Rozprawę rozpoczynało wywołanie świadków, wówczas
notowano, którzy świadkowie stawili się. W lewym dolnym rogu pierwszej strony
protokołu podawano natomiast sądową sygnaturę sprawy oraz godzinę rozpoczęcia rozprawy. Druga strona protokołu zawierała obszerny nadruk, który ilustrował dokonanie przez sąd standardowych czynności. Chodziło tutaj o zaznajomienie świadków z przedmiotem badania oraz osobą oskarżonego. Świadkowie byli
napominani o mówienie prawdy i zwracano im uwagę, że mają złożyć zeznania
pod przysięgą, o ile nie jest to wyłączone przez przepis prawa albo dozwolony
wyjątek. Świadkowie byli następnie pouczani o znaczeniu przysięgi oraz o tym,
że odnosi się ona również do odpowiedzi na te pytania, które dotyczyły ich osób
oraz okoliczności przewidzianych w § 68 Kodeksu postępowania karnego (Strafprozessordnung – StPO)35. Po tym świadkowie opuszczali salę rozpraw, a oskarżony był przesłuchiwany co do jego warunków osobistych. Zazwyczaj podawał
wówczas to, co na wcześniejszym etapie postępowania. Następnie w protokole
umieszczano informację o tym, że akt oskarżenia został przeczytany. Po tym pytano oskarżonego, czy chce coś odpowiedzieć na oskarżenie, oraz protokołowano
jego wypowiedź. Pojedynczo wywoływano świadków i pod nieobecność jeszcze
tych nieprzesłuchanych rozpoczynano przesłuchanie. Protokół odzwierciedlał jedynie pytanie o imię i nazwisko świadka, wiek, zawód oraz adres zamieszkania,
a także pokrewieństwo i powinowactwo z oskarżonym. Zawierał także lakoniczne stwierdzenie, że świadek został przesłuchany w sprawie (Der Zeuge wurde zur
Sache vernommen) oraz że został zaprzysiężony. Z kolejnej stałej części protokołu rozprawy w formie nadruku wynika, że oskarżony po każdym przesłuchaniu świadka był zapytywany, czy chce coś oświadczyć, a także że po zakończeniu
przesłuchań świadków głos otrzymywali prokurator, oskarżony i jego obrońca.
Poniżej krótko notowano żądanie prokuratora co do kary i jej wymiaru, a także
wniosek oskarżonego i obrońcy w tym względzie. Następnie w protokole znajdowało się stwierdzenie, że oskarżony i obrońca mieli głos jako ostatni, oraz treść
oświadczenia oskarżonego na pytanie, czy chce coś jeszcze przytoczyć na swoją
obronę. Ostatnia strona protokołu zawierała stwierdzenie, że wyrok został ogłoStrafprozessordnung vom 1. Februar 1877 [Kodeks postępowania karnego z 1 lutego 1877 r.],
RGBl. 1877, s. 253. § 68 StPO w ówczesnym brzmieniu stanowił w ust. 1, że przesłuchanie rozpoczyna się poprzez zapytanie świadka o imiona oraz nazwisko, wiek, […] stan albo zawód i miejsce
zamieszkania. Ust. 2 stanowił natomiast, że w razie konieczności należało postawić świadkowi pytania o takie okoliczności, które dotyczyły kwestii jego wiarygodności w niniejszej sprawie, w szczególności o jego stosunki z oskarżonym lub pokrzywdzonym.
35
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szony przez odczytanie sentencji i przez ustne podanie istotnej treści motywów
wyroku. Formułę tę uzupełniał protokolant poprzez dodanie godziny ogłoszenia
wyroku oraz stwierdzenia, że jest on ogłaszany w imieniu narodu niemieckiego (im Namen des Deutschen Volkes). Pod tym protokołowano rodzaj i wymiar
kary, a także przystawiano pieczęć, której treść stwierdzała, że oskarżonemu zostało ogłoszone, że wyrok jest niezaskarżalny i natychmiast prawomocny. Protokół podpisywał zazwyczaj przewodniczący składu i protokolant, choć natrafiono
również na protokoły podpisane wyłącznie przez przewodniczącego36.
Jeśli zachodziła potrzeba skorzystania z pomocy sądowej, polegającej na przeprowadzeniu czynności procesowej przez sędziego wezwanego, wydawano w tym
przedmiocie postanowienie. Przykładowo w sprawie prowadzonej pod sygnaturą
12 KLs 270/42 16 listopada 1942 r. Sąd Specjalny w Katowicach w składzie trzech
sędziów wydał postanowienie o przesłuchaniu świadka ze względu na przeszkodę
pojawienia się tego świadka na rozprawie, której nie dało się usunąć. W powołanym wypadku świadek był żołnierzem, zaś postanowienie zostało wysłane do
sądu miejscowo właściwego ze względu na jego miejsce służbowe. Celem zorientowania sędziego wezwanego w sprawie i uzyskania efektywności pomocy razem
z postanowieniem przesyłano odpis oskarżenia (Anklage), odpis protokołów dotychczasowych przesłuchań oskarżonego oraz wcześniejszych przesłuchań świadka. Ani w postanowieniu, ani w zarządzeniu towarzyszącym postanowieniu nie
podano natomiast konkretnych pytań, które należało zadać37. W przypadkach
takich oczywiście odraczano rozprawę.
Jeżeli rozprawa zakończyła się wydaniem merytorycznego rozstrzygnięcia
i ogłoszeniem sentencji, należało sporządzić wyrok. Najprawdopodobniej wyrok
był pisany najpierw odręcznie przez sędziego sprawozdawcę, a dopiero później
przepisywany na maszynie przez pracownika sekretariatu sądowego. Świadczy
o tym sporadyczna obecność w aktach wyroków odręcznych. Maszynowy oryginał wyroku z uzasadnieniem był podpisywany przez skład sądu, który go wydał,
a jeżeli któryś z sędziów nie mógł złożyć podpisu (np. z powodu urlopu), przewodniczący czynił na tę okoliczność stosowną wzmiankę. Na wyroku przybijano
dwie pieczęcie. Pierwsza była okrągła i przedstawiała nazwę sądu („Sondergericht
Kattowitz”), dwie małe gwiazdki po lewej i prawej stronie oraz niemieckiego orła
po środku, trzymającego w szponach wieniec ze swastyką. Treść drugiej pieczęci
36
Przykładowo: APK, Sondergericht Kattowitz, sygn. 482, k. 194–199, Verhandlungsprotokoll
vom 13. Mai 1943 [Protokół rozprawy z 13 maja 1943 r.].
37
Ibidem, sygn. 482, k. 112, Beschluss vom 16. November 1942 [Postanowienie z 16 listopada
1942 r.]; k. 113; Verfügung vom 16. November 1942 [Zarządzenie z 16 listopada 1942 r.]. Ta próba przesłuchania świadka nie dała rezultatu, bowiem w międzyczasie trafił on do armii polowej.
Przykład ten jest jednocześnie ilustracją niemieckiego formalizmu i przywiązania do przepisów,
bowiem rozprawa główna była kilkukrotnie odraczana, ponieważ nie można było ustalić aktualnego adresu świadka – żołnierza i przesłuchać go. Z powodu tych trudności rozprawa odbyła się
dopiero w maju 1943 r.
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stwierdzała prawomocność wyroku. Po jej przybiciu pracownik sekretariatu sądowego wpisywał jedynie datę i składał podpis. Sporządzano oczywiście odpisy
wyroku, które doręczano stronom, w tym prokuraturze w kilku egzemplarzach,
już jako organowi wykonawczemu, oraz zakładowi karnemu. W aktach można
znaleźć również uproszczone odpisy wyroków, pozbawione uzasadnienia.
Tuż za protokołem rozprawy bywały również umieszczane dokumenty dotyczące przyznania obrońcom oraz biegłym wynagrodzenia oraz kosztów stawiennictwa świadkom. Rachunki były podpisywane przez przewodniczącego sądu
specjalnego.
Akta w sprawach, w których nastąpiło skazanie, odzwierciedlały następnie starania prokuratury dotyczące ustalenia szczegółowej sytuacji finansowej skazanego.
W tym celu korespondowano z naczelnikiem gminy jego zamieszkania. Zapytywano o wysokość odprowadzanych przez niego corocznie podatków i uzyskiwanych dochodów, liczbę członków rodziny na utrzymaniu, posiadane wierzytelności
i majątek oraz czy zachodzą przesłanki wskazujące na poprawę sytuacji finansowej
skazanego (np. poprzez spadek) w przyszłości. Pytano również, czy w ocenie organu skazany byłby w stanie w całości lub w części uiścić koszty postępowania. Trzeba bowiem w tym miejscu podkreślić, że rozstrzygnięcie sądu co do kosztów było
bezwzględnie sprzężone z kierunkiem rozstrzygnięcia: konsekwencją skazania było
obciążenie kosztami postępowania, a uniewinnienie zwalniało z ich poniesienia.
Po ogłoszeniu wyroku skazującego na karę więzienia, ciężkiego więzienia,
obozu karnego lub zaostrzonego obozu karnego skazany był doprowadzany do
miejsca jej odbywania. Czynność tą odzwierciedlały zarówno potwierdzenia wydania z sądowego więzienia śledczego, jak też doprowadzenia do miejsca odbywania kary. W ten sam sposób dokumentowano późniejsze przenoszenie skazanego do innych zakładów penitencjarnych, a także obozów koncentracyjnych.
Ostatnim dokumentem zawartym w sądowych aktach głównych była informacja
dotycząca losu skazanego (Mitteilung des Abganges eines Gefangenen oder Verwahrten). Informowała ona o jego śmierci, przekazaniu w ręce policji (lub Gestapo), przekazaniu do obozu koncentracyjnego (w takich przypadkach czasem
umieszczano następnie dokument stwierdzający datę i przyczynę zgonu w obozie
koncentracyjnym) lub zwolnieniu do domu.
W zachowanych w katowickim archiwum aktach sądowych znajdują się również poszyty prokuratorskie: akta podręczne (Handakten), zeszyt sprawozdawczy
(Berichtsheft), zeszyt ułaskawieniowy (Gnadenheft) oraz zeszyt egzekucyjny (Vollstreckungsheft). Akta podręczne zazwyczaj zawierały jedynie odpis aktu oskarżenia, odpis wyroku oraz podstawowe notatki prokuratora wykonane na rozprawie
głównej. Zeszyt sprawozdawczy ilustrował działania prokuratury od momentu
powzięcia informacji o przestępstwie, a sporządzane w nim pisma były kierowane do ministra sprawiedliwości Rzeszy przez ręce prokuratora generalnego
w Katowicach. Dokumenty poza warstwą informacyjną zawierają także oceny
wydanego przez sąd wyroku i opis ewentualnych zastrzeżeń (w takich wypadkach
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ewentualnie opowiedzenie się za wniesieniem nadzwyczajnego środka prawnego), a także wstępne stanowisko w przedmiocie łaski. Zeszyt ułaskawieniowy
odzwierciedlał postępowanie w przedmiocie skorzystania z prawa łaski i dotyczył nie tylko skazanych na karę śmierci, ale także na pozostałe kary. Zazwyczaj
pierwszym dokumentem przechowywanym w tym zeszycie była złożona przez
adwokata, skazanego lub jego bliskich prośba o łaskę. Mogła mieć formę odręcznego lub maszynowego pisma oraz protokołu spisanego przez więziennego protokolanta. Bywało jednak i tak, że pierwszym dokumentem była decyzja ostateczna:
o skorzystaniu z prawa łaski i zamianie kary na inną lub nieskorzystaniu z niego
i „pozostawieniu wolnego biegu sprawiedliwości”. Kolejne dokumenty przedstawiały natomiast stanowisko składu orzekającego i przewodniczącego w przedmiocie ułaskawienia, czasami także opinie z miejsca osadzenia. Najistotniejsze
było jednak opracowanie sporządzane w prokuraturze, podsumowujące zarówno
uwarunkowania popełnienia czynu i uzasadnienie sądowe, jak też zajęte przez
sędziów stanowisko oraz własną rekomendację co do ewentualnego ułaskawienia.
Jeżeli nie skorzystano z prawa łaski w stosunku do skazanego na karę śmierci,
w aktach sądowych znajdował się również zeszyt egzekucyjny. Odzwierciedlał
on ostatnią i ostateczną fazę postępowania karnego. Znajdziemy w nim najważniejsze dokumenty dotyczące egzekucji: informację o odrzuceniu prośby o łaskę
i wyznaczeniu terminu i miejsca egzekucji, przetransportowaniu skazanego na
miejsce, zlecenie dla kata, protokół ogłoszenia decyzji o nieskorzystaniu z prawa
łaski oraz protokół egzekucji. Pierwszy protokół potwierdzał poinformowanie na
dzień przed egzekucją skazanego przez prokuratora w jego celi i w obecności
pracowników więziennictwa (a w razie potrzeby także tłumacza) o podjętej przez
ministra lub górnośląskiego nadprezydenta decyzji. Po tym więzień był zapytywany, czy chce coś oświadczyć, a następnie ogłaszano mu termin egzekucji. Protokół ogłoszenia decyzji o nieskorzystaniu z prawa łaski podpisywał prokurator
i sekretarz prokuratorski. Protokół egzekucji zawierał opis przebiegu tej czynności, dokonywanej w identycznym składzie przez kata. Przed przekazaniem skazanego w jego ręce prokurator ogłaszał sentencję wyroku i decyzję o odmowie
skorzystania z prawa łaski. Następnie odnotowywano bardzo dokładnie (co do
sekundy) upływ czasu między poszczególnymi czynnościami i zachowanie skazanego oraz ewentualne zabrzmienie dzwonka, oznaczające zakończenie egzekucji
tego dnia. In fine protokołu opisywano dalszy los zwłok, które wkładano do worka i zazwyczaj przekazywano do Instytutu Anatomii Uniwersytetu we Wrocławiu.
Protokół również podpisywał prokurator i urzędnik prokuratorski. W zeszycie
egzekucyjnym przechowywano również pisma dotyczące ewentualnego obwieszczenia wyroku (treść obwieszczenia, określenie liczby plakatów, terminu i miejsc
wywieszenia, rachunek), a także jeden do kilkunastu egzemplarzy obwieszczeń
drukowanych na charakterystycznym czerwonym papierze.
Wydaje się, że stosowane w badanych postępowaniach karnych zasady biurowości były ukształtowane w sposób optymalny. Należy podkreślić, że pełniły one
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rolę służebną wobec procesu karnego. Wypracowano je na długo przed dojściem
do władzy w Niemczech narodowych socjalistów, skoro Kodeks postępowania
karnego Rzeszy Niemieckiej (Strafprozessordnung)38 pochodził z drugiej połowy
XIX w. W przypadku czynności procesowych wymagały one sporządzenia sformalizowanego protokołu, natomiast informacje nieposiadające takiego waloru
mogły być dokumentowane poprzez notatki, zapiski i raporty. Dla lepszej orientacji w aktach stosowano zarówno karty kontrolne, zawierające odnośniki (numery kart) do poszczególnych dokumentów, jak też papier o różnych kolorach.
Metodyka prowadzenia akt odpowiadała tendencjom obowiązującym wówczas
w ustawodawstwie dotyczącym procesu karnego. W następnych dekadach właściwie jedyne zmiany w omawianej materii dotyczyły wydawania postanowień
o wszczęciu postępowania oraz o przedstawieniu zarzutów. W pozostałym zakresie, po upadku III Rzeszy – pomijając usunięcie wątków narodowosocjalistycznych z urzędowych formularzy – metodyka prowadzenia akt, w przeciwieństwie
do prawa procesowego i materialnego oraz ustroju sądów, nie wymagała rewolucji.
Strafprozessordnung vom 1. Februar 1877 [Kodeks postępowania karnego z 1 lutego 1877 r.],
RGBl. 1877, s. 253.
38
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Realizacja praw językowych
mniejszości narodowych i etnicznych
w ogólnym postępowaniu administracyjnym
w II Rzeczypospolitej i współcześnie
na przykładzie instytucji języka pomocniczego
1. Język w postępowaniu administracyjnym
a prawa mniejszości narodowych i etnicznych
Polska aktualnie jest państwem unitarnym o dość jednolitej strukturze narodowo-etnicznej. Jednakże nie zawsze tak było, w okresie II Rzeczypospolitej
bowiem Polska była krajem wielonarodowym i wielojęzycznym. Również dzisiaj
Polskę zamieszkują obywatele polscy należący do mniejszości narodowych i etnicznych, niemniej jednak ich liczba nie jest duża. Obywatele ci, podobnie jak
pozostali członkowie społeczeństwa, podlegają działaniom administracji, tym
samym mogą, a niekiedy nawet muszą występować w charakterze stron postępowania administracyjnego1.
Obecnie kwestię praw mniejszości w Polsce, w tym zagadnienie praw językowych, reguluje ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz o języku regionalnym2. Zgodnie z jej postanowieniami, przez
mniejszość narodową rozumie się grupę obywateli polskich spełniających łącznie następujące warunki: 1) będącą mniej liczebną od pozostałej części ludności
Zob. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Tekst jedn.
Dz.U. 2018, poz. 2096 ze zm. [dalej: k.p.a.].
2
Tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 823 [dalej: u.m.n.e.].
1
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Rzeczypospolitej Polskiej; 2) w sposób istotny odróżniającą się od pozostałych
obywateli językiem, kulturą lub tradycją; 3) dążącą do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji; 4) mającą świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i ukierunkowaną na jej wyrażanie i ochronę; 5) jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej
100 lat; 6) utożsamiającą się z narodem zorganizowanym we własnym państwie
(art. 2 ust. 1 u.m.n.e.). Przez mniejszość etniczną rozumie się natomiast grupę
obywateli polskich spełniającą wskazane wyżej wymogi, chociaż nie utożsamiającą się z narodem zorganizowanym w państwie (art. 2 ust. 3 u.m.n.e.). Stąd też
mniejszość etniczną określa się niekiedy mianem mniejszości bezpaństwowej3.
W Polsce za mniejszości narodowe uznaje się aktualnie: mniejszość białoruską, mniejszość czeską, mniejszość litewską, mniejszość niemiecką, mniejszość
ormiańską, mniejszość rosyjską, mniejszość słowacką, mniejszość ukraińską,
mniejszość żydowską (art. 2 ust. 2 u.m.n.e.). Za mniejszości etniczne uważa się
natomiast: mniejszość karaimską, mniejszość łemkowską, mniejszość romską,
mniejszość tatarską (art. 2 ust. 4 u.m.n.e.). Uwzględniając powyższe, za T. Gardocką i D. Jagiełło należy przyjąć, że w świetle obecnej ustawy o mniejszościach
różnice pomiędzy mniejszością narodową a mniejszością etniczną w istocie tracą
na znaczeniu, gdyż prawa im przysługujące z mocy u.m.n.e. są identyczne4.
Przepisy u.m.n.e. zawierają określone gwarancje dla członków mniejszości
narodowych i etnicznych, zarówno o charakterze zbiorowym, jak i indywidualnym. Wśród tych uprawnień ustanowiono także prawo do porozumiewania się
w języku ojczystym z władzami państwa. Zbliżone rozwiązanie obowiązywało
również w okresie II Rzeczypospolitej, niemniej jednak członkowie mniejszości
stanowili wówczas 1/3 mieszkańców Polski.

2. Okres II Rzeczypospolitej
Polska czasów II Rzeczypospolitej była państwem wielonarodowym, wielojęzycznym i wielowyznaniowym. Według spisu powszechnego z 1931 r., zamieszkiwało w niej 31,9 mln osób, z czego 21,9 mln (czyli 68%) to osoby, których
językiem ojczystym był język polski. Pozostałe 10 mln (31,1%) stanowiły osoby
należące do mniejszości językowych5, które nie miały charakteru jednolitego zaUzasadnienie do ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, s. 4, http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/($vAllByUnid)/231AB306399466C2C1256B4C002
C3DD7/$file/223.pdf [Dostęp: 10.06.2018 r.].
4
T. Gardocka, D. Jagiełło: Pojęcie mniejszości narodowych w prawie polskim a rzeczywistość
społeczna. „Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy” 2018, T. 18, s. 151.
5
J. Ogonowski: Uprawnienia językowe mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej
1918–1939. Warszawa 2000, s. 28.
3
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równo pod względem używanego języka, narodowości, jak i struktury. Wśród
mniejszości językowych można wyróżnić mniejszości językowe wielkie (tzn.:
ukraińska, białoruska, żydowsko-hebrajska, niemiecka) oraz mniejszości językowe małe (tj.: rosyjska, litewska, czeska, słowacka)6. Należy nadmienić, że wskazane mniejszości nie miały równej pozycji w zakresie przyznanych im praw językowych.
W okresie II Rzeczypospolitej postępowanie administracyjne regulowało rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnem7, które w swoich założeniach nie odnosiło się bezpośrednio do zagadnienia języka postępowania. Kwestia ta unormowana była w wielu aktach prawnych
o zróżnicowanym charakterze. Ustawodawstwo językowe okresu II Rzeczypospolitej cechowało bowiem znaczne rozproszenie oraz zróżnicowane. Przepisy
językowe zawarte były w rozmaitych aktach normatywnych, począwszy od umów
międzynarodowych, przez ustawy ogólnokrajowe, ustawy Sejmu Śląskiego, akty
wykonawcze do ustaw8. Co interesujące, zagadnienie języka państwowego czy
urzędowego nie było przedmiotem ustaw konstytucyjnych9 zarówno z 1921 r.10,
jak i 1935 r.11
W okresie międzywojnia w postępowaniach przed organami administracji
publicznej oraz w kontaktach z administracją dopuszczony był zarówno język
polski, jak i języki mniejszościowe (niemiecki12, ukraiński, białoruski, litewski13).
Za J. Ogonowskim można wskazać, że pod względem języka w ówczesnym państwie polskim można było wyodrębnić cztery obszary: 1) obszar wyłączności języka polskiego (przede wszystkim teren b. Kongresówki i Małopolski Zachodniej),
2) obszar dopuszczalności języka niemieckiego (Pomorze, Wielkopolska i Śląsk),
Ibidem, s. 30–37.
Dz.U. 1928, nr 36, poz. 341.
8
P. Mostowik, W. Żukowski: Ustawa o języku polskim. Komentarz. Warszawa 2001, s. 11.
9
Nie oznacza to, że problem ten nie był podejmowany w zakresie dyskusji nad regulacją konstytucyjną. Rządowy projekt konstytucji z dnia 1 listopada 1919 r. ujmował język polski jako język
państwowy, chociaż na późniejszym etapie prac zrezygnowano z tych postanowień. Zob. J. Ogonowski: Uprawnienia językowe mniejszości…, s. 72; E. Woźniak: Polityka językowa państwa polskiego w okresie międzywojennym. „Socjolingwistyka” 2015, T. 29, s. 12.
10
Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. 1921, nr 44,
poz. 267.
11
Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. Dz.U. 1935, nr 30, poz. 227.
12
Na podstawie: rozporządzenie Ministra b. dzielnicy pruskiej z dnia 10 marca 1920 r. o języku urzędowym władz administracyjnych. Dz.Urz. Min. b. dz. pr. nr 18, poz. 171; Konwencja
niemiecko-polska dotycząca Górnego Śląska, podpisania w Genewie w dniu 15 maja 1922 r. Dz.U.
1922, nr 44, poz. 371; ustawa z dnia 16 stycznia 1923 r. w przedmiocie języka urzędowego na obszarze Województwa Śląskiego (Dz.U. Śl. nr 5, poz. 34); ustawa śląska z dnia 16 lipca 1937 r. o języku
państwowym władz i urzędów administracyjnych. Dz.U. Śl. nr 14, poz. 32.
13
Możliwość używania języka ukraińskiego, białoruskiego, litewskiego wynikała z postanowień ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych. Dz.U. 1924, nr 37, poz. 724.
6
7
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3) obszar uznawanej obecności języka ukraińskiego (Małopolska Wschodnia),
4) obszar formalnego dopuszczenia języków ukraińskiego, białoruskiego i litewskiego (Wołyń, Polesie, Nowogródczyzna, Wileńszczyzna)14.
Używanie języków mniejszości narodowych było jednak uzależnione od spełnienia warunków przewidzianych w przepisach prawa. W istocie rzeczy warunki te sprowadzały się do dwóch zasad: zasady personalnej (tj. stosowanie języka
mniejszości do kontaktów z obywatelami polskimi będącymi członkami mniejszości narodowych) oraz zasady terytorialnej (tj. stosowanie języka mniejszości
przez organy administracji publicznej z określonego obszaru państwa).
Reasumując, można wskazać, że postępowanie administracyjne w okresie
II Rzeczypospolitej zasadniczo było prowadzone w języku polskim, który określano mianem „języka państwowego” bądź „języka urzędowego”15. Z kolei języki
mniejszościowe, takie jak: niemiecki, białoruski, ukraiński, litewski, stosowano
w postępowaniu administracyjnym pomocniczo. Wskazane języki mniejszościowe w ustawodawstwie ówczesnego okresu określano natomiast w sposób niejednolity, używając takich nazw, jak: „mniejszościowy”, „macierzysty”, „ojczysty”,
„miejscowy”16.

3. Współczesne regulacje dotyczące
języka mniejszości narodowych i etnicznych
w postępowaniu administracyjnym
Aktualnie językiem postępowania administracyjnego jest język polski, co wynika wprost z zasady urzędowości języka polskiego ustanowionej w art. 27 Konstytucji RP17. Powyższe nie wyklucza jednak możliwości prowadzenia niektórych
czynności postępowania administracyjnego w języku mniejszości narodowej lub
etnicznej. Zgodnie bowiem ze zdaniem drugim art. 27 Konstytucji RP, zasada
urzędowości języka polskiego nie narusza praw wynikających z ratyfikowanych
umów międzynarodowych. Należy wskazać, że Polska od 2001 r. jest stroną Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych, sporządzonej w dniu 1 lutego 1995 r. w Strasburgu18, a od dnia 1 czerwca 2009 r. stroną Europejskiej Karty
języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 liJ. Ogonowski: Uprawnienia językowe mniejszości…, s. 53.
E. Woźniak: Polityka językowa państwa…, s. 18; J. Ogonowski: Uprawnienia językowe
mniejszości…, s. 168–169.
16
J. Ogonowski: Uprawnienia językowe mniejszości…, s. 169.
17
Rozwinięciem tej zasady są przepisy ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.
Tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 1480 [dalej: u.o.j.p.].
18
Dz.U. 2002, nr 22, poz. 209.
14
15
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stopada 1992 r.19 Tym samym, przystępując do wyżej wymienionych konwencji,
władze polskie zobowiązały się do realizacji ich postanowień. Akty te przewidują
m.in. umożliwienie członkom mniejszości narodowych i etnicznych realizację ich
praw językowych w postępowaniach przed organami władzy publicznej. Ponadto
w art. 35 Konstytucji RP przyjęto, że Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka. Uzupełnieniem i rozwinięciem niniejszych
postanowień konstytucyjnych dotyczących języka mniejszości są przepisy ustawy
z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym, w której wprowadzono instytucję języka pomocniczego.
Na podstawie art. 9 ust. 1 u.m.n.e. przed organami gminy, oprócz języka urzędowego (czyli języka polskiego), może być używany jako język pomocniczy język
mniejszości. Jak wynika z przywołanego artykułu, język pomocniczy ma charakter subsydiarny wobec języka polskiego. Niemniej jednak ustawa nie definiuje
w żaden sposób tego pojęcia. Uściślając, trzeba zaznaczyć, że formalnie w charakterze języka pomocniczego występować mogą języki mniejszości narodowych
określonych w art. 2 ust. 2 u.m.n.e.20 oraz języki mniejszości etnicznych wymienionych w art. 2 ust. 4 u.m.n.e.21, a także język regionalny, czyli język kaszubski,
wprost wskazany w art. 19 ust. 2 zd. 1 u.m.n.e.22
Stosowanie w postępowaniu administracyjnym instytucji języka pomocniczego uzależnione jest od spełnienia określonych przesłanek mających zróżnicowany
charakter, tzn.: terytorialny, podmiotowy i przedmiotowy. Wszystkie te przesłanki określone zostały w przepisach u.m.n.e. Ich konstrukcja nawiązuje do rozwiązań z okresu II Rzeczypospolitej.
Przesłanka terytorialna zakłada, że język pomocniczy może być stosowany
w postępowaniu administracyjnym wyłącznie na poziomie gminy. Dodatkowo
gmina ta musi mieć charakter gminy mniejszościowej, co oznacza, że mieszkający w niej członkowie mniejszości narodowej bądź etnicznej muszą stanowić nie
mniej niż 20% ogólnej liczby mieszkańców gminy, a gmina musi być wpisana
do Urzędowego Rejestru Gmin [dalej: URG], w których używany jest język pomocniczy23 (art. 9 ust. 2 u.m.n.e. w zw. z art. 10 u.m.n.e.). Przedmiotowy rejestr
prowadzi minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych24, który na wniosek rady gminy, po uprzednim zweryfikoDz.U. 2009, nr 137, poz. 1121.
Są to języki: białoruski, czeski, litewski, niemiecki, ormiański, rosyjski, słowacki, ukraiński,
hebrajski.
21
Są to języki: karaimski, łemkowski, romski, tatarski.
22
Na temat języka regionalnego zob. szerzej E. Kurzępa: Prawna ochrona języka regionalnego.
„Przegląd Prawa Publicznego” 2019, nr 1, s. 36–52.
23
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r.
w sprawie Urzędowego Rejestru Gmin, w których używany jest język pomocniczy. Dz.U. 2005,
nr 102, poz. 856.
24
Obecnie jest to Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
19
20
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waniu danych, dokonuje wpisu do rejestru. Odmowa wpisu podlega zaskarżeniu
do sądu administracyjnego.
Aktualnie w URG wpisane są 33 gminy. W 22 z nich językiem pomocniczym
jest język niemiecki, w 5 językiem pomocniczym jest język białoruski, a w jednej
– język litewski. Natomiast w 5 z wymienionych 33 gmin językiem pomocniczym
jest język kaszubski, mający w istocie status języka regionalnego25. W celu realizacji postanowień dotyczących języka pomocniczego w przepisach u.m.n.e. wprowadzono specjalny mechanizm obejmujący przyznanie dodatku dla pracowników administracji publicznej z tytułu znajomości języka pomocniczego. Zgodnie
z art. 11 u.m.n.e., pracownicy zatrudnieni w urzędzie gminy bądź jej jednostkach
pomocniczych znający język pomocniczy obowiązujący na terenie danej gminy
wpisanej do URG mogą ubiegać się o taki dodatek. Przy czym znajomość języka
pomocniczego powinna być potwierdzona stosownym dyplomem, zaświadczeniem lub certyfikatem (art. 11 ust. 2 u.m.n.e.).
Przedstawiona przesłanka terytorialna jest krytykowana w dokumentach międzynarodowych26 oraz w piśmiennictwie naukowym27. Wskazuje się bowiem, że
uzależnianie możliwości stosowania języka mniejszości w postępowaniu administracyjnym od progów procentowych czyni to prawo językowe w wielu przypadkach iluzorycznym czy wręcz niemożliwym do wykonania. Wiele gmin, chociaż
zamieszkują w nich obywatele należący do mniejszości narodowej, nie spełnia
dwudziestoprocentowego progu umożliwiającego stosowanie języka pomocniczego (np. w województwie zachodniopomorskim)28. Również członkowie mniejszoRejestr dostępny pod adresem http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/rejestry/urze
dowy-rejestr-gmin/6884,Urzedowy-Rejestr-Gmin-w-ktorych-jest-uzywany-jezyk-pomocniczy.html
[Dostęp: 29.03.2019 r.].
26
Komitet Ministrów Rady Europy w swoich zaleceniach przyjętych w dniu 1 grudnia 2015 r.,
po przedłożeniu odpowiednio II Raportu dla Sekretarza Generalnego Rady Europy w zakresie wykonywania postanowień przez Polskę Europejskiej Karty języków regionalnych lub mniejszościowych, zalecił władzom polskim przemyślenie konieczności stosowania dwudziestoprocentowego
progu umożliwiającego korzystanie z języka mniejszości w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz wskazał na potrzebę stworzenia legalnej możliwości składania pisemnych i ustnych wniosków w języku regionalnym lub mniejszościowym także na szczeblu powiatów
i województw (CM/RecChL(2015)6). Jeszcze wcześniej, bo w 2013 r., Komitet Doradczy Rady Europy do spraw Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych w swojej III opinii, z dnia
28 listopada 2013 r., dotyczącej Polski (ACFC/OP/III(2013)004) wskazał, że należy zapewnić pełne
i rzeczywiste uczestnictwo wszystkich mniejszości, szczególnie na poziomie regionalnym i lokalnym.
27
Zob. J. Mieczkowski: Implikacje realizacji zasad ochrony praw mniejszości w wymiarze krajowym regionalnym (zachodniopomorskim). „Acta Politica Polonica” 2017, nr 4, s. 121. Na podobne
problemy na Słowacji wskazuje J. Větrovský: Jazyková práva národnostních menšin na Slovensku:
úřední styk a topografické údaje z hlediska standardu jazykové spravedlnosti. „Acta Universitatis Carolinae Iuridica” [Praha] 2015, vol. 61, č. 4, s. 65–67, 71.
28
Warto podkreślić, że nawet na Słowacji w 2011 r. zmniejszono wymagany próg procentowy
z 20% do 15%.
25
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ści narodowych i etnicznych negatywnie oceniają tak skonstruowaną przesłankę.
Sygnalizują oni potrzebę rozszerzenia możliwości stosowania języka pomocniczego na poziom powiatu, gdyż w ich ocenie takie działanie mogłoby urealnić wykorzystanie języka pomocniczego w postępowaniach administracyjnych29.
Zgodnie z przesłanką podmiotową, stosowanie instytucji języka pomocniczego ograniczone jest wyłącznie do postępowań administracyjnych, w których
stroną są obywatele polscy należący do mniejszości narodowej lub etnicznej.
Obywatele ci nie muszą wykazywać się interesem prawnym lub faktycznym uzasadniającym użycie języka pomocniczego30. Wobec powyższego uprawnienie to
nie przysługuje obywatelom polskim nienależącym do mniejszości narodowych,
bezpaństwowcom i cudzoziemcom władającym określonym językiem mniejszościowym. Ich występowanie w charakterze stron postępowania nie uzasadnia
bowiem zastosowania języka pomocniczego, podobnie jak występowanie w charakterze stron postępowania osób prawnych, jak organizacje czy instytucje mniejszościowe. Niniejsze rozwiązanie jest kwestionowane zarówno w odniesieniu do
wyłączenia cudzoziemców31, jak i osób prawnych32.
Przesłanka przedmiotowa wyznacza z kolei zakres czynności, które mogą być
przeprowadzone w języku pomocniczym w postępowaniu administracyjnym.
Po pierwsze, należy wskazać, że prawo do użycia języka pomocniczego ograniczone jest do postępowania pierwszoinstancyjnego, gdyż na podstawie art. 9
ust. 5 u.m.n.e. zastrzeżono, że procedura odwoławcza odbywa się wyłącznie w języku urzędowym33. Tym samym nie ma możliwości przeprowadzenia postępowania odwoławczego w języku pomocniczym. Co więcej, w świetle postanowień
art. 9 ust. 3 u.m.n.e. występują dalsze ograniczenia w zakresie prawa do języka
pomocniczego. Należy zauważyć, że prawo to dotyczy nie tyle postępowania administracyjnego jako całości, ile wyłącznie poszczególnych czynności w nim podejmowanych. Zgodnie bowiem z przepisami u.m.n.e., możliwość użycia języka
pomocniczego obejmuje prawo strony do zwrócenia się do organu gminy w języku pomocniczym w formie pisemnej lub ustnej (art. 9 ust. 3 pkt 1 u.m.n.e.) oraz
Tak Ryszard Galla, poseł mniejszości niemieckiej na Sejm RP, który wskazywał na konieczność rozciągnięcia prawa do używania języka pomocniczego na poziom powiatu. Za: Rozmowy
na 10-lecie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. Red. K. Ogiolda. Opole 2015, s. 90.
30
A. Racka: W sprawie używania języka pomocniczego w gminie. „Samorząd Terytorialny”
2019, nr 3, s. 68.
31
Rozwiązanie to było przedmiotem krytyki w kontekście rozstrzygnięć Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zob. sprawa 137/84 Ministere Public (Public Prosecuto ‘ S Office) and Robert Heinrich Maria Mutsch; sprawa C-274/96 Bickel and Franz v. Italien. Zob. G. Janusz: Ochrona
mniejszości narodowych w Europie. Lublin 2011, s. 649.
32
A. Racka: W sprawie używania języka…, s. 68.
33
Należy zgodzić się z A. Skórą, która zasadnie wskazuje, że posłużenie się sformułowaniem
„procedura odwoławcza”, czyli terminem, który nie występuje w Kodeksie postępowania administracyjnego, wydaje się dyskusyjne. Zob. A. Skóra: Wniesienie podania w języku mniejszości narodowej do organu administracji publicznej. „Gdańskie Studia Prawnicze” 2005, T. 14, s. 418.
29
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prawo strony do uzyskania na wyraźny wniosek odpowiedzi w języku pomocniczym w formie pisemnej lub ustnej (art. 9 ust. 3 pkt 2 u.m.n.e.). W celu doprecyzowania trzeba zauważyć, że w art. 9 ust. 6 u.m.n.e. przyjęto, że nikt nie może
uchylić się od wykonania zgodnego z prawem polecenia lub orzeczenia wydanego
w języku urzędowym, jeżeli okoliczności wymagają niezwłocznego jego wykonania, by mogło osiągnąć swój cel. Taka sytuacja będzie występować np. w przypadku wystąpienia stanu wyższej konieczności.
Przedstawiony zakres czynności, które mogą być podejmowane w języku
mniejszości czy w języku regionalnym, jest krytykowany zarówno w piśmiennictwie naukowym34, jak i przez przedstawicieli środowisk mniejszościowych35.
Należy zgodzić się A. Skórą, że sposób określenia zakresu czynności dokonywanych w języku pomocniczym określony w przepisach u.m.n.e. należy ocenić
jednoznacznie negatywnie36. Jeszcze inaczej można wskazać, że jest on niejasny
i niewłaściwie skonstruowany, co w rzeczywistości uniemożliwia wykorzystanie
instytucji języka pomocniczego w postępowaniu administracyjnym. O ile można
zrozumieć sformułowanie dotyczące zwracania się do organów gminy w języku
pomocniczym, o tyle sformułowanie „uzyskanie odpowiedzi” w języku pomocniczym wzbudza już określone wątpliwości. Dodatkowo wskazany zakres czynności
wynikający z art. 9 ust. 3 pkt. 1 i 2 u.m.n.e. wydaje się niewystarczający w świetle
ostatniej dość obszernej nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego
z 2017 r.37 Mocą wskazanej nowelizacji wprowadzono do postępowania administracyjnego nowe instytucje, takie jak: ponaglenie, zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania, milczące załatwienie sprawy, tryb uproszczony38.
Zob. ibidem, s. 415–416, 418.
Na przykład Rafał Bartek, Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców
na Śląsku Opolskim i jednocześnie przedstawiciel mniejszości niemieckiej w Komisji Wspólnej
Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, krytykuje postanowienia dotyczące możliwości
języka pomocniczego, które w obcym kształcie umożliwiają wyłącznie wymianę korespondencji
towarzyskiej pomiędzy członkami mniejszości narodowej a wójtem czy urzędem. Ponadto zwraca uwagę na niemożność wydawania dwujęzycznych zaświadczeń w świetle przepisów u.m.n.e.,
co uznaje za absurd w pełni uniemożliwiający wykorzystanie instytucji języka pomocniczego. Podobne stanowisko zajmuje Łukasz Grzędzicki, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, który
wskazuje, że urzędy nie są przystosowane do używania języka pomocniczego, a ponadto uznaje,
że na podstawie obecnych regulacji możliwe jest de facto używanie języka kaszubskiego wyłącznie
w komunikacji ustnej. Z kolei zdaniem profesora Grzegorza Janusza, badacza zajmującego się problemami mniejszości, przepis dotyczący języka pomocniczego jest przepisem martwym. Podobnie
jak R. Bartek dostrzega on potrzebę wydawania dwujęzycznych zaświadczeń. Wszystkie stanowiska
podaję za: Rozmowy na 10-lecie ustawy…, Red. K. Ogiolda, s. 12–13, 119.
36
A. Skóra: Wniesienie podania w języku mniejszości…, s. 416.
37
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2017, poz. 935.
38
Szerzej na temat tych instytucji zob. Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku.
Red. A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska. Katowice 2017, passim.
34
35
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Jak wyjaśnia się w piśmiennictwie, formuła „zwracanie się” do organów
gminy w języku pomocniczym obejmuje również możliwość wniesienia podania inicjującego postępowanie administracyjne39. Takie podanie o wszczęcie
postępowania administracyjnego może być wniesione na piśmie bądź ustnie
do protokołu (art. 63 § 3 k.p.a. w zw. z art. 9 ust. 3 pkt 1 u.m.n.e.)40. W ustawie
o mniejszościach zastrzeżono bowiem wyraźnie, że wniesienie podania w języku pomocniczym nie stanowi braku powodującego pozostawienie podania bez
rozpoznania (art. 64 ust. 2 k.p.a. w zw. z art. 9 ust. 4 u.m.n.e.). O wiele bardziej
problematyczne jest wyjaśnienie, co ustawodawca miał na myśli, wskazując na
prawo do „uzyskania odpowiedzi” w języku pomocniczym. Z samego tego sformułowania nie wynika bowiem, czy ustawodawcy chodziło o niewładcze działania administracji publicznej, czy również o działania o charakterze władczym,
obejmujące przede wszystkim wydawanie decyzji administracyjnych41. Przyjęcie założenia, że chodzi wyłącznie o czynności niewładcze w istocie unicestwia
prawo do korzystania z języka pomocniczego w postępowaniu administracyjnym. Z kolei przyjęcie założenia, że chodzi również o czynności władcze jest
w ocenie niektórych autorów niemożliwe do pogodzenia z zasadą urzędowości języka polskiego wyrażoną w art. 27 zd. 1 Konstytucji RP. Wskazują oni
bowiem, że w świetle aktualnie obowiązujących przepisów nie ma możliwości
uzyskania decyzji administracyjnej czy zaświadczenia w języku pomocniczym
bądź w wersji dwujęzycznej42. Innymi słowy, w świetle zasady urzędowości języka polskiego wszystkie czynności materialno-techniczne podejmowane przez
organ prowadzący postępowanie muszą odbywać się w języku polskim. Tym
samym wszelkie zawiadomienia, wezwania (art. 50 k.p.a., art. 54 k.p.a.), doręczenia (art. 39 i n. k.p.a.), protokoły i adnotacje (art. 67 k.p.a., art. 69 k.p.a.,
art. 72 k.p.a.), akta sprawy (art. 73 k.p.a., art. 74 k.p.a.) muszą być sporządzane
i prowadzone w języku polskim, co w rzeczywistości powoduje, że wykorzystanie języka pomocniczego wydaje się mieć wyłącznie charakter symboliczny.
Warto wskazać, że niektóre gminy mniejszościowe w praktyce swojego działania podejmują wybrane czynności postępowania w dwujęzycznej formie, nie39
Warto zauważyć, że w piśmiennictwie zaznacza się, że formuła „zwracania się” obejmuje
różne sposoby komunikacji, tj. oprócz podania obejmuje też: wniosek, petycję, żądanie wydania
zaświadczenia, skargę. Tak R. Hauser, M. Szustkiewicz: Język pomocniczy jako szczególny sposób
komunikacji przy załatwianiu spraw przez organ gminy. „Samorząd Terytorialny” 2019, nr 1, s. 31.
40
Wydaje się, że możliwość ta powinna również obejmować podania wnoszone elektronicznie.
Niemniej w rzeczywistości tak nie jest.
41
A. Skóra: Wniesienie podania w języku mniejszości…, s. 416 i cytowana tam literatura.
42
J. Karp, G. Firlus: Dostęp do organu administracji publicznej a ochrona praw mniejszości narodowych. W: Prawno-historyczne uwarunkowania migracji Polaków po II wojnie światowej w okresie
solidarnościowym i po akcesji do Unii Europejskiej. Red. E. Krzysztofik, M.R. Pal. Lublin 2016,
s. 120; J.G. Firlus, N. Fox: O instytucji języka pomocniczego w postępowaniu administracyjnym raz
jeszcze. „Polityka i Społeczeństwo” 2017, nr 3, s. 69; tak też R. Hauser, M. Szustkiewicz: Język
pomocniczy jako…, s. 31.
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mniej jak podkreślają ich przedstawiciele takie działania nie mają formalnego
umocowania43.
Oceniając zaś sformułowanie „procedura odwoławcza” przyjęte w art. 9
ust. 5 u.m.n.e., należy przyjąć w kontekście postępowania administracyjnego, że
ustawodawca wyłączył w ten sposób możliwość wniesienia odwołania bądź zażalenia w języku pomocniczym44. Wydaje się również, że na tej samej zasadzie
niedopuszczalne będzie wszczęcie postępowań nadzwyczajnych w przedmiocie
wznowienia postępowania (art. 145 k.p.a.), stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej (art. 156 k.p.a.) bądź uchylenia lub zmiany decyzji administracyjnej
(art. 154 k.p.a., 155 k.p.a.) wskutek podania wniesionego w języku pomocniczym.
Postępowania te należy bowiem traktować jako procedury odwoławcze w rozumieniu art. 9 ust. 5 u.m.n.e., podobnie jak postępowanie uruchomione w drodze
nowego środka, jakim jest wprowadzone w 2017 r. ponaglenie (art. 37 k.p.a.)45.
Analizując zagadnienie postępowania odwoławczego, należy zastanowić się również nad instytucją zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania (art. 127a k.p.a.).
Z jednej strony należałoby przyjąć, że wobec ograniczonego zakresu czynności
wskazanych w przepisach u.m.n.e. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie będzie mogło być złożone w języku pomocniczym. Z drugiej
zaś strony, wnioskując a maiore ad minus, powinno się uznać taką możliwość.
Skoro strona może zainicjować postępowanie administracyjne w języku pomocniczym, to tym bardziej powinna móc złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania w takim postępowaniu w języku pomocniczym (art. 127a k.p.a.
w zw. z art. 9 ust. 3 pkt 1 u.m.n.e. w zw. z art. 5 ust. 2 u.o.j.p.).
W podsumowaniu niniejszego wątku należy też zwrócić uwagę na stanowisko
J.G. Firlusa i N. Fox. Autorzy ci słusznie podkreślają, że w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 r. należałoby rozważyć skorelowanie postanowień u.m.n.e. z przepisami k.p.a. w kontekście instytucji milczącego
załatwienia sprawy oraz instytucji uproszczonego trybu postępowania. Powyższe
wymagałoby zatem umożliwienia wydawania zaświadczeń potwierdzających milczące załatwienie sprawy (art. 122f k.p.a.) w języku pomocniczym bądź w wersji
dwujęzycznej oraz uzasadniałoby stworzenie odpowiednich formularzy w języku
pomocniczym, przewidzianych dla podań wnoszonych w postępowaniu uproszczonym (art. 163c k.p.a.)46.
Podkreślenia wymaga, że część z wymienionych kwestii była przedmiotem
ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych
Tak wskazuje R. Bartek, w: Rozmowy na 10-lecie ustawy…, Red. K. Ogiolda, s. 13.
A. Skóra: Wniesienie podania w języku mniejszości…, s. 418.
45
J.G. Firlus, N. Fox: O instytucji języka pomocniczego…, s. 76; A. Racka: W sprawie używania…, s. 71.
46
J.G. Firlus, N. Fox: O instytucji języka pomocniczego…, s. 76–78; A. Racka: W sprawie
używania…, s. 71–72.
43
44

262

Anna Gronkiewicz

i etnicznych oraz o języku regionalnym47. Niemniej jednak nowelizacja ta została zakwestionowana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, który zwrócił ustawę
nowelizującą do Sejmu w celu jej ponownego rozpatrzenia (tzw. veto ustawodawcze)48. Warto zaakcentować, że proponowana nowelizacja została wypracowana
wspólnie przez środowisko mniejszościowe i stronę rządową. Prace nad niniejszą
nowelizacją podjęto bowiem z inicjatywy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości
Narodowych i Etnicznych. W ramach prac nad nowelizacją ustawy uwzględniono wnioski mniejszości przedstawione w związku z 10-leciem funkcjonowania
ustawy o mniejszościach, a także orzecznictwo TSUE w zakresie realizacji praw
językowych przez obywateli UE. Jak wynika z treści ustawy i jej uzasadnienia,
mocą jej postanowień rozszerzono prawo używania języka pomocniczego przed
organami powiatów49, a także uwzględniono prawo do używania języka pomocniczego przed organami gmin i powiatów przez obywateli państw członkowskich
UE oraz obywateli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)50. Tym samym dokonano oczekiwanych zmian związanych
z przesłanką terytorialną oraz podmiotową. Co więcej, projektowane przepisy
zakładały rozszerzenie zakresu posługiwania się językiem pomocniczym o możliwość uzyskiwania dwujęzycznych zaświadczeń51, co w dotychczasowej praktyce
działania gmin mniejszościowych stanowi problem i w rzeczywistości uniemożliwia wykorzystywanie instytucji języka pomocniczego. Warto również podkreślić,
że planowana nowelizacja nie była bez znaczenia dla treści II Raportu przedłożonego przez władze polskie Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy w 2015 r.
Niniejszy Raport dotyczył wykonywania przez Polskę postanowień Europejskiej
karty języków regionalnych lub mniejszościowych. Wydaje się, że ocena przedmiotowego Raportu byłaby o wiele bardziej krytyczna, gdyby nie uwzględniono
w nim toczących się prac legislacyjnych dotyczących nowelizacji ustawy o mniejszościach, której finalnie zaniechano w nowej kadencji Sejmu.
Po zmianie władzy w Polsce w 2015 r. do dnia dzisiejszego nie powrócono do idei nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz
o języku regionalnym, wzorowanej na ustawie nowelizującej z 2015 r. Co więcej,
wydaje się, że władze państwowe, zarówno przedstawiciele władzy wykonawczej,
jak i ustawodawczej, nie do końca rozumieją problemy językowe mniejszości
narodowych i etnicznych, a także nie są zainteresowane ich rozwiązywaniem.
Druk sejmowy nr 3545. Sejm VII kadencji, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?
nr=3545 [Dostęp: 29.03.2019 r.].
48
Druk sejmowy nr 3999. Sejm VII kadencji, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?
nr=3999 [Dostęp: 29.03.2019 r.].
49
Projektowane zmiany obejmujące art. 9 ust. 1–3 u.m.n.e. Druk sejmowy nr 3545. Sejm VII
kadencji.
50
Projektowane zmiany zakładające wprowadzenie art. 9 ust. 4a u.m.n.e. Druk sejmowy
nr 3545. Sejm VII kadencji.
51
Projektowane zmiany zakładające wprowadzenie art. 9 ust. 3 pkt 3 u.m.n.e. Druk sejmowy
nr 3545. Sejm VII kadencji.
47
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Potwierdzeniem tej tezy są dotychczasowe działania Komisji Wspólnej Rządu
i Mniejszości Narodowych i Etnicznych52 oraz przebieg prac komisji sejmowych
w przedmiocie kolejnych projektów nowelizacji u.m.n.e. – niezależnych od działań i projektu Komisji Wspólnej. Jako pierwszy przykład można wskazać prace
nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw
obejmujący druk sejmowy nr 27 Sejmu VIII kadencji53. Opisany projekt został
wniesiony do Sejmu VII kadencji, jednakże nie podlegał dyskontynuacji z uwagi
na jego obywatelski charakter. Przedmiotowy projekt zakładał m.in. uznanie języka śląskiego, a dokładnie etnolektu śląskiego za język regionalny na podobnych
zasadach jak język kaszubski54. Projekt ten został odrzucony w 2016 r. na posiedzeniu połączonych Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji
Mniejszości Narodowych i Etnicznych55, bez jakiejkolwiek szerszej merytorycznej
dyskusji, jako że posłowie nie zdecydowali się na jego skierowanie do podkomisji. Kolejnym przykładem są prace nad zgłoszeniem inicjatywy ustawodawczej
w zakresie języka wilamowskiego56. Wprawdzie prace te zostały podjęte w Sej52
Komisja ta jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów, działającym na
podstawie art. 23–29 u.m.n.e. Jak wynika z harmonogramów prac Komisji za lata 2016, 2017, 2018
oraz z protokołów posiedzeń Komisji, temat nowelizacji ustawy o mniejszościach nie był w żaden
sposób poruszany ani też proponowany do dyskusji w ramach prac Komisji. Harmonogramy i protokoły dostępne pod adresem http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/komisja-wspolna/
posiedzenia [Dostęp: 30.03. 2019 r.]. Na dzień 30.03.2019 r. brak protokołów z posiedzeń w 2019 r.
53
Druk sejmowy nr 27. Sejm VIII kadencji, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.
xsp?id=A8A4E637827D44CBC1257F020034D600 [Dostęp: 30.03.2019 r.].
54
Co ciekawe, z perspektywy czasu i 10 lat obowiązywania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, wielu badaczy mniejszości uznaje za błąd nieuznanie
języka śląskiego jako języka regionalnego. Tak np. dr Danuta Berlińska, socjolog z Uniwersytetu
Opolskiego, była ekspertka podkomisji ds. ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, była
pełnomocnik wojewody opolskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych, która twierdzi, że
Ślązacy powinni być uznani za grupę etniczną, a odmawianie im tego jest przykładem krótkowzrocznej polityki. Za: Rozmowy na 10-lecie ustawy…, Red. K. Ogiolda, s. 34. Z kolei E. Kurzępa
słusznie zwraca uwagę, że aktualnie mowa śląska uznawana jest przez językoznawców za dialekt języka polskiego, podobnie jak niegdyś język kaszubski. Autorka ta wskazuje jednak, że analiza definicji języka regionalnego oraz określanie cech kaszubszczyzny i mowy śląskiej pozwalają stwierdzić,
że nie zawsze cechą decydującą o przyznaniu statusu języka regionalnego są względy językowe, lecz
względy natury politycznej. Zob. E. Kurzępa: Prawna ochrona języka…, s. 45, 52.
55
Zob. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Mniejszości
Narodowych i Etnicznych o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw. Druk sejmowy nr 944. Sejm VIII kadencji. Całość posiedzenia z dnia 19 października 2016 r., http://www.
sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=07B13230C6F3F0F6C1258048003F5CC9 [Dostęp:
30.03.2019 r.].
56
Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz
o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw wniesiony w dniu 2 marca 2018 r., http://orka.
sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-876-2018/$file/8-020-876-2018.pdf [Dostęp: 30.03.2019 r.].
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mie VIII kadencji, jednak były postponowane przez posłów partii rządzącej oraz
przedstawicieli ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji, na co wskazuje przebieg kolejnych posiedzeń sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych
i Etnicznych dotyczący tej inicjatywy57. Zresztą pozostali posłowie wskazywali, że
w celu zgłoszenia inicjatywy ustawodawczej niejako „użyli fortelu”, by przedmiotowy projekt mimo braku chęci przegłosować i skierować do Marszałka Sejmu58.
Należy podkreślić, że w przypadku uznania języka wilamowskiego za język regionalny będzie on mógł być używany jako język pomocniczy. Tym samym będą
go dotyczyć wszystkie wyżej opisane problemy związane z używaniem języka pomocniczego w postępowaniu administracyjnym.

4. Konkluzja
W 2003 r. G. Janusz wskazywał, że problem wprowadzenia języków pomocniczych nie ma charakteru prawnego, a znajduje się w sferze psychiki społeczeństwa polskiego zarówno jako zbiorowości, jak i poszczególnych jednostek59.
W świetle przedstawionych wywodów wydaje się jednak, że problem realnego
wykorzystania języka pomocniczego w postępowaniu administracyjnym wynika
zarówno z niewłaściwej regulacji prawnej (żeby nie powiedzieć wręcz iluzorycznej), jak i w mniejszym stopniu z przyczyn psychologicznych. Przeprowadzone
w 2015 r. badanie CBOS dotyczące postrzegania praw mniejszości narodowych
i etnicznych potwierdzają pewne opory psychologiczne dotyczące używania języka mniejszości w urzędach. O ile bowiem większość badanych uznało, że mniejszości narodowe i etniczne powinny mieć prawo do kultywowania swojego języka przez jego naukę w szkołach czy otrzymywanie stosownej pomocy finansowej
od państwa na kultywowanie swojej tradycji i kultury, o tyle ocena prawa do porozumiewania się w języku ojczystym w urzędzie była zróżnicowana, a zdania
respondentów były podzielone60.
Posiedzenia sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotyczące tematu języka wilamowskiego odbyły się w dniach 27.09.2016 r. (posiedzenie wyjazdowe w Wilamowicach),
19.10.2018 r., 10.05.2017 r., 1.03.2018 r., http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/biuletyny.xsp?view=2&komisja=MNE [Dostęp: 30.03.2019 r.].
58
W. Ferfecki: Wilamowice to jedna z istniejących w Polsce „wysp językowych”, „Rzeczpospolita” z dnia 6.03.2018 r., https://www.rp.pl/Rzecz-o-polityce/303069910-Jezyk-wilamowski-Piekny
-jezyk-czy-piekna-utopia.html&template=restricted [Dostęp: 30.03.2019 r.].
59
G. Janusz: Informator. Używanie języka mniejszości narodowych jako pomocniczego języka
urzędowego w wybranych krajach europejskich. Gliwice–Opole 2003, s. 39.
60
Centrum Badań Opinii Społecznej. Komunikat z Badań nr 106/2015. Tożsamość narodowa
i postrzeganie praw mniejszości narodowych i etnicznych. Warszawa, lipiec 2015, s. 13.
57
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W podsumowaniu należy wskazać, że nie wydaje się, by zwiększenie możliwości używania języka macierzystego przez członków mniejszości narodowych
i etnicznych przed organami administracji publicznej stanowiło nadmierne obciążenie finansowe, a tym bardziej by mogło w jakikolwiek sposób zagrażać suwerenności państwa. Co więcej, prawo do posługiwania się językiem ojczystym
w kontakcie z organami administracji publicznej można określić jako jedno
z wielu językowych praw człowieka wynikających z poszanowania godności ludzkiej61. Państwo demokratyczne może być silne różnorodnością swoich obywateli,
niemniej jednak by uczynić to założenie wykonalnym, należy tę różnorodność
chronić i promować, co powinno być standardem w państwie prawa. Umożliwienie członkom mniejszości narodowych i etnicznych używania ich języka macierzystego w życiu publicznym stanowi przykład działań afirmatywnych, a zatem
działań przyczyniających się do wyrównywania ich szans w kontaktach z administracją publiczną62.
Wydaje się zatem, że pomimo braku woli politycznej należałoby w przyszłości powrócić do idei nowelizacji ustawy w duchu regulacji z 2015 r. Warto też
podkreślić, że w niektórych krajach przewidziano prawnie możliwość wydawania
decyzji administracyjnych w dwóch językach, tj. w języku oficjalnym państwa
oraz w języku członka mniejszości narodowej – będącego stroną postępowania
administracyjnego (np. Słowacja63 czy Austria64). Polskie rozwiązania dotyczące języka pomocniczego wydają się niewystarczające. Co interesujące, są one
wsteczne nawet w stosunku do niektórych rozwiązań występujących w okresie
II Rzeczypospolitej65.
61
Językowe prawa człowieka (linguistic human rights) niewątpliwie są koncepcją łączącą wiele dyscyplin naukowych, takich jak: antropologia, językoznawstwo, psychologia czy prawo, szczególnie prawo dotyczące praw człowieka. Dotychczas nie wypracowano jednolitej i wspólnej teorii
w tym zakresie zarówno w literaturze naukowej, jak i w prawie międzynarodowym. Zob. Ł. Szoszkiewicz: Linguistic Human Rights in Education. „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza” 2017, nr 7, s. 115–116; S. Surova: Jazyk v kontexte ľudských a menšinových práv. In: Jazyk
v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch. Zborník z konferencie Jazyk v politických,
ideologických a interkultúrnych vzťahoch konanej 21.–22.5.2014 v Bratislave. Red. J. Wachtarczyková, L. Satinská, S. Ondrejovič. Bratislava, Veda, vydavateľstvo SAV, 2015, s. 240.
62
T. Moll: Język mniejszości a jawność działania samorządu terytorialnego. W: Jawność w samorządzie terytorialnym. Red. B. Dolnicki. Warszawa 2015, s. 501.
63
Zob. § 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 lipca 1999 r. o używaniu języków mniejszości (Zákon z 10.
júla 1999 o používaní jazykov národnostných menšín, 81/1999 Zb. Z.z).
64
Zob. § 16 ustawy z dnia 7 lipca 1976 r. o grupach narodowościowych (Bundesgesetz über die
Rechtsstellung der Volksgruppen in Österreich (Volksgruppengesetz – VoGrG). BGBI Nr. 396/1976
ze zm. Generalnie na podstawie przywołanej ustawy zakres zastosowania języka mniejszości jest
o wiele większy w austriackim postępowaniu administracyjnym. Oprócz wydawania decyzji w języku mniejszości, obejmuje wiele czynności tego postępowania, m.in.: sporządzanie protokołów,
wezwań, formularzy w języku mniejszości czy prowadzenie rozprawy w języku mniejszości.
65
Warto zaznaczyć, że na podstawie art. 3 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. władze z obszaru
województw lwowskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego na podania wniesione w języku mniej-
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Chcąc nie chcąc, państwo polskie, a tym samym ustawodawca polski, nie
uniknie w przyszłości dyskusji na temat roli mniejszości, definiowania mniejszości czy ich problemów (w tym kwestii języka pomocniczego) z uwagi na zmiany zachodzące w rzeczywistości społecznej, w tym także zmiany mające miejsce
w Polsce. Jak słusznie podkreślają T. Gardocka i D. Jagiełło, upieranie się przy
tradycyjnej koncepcji mniejszości opartej na długotrwałym zamieszkiwaniu na
danym terytorium i obywatelstwie oraz poczuciu odrębności nie do końca wydaje się dzisiaj zasadne, gdyż formuła ta zdaje się wyczerpywać wskutek procesów
migracyjnych zachodzących w Europie66.
szości z urzędu odpowiadały w języku państwowym i języku podania, a zatem nie wymagało to
wyraźnego żądania strony w tym zakresie. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym
Rady Ministrów z dnia 24 września 1924 r. do ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o języku państwowym
i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych (Dz.U. 1924, nr 85,
poz. 820), prawo do składania podań i oświadczeń w języku macierzystym przysługiwało zarówno
osobom fizycznym, jak i osobom prawnym.
66
T. Gardocka, D. Jagiełło: Pojęcie mniejszości narodowych…, s. 154.
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Anna Hołda-Wydrzyńska
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zasady kontroli działalności gospodarczej
w świetle nowego Prawa przedsiębiorców
1. Wprowadzenie
Pojęcie „kontrola” jako kategoria prawna używane jest również w kontekście
kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, która jest wyrazem szeroko
pojętego oddziaływania państwa na gospodarkę. Kontrolę w gospodarce można
rozumieć jako prawem określone sytuacje, w których na mocy szczególnych upoważnień ustawowych organy administracji publicznej otrzymują kompetencje do
weryfikacji działań podmiotu kontrolowanego pod względem określonego kryterium. Kontrola jako narzędzie prawne stosowane przez organy administracji wobec podmiotów tej administracji niepodporządkowanych znajduje bez wątpienia
szerokie zastosowanie w stosunkach gospodarczych1. Podstawowym kryterium
oceny działań przedsiębiorców jest legalność, jednakże podstawę kontroli mogą
stanowić również: celowość, gospodarność, rzetelność czy inne kryteria szczegółowe2. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje potrzeba weryfikacji
działań przedsiębiorcy z punktu widzenia ochrony interesu publicznego, który
jako kryterium stanowi wartość wymagającą szczególnej ochrony3.
Stanowczo podkreśla się, że kontrola nie stanowi formy władczego oddziaływania organu kontrolnego na podmiot kontrolowany. Jednak wychodząc od
podstawowego celu kontroli, jakim jest szczegółowe sprawdzenie stanu faktycz1
S. Koroluk: Kontrola w gospodarce. W: Leksykon prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć. Red. A. Powałowski. Warszawa 2009, s. 89.
2
Ibidem, 92.
3
M. Kania: Normatywne i aksjologiczne podstawy kontroli. W: Kontrola przedsiębiorcy. Red.
R. Blicharz. Warszawa 2013, s. 24.
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nego pod względem jego poprawności, blisko jest do twierdzenia, że każde postępowanie sprawdzające jest przejawem ingerencji w sferę aktywności przedsiębiorców4. Niejednokrotnie bywa wręcz, że podejmowane oraz przeprowadzane
kontrole mogą skutecznie ograniczać swobodę działania przedsiębiorców. Z tego
też względu zrozumiałe jest, że podejmowanie zespołu różnych działań, których
istotę stanowi obserwowanie istniejącego stanu rzeczy, zestawienie zebranych
faktów z tym, co być powinno, a w dalszej kolejności sformułowanie wniosków
oraz spostrzeżeń o zaistniałych nieprawidłowościach5 wymaga stworzenia pewnych mechanizmów, które zabezpieczając realizację swobody gospodarowania
jednocześnie zagwarantują prawidłowość przebiegu samej kontroli.
Mając na względzie wdrożenie ułatwień dla przedsiębiorców, które są wynikiem realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju6, a w dalszej kolejności sformułowanej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju7, przyjęto pakiet
ustaw określanych potocznie mianem „konstytucji biznesu”8. Fundamentalnym
aktem prawnym stanowiącym obecnie oś systemu prawa działalności gospodarczej oraz kontroli przedsiębiorcy jest ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców9, której przepisy rozdziału 5 zatytułowanego Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej (art. 45–65 PrP) zastąpiły dotychczasową regulację
rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej10.
Formułowane w uzasadnieniu do projektu ustawy Prawo przedsiębiorców postulaty powstrzymywania się od nieproporcjonalnej ingerencji w wolność działalności gospodarczej mają być realizowane m.in. przez ograniczenie liczby, zakresu intensywności oraz sposobu prowadzenia przez władze publiczne kontroli
R. Blicharz: Wstęp. W: Kontrola przedsiębiorcy…, Red. R. Blicharz, s. 11.
J. Starościak: Zarys nauki administracji. Warszawa 1971, s. 356; Idem: Prawo administracyjne. Warszawa 1975, s. 346; W. Dawidowicz: Zagadnienia ustroju administracji państwowej
w Polsce. Warszawa 1970, s. 34; E. Ochendowski: Prawo administracyjne. Część ogólna. Wyd. 7.
Toruń 2006, s. 413 i n.
6
Uchwała nr 14/2016 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu na
rzecz odpowiedzialnego rozwoju (M.P. 2016, poz. 220).
7
Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), M.P. 2017, poz. 260.
8
Oprócz kluczowej ustawy – Prawo przedsiębiorców, przyjęto: ustawę z dnia 6 marca 2018 r.
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018, poz. 647), ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2018, poz. 649), ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych
i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 648), a także ustawę z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. 2018, poz. 650).
9
Dz.U. 2018, poz. 646 z późn. zm. [dalej: PrP lub Prawo przedsiębiorców].
10
Przepisy te zastąpiły dotychczasową regulację rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) z dniem 30 kwietnia
2018 r. [dalej: USDG].
4
5
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działalności gospodarczej11. Chcąc zagwarantować przedsiębiorcom rzeczywiste
korzystanie z tej swobody, poddano analizie dotychczasowe przepisy w zakresie
kontroli działalności gospodarczej. W konsekwencji znowelizowano je tylko w takich obszarach, które zdaniem projektodawcy wymagały interwencji, uwzględniając przy tym potrzebę wyraźnego określenia w przepisach ogólnych do ustawy
zasad wiążących także organy kontrolne w trakcie postępowań sprawdzających12.
Bez wątpienia dzięki kontroli można dokonać identyfikacji nieprawidłowości
wymagających niezbędnych korekt oraz wskazać sposoby ich naprawy. Kontrola z założenia ma oddziaływać za pomocą różnych instrumentów prawnych na
podmioty kontrolowane, w celu podejmowania działań zgodnych ze stanem pożądanym13. Określenie granic dopuszczalnej ingerencji staje się wręcz kluczowe.
Stąd przedmiotem artykułu jest wskazanie, jak ważne w procesie kontrolowania
są zasady kontroli, które wymagają jasnego oraz przejrzystego uregulowania. Wyszczególnienie zasad ogólnych odnoszących się do postępowania kontrolnego,
określonych w preambule do ustawy Prawo przedsiębiorców oraz w jej przepisach
ogólnych, a także utrzymanie wyznaczonych zasad stanowiących ogólne standardy kontroli, o których mowa w rozdziale 5, jest niezmiernie istotne z punktu
widzenia ochrony praw przedsiębiorców jako podmiotów kontrolowanych.

2. Postępowanie kontrolne w świetle regulacji
publicznego prawa gospodarczego
2.1. Pierwsze regulacje prawne poświęcone kontroli działalności gospodarczej
były niezwykle ubogie. Potrzeba dostosowania przepisów prawa do zmieniającej
się dynamiki gospodarowania sprawiła, że każde następne zmiany rozszerzały
część dotyczącą kontroli przedsiębiorcy w stopniu coraz bardziej zaawansowanym. Ewolucja przepisów poświęconych kontroli widoczna z punktu widzenia
ich liczby oraz objętości ma swoje wymierne przełożenie na liczbę sformułowanych praw i obowiązków nakładanych na organy kontrolne oraz samych przedsiębiorców14.
11

s. 5.

Uzasadnienie Rządowego projektu ustawy – Prawo przedsiębiorców. Druk sejmowy nr 2051,

Ibidem, s. 29.
E. Przeszło: „Czynności sprawdzające” jako rodzaj kontroli zamówień publicznych. W: 25 lat
fundamentów wolności działalności gospodarczej. Tendencje rozwojowe. Red. J. Grabowski, K. Pokryszka, A. Hołda-Wydrzyńska. Katowice 2013, s. 557.
14
Fundamentalnym aktem prawnym z zakresu publicznego prawa gospodarczego była ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. 1988, nr 41, poz. 324). Liberalne
podejście do formułowania zasad ogólnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce miało
12
13
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2.2. Wraz z wejściem w życie kluczowej dla przedsiębiorców ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zaczęły obowiązywać regulacje zawarte w rozdziale 5 zatytułowanym Kontrola przedsiębiorcy. Sformułowane tam zasady przybrały
charakter uniwersalnych standardów, wiążących wszystkie organy kontrolne podejmujące czynności sprawdzające na podstawie różnych aktów prawnych. Pod
wątpliwość można podawać jakość oraz skuteczność niektórych zasad, natomiast
ich ogólny kształt zakreślający mechanizm postępowania kontrolnego należy
ocenić jak najbardziej pozytywnie. Liczne nowelizacje tej części ustawy, w tym
tzw. duża nowelizacja, która weszła w życie dnia 7 marca 2009 r.15, a także „mała
nowelizacja” z 2016 r.16, miały na celu poprawę oraz uporządkowanie obowiązujących zasad kontroli.
2.3. Wejście w życie ustawy Prawo przedsiębiorców niewiele zmieniło, jeśli
chodzi o ogólne standardy kontroli. Analizując bowiem rozdział 5 ustawy, można
stwierdzić, że zasadniczo stanowi on powtórzenie dotychczasowych rozwiązań
obowiązujących na gruncie dawnej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zmiana tytułu rozdziału na Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej
z praktycznego punktu widzenia nie wnosi nic nowego do dotychczasowego porządku prawnego. O ograniczeniu kontroli trudno mówić w kontekście przyjętych regulacji, które zdecydowanie zdominowały treść ustawy Prawo przedsięswoje przełożenie na przepisy poświęcone kontroli działalności gospodarczej, a raczej na ich brak.
Należy bowiem podkreślić, że w pierwotnym brzmieniu tego aktu prawnego na temat kontroli
działalności gospodarczej przedsiębiorcy nie było mowy. Zauważyć jednak trzeba, że bez wątpienia mechanizmy kontroli stanowią ważny aspekt oddziaływania państwa na gospodarkę. Dlatego
pierwsze regulacje poświęcone kontroli przedsiębiorcy dotyczyły w zasadzie kontroli działalności
reglamentacyjnej, w tym przede wszystkim działalności koncesjonowanej. Podobnie rzecz wyglądała na gruncie ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. 1999,
nr 101, poz. 1178).
15
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009, nr 18, poz. 97). W „dużej nowelizacji” ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej założono przede wszystkim doprecyzowanie i uporządkowanie przepisów dotyczących wykonywania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Oprócz
jej głównych założeń dotyczących limitów czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy, wprowadzenia
obowiązku zawiadomienia o planowanej kontroli czy wprowadzenia sankcji za sporządzenie nieprawidłowego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, postanowiono wyposażyć przedsiębiorcę w nieznany dotychczas środek ochrony prawnej, tzw. sprzeciw na czynności kontrolne.
16
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia
prawnego przedsiębiorców (Dz.U. 2016, poz. 2255). Mając na względzie uciążliwość podejmowanych czynności kontrolnych, wprowadzono nieznaną dotychczas zasadę identyfikacji prawdopodobieństwa naruszenia prawa (tzw. analizę ryzyka). Ponadto przyjęto regulację dotyczącą kwestii
pobierania próbek i dokonywania oględzin, doprecyzowano zasady odnoszące się do obowiązku
posiadania oraz okazania książki kontroli. Co więcej, wprowadzono możliwość złożenia skargi do
sądu na przewlekłość kontroli oraz uchwalono zasadę odnoszącą się do zakazu ponownej kontroli.
Poza tym, chcąc zwiększyć świadomość przedsiębiorców na temat procedur kontrolnych, dodano
regulację, zgodnie z którą organy kontroli będą zobowiązane do zamieszczania na swoich stronach
internetowych informacji o procedurach kontroli.
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biorców, a fundamentalne zasady kontroli w dużej mierze są podporządkowane
przyjętym wyjątkom.
Wiele zasad kontroli pozostawiono właściwie w niezmienionym kształcie. Dokonując pobieżnej analizy przepisów, można stwierdzić, że charakter podjętych
działań legislacyjnych w zasadzie przybrał wymiar porządkujący dotychczasową
regulację. Jednak szersze spojrzenie pozwala dostrzec zmiany, które w stosunku do wcześniej obowiązujących przepisów nieco wzmocniły prawa przedsiębiorców, akcentując zasady mające charakter ochronny17, a także takie regulacje,
które pogorszyły pozycję przedsiębiorcy, dając w wielu sytuacjach zbyt szerokie
uprawnienia organom kontrolnym18.
2.4. Naturalną konsekwencją podejmowanej kontroli jest uzyskanie przez
organ kontroli przewagi nad podmiotem kontrolowanym. Rysująca się nierównorzędność stron implikuje konieczność określenia cech prawidłowej kontroli.
Wśród nich należałoby wskazać chociażby: bezstronność, fachowość, aktywność, efektywność, rzetelność czy proporcjonalność19. Wymienione cechy determinują również sposób wykonywania czynności kontrolnych. Przejawem
pożądanego zachowania organów kontrolnych są sformułowane zasady ogólne
kontroli oraz standardy kontroli respektowane na gruncie publicznego prawa
gospodarczego.

3. Zasady ogólne postępowania kontrolnego
3.1. Na szczególną uwagę zasługuje określony w przepisach ogólnych ustawy
Prawo przedsiębiorców katalog zasad, które regulują wzajemne stosunki pomiędzy przedsiębiorcami oraz organami władzy publicznej. Normatywne wskazanie
zasad wiodących pozwala wykorzystać ich podstawową funkcję także w postępowaniach kontrolnych, gdzie doprecyzowanie reguł pożądanego zachowania ma
szczególne znaczenie, przede wszystkim z punktu widzenia strony słabszej, którą
w naturalny sposób staje się sam przedsiębiorca.
3.2. Wprowadzając preambułę do kluczowego aktu prawnego z zakresu publicznego prawa gospodarczego, po raz pierwszy wskazano zasady, które wyzna17
Wyrazem tego jest m.in. zredagowany art. 51 PrP odnoszący się do reguł czasu i miejsca
kontroli, który jest odpowiednikiem dawnego art. 80a USDG, a także art. 52 PrP, dawny art. 80b
USDG, wzmacniający dyrektywę sprawności kontroli.
18
Wśród nich należy wskazać chociażby regulację dotyczącą wykorzystania przez organy kontroli bezzałogowych statków powietrznych, a także zdecydowane rozszerzenie katalogu wyłączeń
w zakresie stosowania poszczególnych standardów kontroli.
19
E. Ochendowski: Prawo administracyjne..., s. 420–422; J. Zimmermann: Prawo administracyjne. Wyd. 3. Warszawa 2008, s. 405.
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czają ogólny kierunek wzajemnych stosunków pomiędzy przedsiębiorcami oraz
organami władzy publicznej. Ich rozwinięciem są zasady ogólne przyjęte w rozdziale 1 ustawy. Dokonanie klasyfikacji najważniejszych zasad w przepisach ogólnych jest bardzo praktyczne. Mogą powoływać się na nie przedsiębiorcy w kontaktach z wszystkimi organami administracji publicznej, także w zakresie oceny
czynności podejmowanych w postępowaniach kontrolnych20. Zasadniczo zasady
tam określone mają swoje umocowanie w samej ustawie zasadniczej, a także innych aktach prawnych, w szczególności w procedurze administracyjnej21, niemniej powtórzenie ich w ustawie będącej niejako osią systemu prawa działalności
gospodarczej podkreśla wagę samych zasad.
Zasady te, stanowiąc swoistą „kartę praw podstawowych” przedsiębiorców,
wytyczają granice wpływu organów państwa na czynności przedsiębiorców22.
Walorem tych zasad jest ich uniwersalny charakter. Bez wątpienia w przypadku
postępowań sprawdzających mogą okazać się one bardzo użyteczne, w szczególności jeśli obowiązkiem organów jest ich respektowanie.
3.3. Podstawową zasadą, którą powinny kierować się organy kontrolne, jest
zasada legalności (praworządności). Mając swoją konstytucyjną podstawę prawną jest absolutnie wiążąca dla wszystkich organów kontrolnych23. Dawniej zasada
ta była powtórzona w art. 9 USDG. Podkreślono wówczas, że wykonując swoje
zadania, w szczególności w zakresie nadzoru i kontroli, właściwy organ działa
wyłącznie na podstawie i w granicach prawa, z poszanowaniem uzasadnionych
interesów przedsiębiorcy. Obecnie, mając na uwadze znaczenie tej zasady dla
przedsiębiorców oraz wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, zasadę
tę wyrażono w samej preambule do ustawy.
Konsekwencją zasady praworządności jest obowiązek przestrzegania przez
organy kontrolne zarówno przepisów prawa materialnego, jak i prawa procesowego. Skoro organy administracji publicznej działają na podstawie prawa i w jego
granicach, w postępowaniu kontrolnym muszą stosować tylko te środki oraz narzędzia, a także jedynie w taki sposób, w jaki normy prawne to regulują. Zasada
legalności oznacza również, że organy kontrolne mogą stosować określone środki
kontrolne wyłącznie w przypadkach określonych prawem24.
20

s. 29.

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy – Prawo przedsiębiorców. Druk sejmowy nr 2051,

21
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 2004,
nr 173, poz. 1807 z późn. zm. [dalej: k.p.a.].
22
A. Dobaczewska: Zasady kształtowania relacji organów władzy publicznej z przedsiębiorcami. W: Nowe prawo przedsiębiorców. Red. A. Dobaczewska, A. Powałowski, H. Wolska. Warszawa 2018, s. 53 i n.
23
Zob. art. 7 Konstytucji RP, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie
i w granicach prawa.
24
R. Blicharz: Postępowanie kontrolne (regulacja ogólna – „lex generalis”). W: Kontrola przedsiębiorcy..., Red. R. Blicharz, s. 105.
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Wskazana w tym zakresie w art. 13 ustawy Prawo przedsiębiorców zasada odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za naruszenie prawa spowodowane
ich działaniem lub zaniechaniem nie wprowadza żadnej zmiany w stosunku do
dotychczas obowiązującego stanu prawnego. Zgodnie z tym przepisem, funkcjonariusze publiczni ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych w odrębnych przepisach, tj. w ustawie z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności
majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa25.
3.4. Każde postępowanie sprawdzające powinno opierać się na ogólnym założeniu, o którym mowa w art. 12 PrP. Zgodnie z nim, organ prowadzi postępowanie w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej, kierując
się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.
3.5. Jako że kontrola stanowi przejaw ingerencji w działalność przedsiębiorcy, na plan pierwszy wysuwa się zasada proporcjonalności. Na tle tego przepisu
widać, jak zasada proporcjonalności wpisuje się w szerokie zagadnienie budowania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej. Dostrzegając znaczenie tej
zasady jako samodzielnej zasady publicznego prawa gospodarczego, pozytywnie
należy ocenić wyrażenie jej expressis verbis w przepisach ogólnych Prawa przedsiębiorców26. Na wzór ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zasada ta
znalazła swoje odbicie w art. 52 PrP, gdzie mowa jest o regułach sprawności
kontroli. Zredagowanie tego przepisu w stosunku do wcześniej obowiązującego sprawiło, że dotychczasowy postulat sprawności kontroli został zastąpiony
obowiązkiem, który organy kontrolne muszą respektować. Niemniej jednak charakter tej zasady pozostał ten sam, tzn. wysoce ocenny, co zapewne utrudniać
będzie ocenę podjętych działań.
Na gruncie dawnego przepisu można było mówić raczej o „powinności dążenia do określonego celu”, tj. do sprawnej oraz możliwie niezakłócającej kontroli.
Można powiedzieć, że dawna norma, określona w art. 80b USDG, stanowiła raczej sugestię pożądanego zachowania. Treść przepisu sugerowała, że realizacja
postulatu sprawności mogła, ale nie musiała, nastąpić. Zgodnie z nową treścią,
czynności kontrolne wykonuje się w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania przedsiębiorcy. W stosunku do wcześniej obowiązujących
przepisów prawo przedsiębiorców do sprawnej kontroli zostało wyraźnie podkreślone wraz z zastąpieniem postulatu obowiązkiem określonego zachowania.
Potwierdzeniem tego jest również samodzielnie oznaczona zasada proporcjonalności.
Dyrektywa efektywności, o której mowa, jest wyrazem nakazu prowadzenia czynności sprawdzających w sposób jak najmniej uciążliwy dla podmiotu
Dz.U. 2011, nr 34, poz. 173 z późn. zm.
R. Blicharz: Kilka uwag na temat przepisów ogólnych projektu ustawy Prawo przedsiębiorców. W: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga Jubileuszowa Profesora Leona Kieresa. „Przegląd Prawa i Administracji” 2018, nr 114, s. 440.
25
26
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kontrolowanego27. Oznacza to, że organ kontroli powinien podejmować tylko
takie czynności, które są niezbędne do właściwego przeprowadzenia kontroli28,
uwzględniając jednocześnie zasadę czasu trwania kontroli, która ma zapewnić
sprawny przebieg postępowania29.
Chcąc podkreślić obowiązek określonego zachowania przez organy kontrolne,
nie przyznano jednak przedsiębiorcy dodatkowego narzędzia chroniącego jego
prawa. Utrzymano jedynie prawo do sygnalizacji, w myśl którego, gdy przedsiębiorca wskaże na piśmie, że wykonywane czynności zakłócają w sposób istotny
jego działalność gospodarczą, konieczność podjęcia takich czynności uzasadnia
się w protokole kontroli (art. 52 zd. 2 PrP). Niestety, wymienione zastrzeżenia
w żaden sposób nie wpływają na czynności podejmowane w toku kontroli30.
Mimo nałożonego obowiązku, można powiedzieć, że norma ta wciąż odgrywa
jedynie rolę dyrektywy, w tym znaczeniu, że naruszenie tej zasady nie stanowi
podstawy wniesienia sprzeciwu przez przedsiębiorcę wobec podejmowanych
czynności kontrolnych.
Określenie czynności, które z założenia mają względnie nie zakłócać funkcjonowania przedsiębiorcy, w dużej mierze zależy od oceny organu kontroli oraz samego kontrolującego. Może się okazać, że wiele czynności podejmowanych przez
kontrolującego, niezbędnych z punktu widzenia prawidłowej kontroli, paraliżuje
działalność przedsiębiorcy. Wprawdzie mówi się, że organy powinny kierować
się zasadami proporcjonalności oraz racjonalności, podejmując swoje działania,
jednak w praktyce podejmowanie przez kontrolera tylko takich czynności, które,
jak się wydaje, są niezbędne i jednocześnie proporcjonalne, może być dalekie od
oczekiwań przedsiębiorcy31.
Jest to konsekwencją istoty zasady proporcjonalności, która będąc zasadą
o charakterze nieokreślonym oraz postulatywnym może być rozumiana na wiele
sposobów. Istota tej zasady sprowadza się do oceny podejmowanych czynności
pod względem ich racjonalnego oraz rozsądnego charakteru. Zasada proporcjonalności oznacza zakaz nadmiernej ingerencji w sferę praw i wolności jednostki32.
M. Sieradzka: Komentarz do art. 80b ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej. 2013. Lex/el.; R. Suwaj: Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji publicznej.
Warszawa 2014, s. 113.
28
D. Szafrański: Standardy kontroli działalności gospodarczej. „Studia Iuridica” 2011, nr 53,
s. 268.
29
C. Kosikowski: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz. Wyd. 7. Warszawa 2013, s. 526.
30
M. Pawełczyk: Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zagadnienia ogólne. W: Kontrola działalności gospodarczej. Red.
M. Pawełczyk, R. Stankiewicz. Warszawa 2013, s. 204–205.
31
Ibidem.
32
C. Banasiński: Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego. W: Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne. Red. H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski. Warszawa
2009, s. 72.
27
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Można powiedzieć, że obejmuje ona wiele postulatów, które tworzą pożądany
obraz zachowań organów kontrolnych wobec podmiotów kontrolowanych. Według tej zasady, organy kontrolne powinny zachować pewną proporcję między
swoimi działaniami ingerującymi w działalność podmiotu a celami, jakie spełnia
kontrola33. Dlatego zasada ta wyznacza racjonalność instrumentalną, wskazując
kryteria wyboru środków do realizacji założonych celów. Założeniem tej zasady
jest ogólnie przyjęty nakaz wyważenia interesów podmiotów kontrolowanych
oraz interesu publicznego, tak aby ochrona tego drugiego nie powodowała nadmiernych ograniczeń wolności oraz praw jednostek34.
Wśród zasad uzupełniających tę zasadę warto wskazać zasadę przydatności,
która oznacza, że organy powinny używać tylko takich środków, które są przydatne
do danego celu, a także zasadę konieczności, której wyrazem jest konieczność używania tylko takich środków, które są konieczne w danej sytuacji35. To znowu wymaga uwzględniania przez organ kontrolny wielu czynników, w tym dotyczących
podmiotu, względem którego mają być stosowane określone środki, dobra, które
ma być przedmiotem ochrony, a także charakteru wykrytej nieprawidłowości36.
Z zasadą tą bez wątpienia korelują inne zasady, jak np.: zasada wyboru określonego środka prawnego w danej sytuacji, zasada minimalizacji uciążliwości postępowania kontrolnego, a także zasada ważenia interesu publicznego oraz słusznych interesów podmiotów kontrolowanych37.
3.6. W kontekście dążenia do zagwarantowania podstawowych praw przedsiębiorców nie można również pominąć zasady bezstronności. Zachowanie
obiektywizmu przez cały zespół sprawdzający w trakcie prowadzenia czynności
kontrolnych jest niezmiernie istotne, przede wszystkim w kontekście oceny zebranych faktów oraz dowodów, które mogą stanowić podstawę wszczęcia innych
postępowań, o czym mowa w art. 46 ust. 3 PrP38. Mając na wzór regulacje obowiązujące w procedurze administracyjnej oraz w dawnej ustawie o swobodzie
działalności gospodarczej, utrzymano normę dotyczącą wyłączenia pracownika
organu kontroli w sytuacji podważającej jego obiektywizm (art. 49 ust. 5 PrP).
Biorąc pod uwagę transparentność postępowania kontrolnego oraz budując zaufanie do organów władzy publicznej, zasada ta przyjmuje wymiar niezwykle
praktyczny.
3.7. W kontaktach z organami sprawdzającymi istotna jest również zasada
niedyskryminacji, inaczej równego traktowania39. Nie pozwala ona twierdzić, że
J. Zimmermann: Prawo administracyjne…, s. 88.
K. Strzyczkowski: Prawo gospodarcze publiczne. Warszawa 2011, s. 97.
35
J. Zimmermann: Prawo administracyjne…, s. 88.
36
R. Blicharz: Kilka uwag na temat przepisów ogólnych…, s. 440–441, a także cytowana tam
literatura.
37
R. Blicharz: Postępowanie kontrolne (regulacja ogólna – „lex generalis”)..., s. 105–108.
38
Ibidem, s. 108.
39
Zob. art. 32 Konstytucji.
33
34
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wszyscy przedsiębiorcy w każdych okolicznościach muszą być traktowani tak
samo. Należy podkreślić, że zasada ta jest relatywizowana40. Oznacza to, że tylko
ci przedsiębiorcy, którzy wykazują się określoną cechą relewantną, powinni być
traktowani równo, według tej samej miary, bez żadnych zróżnicowań41. Zasada
niedyskryminacji na gruncie postępowania sprawdzającego może mieć wiele
przejawów. Wśród nich warto wskazać chociażby wyraźnie sformułowany nakaz
nieodstępowania od utrwalonej praktyki, o czym mowa w art. 14 PrP.
3.8. W myśl zasady pewności prawa42 organ bez uzasadnionej przyczyny nie
odstępuje od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie
faktycznym i prawnym (art. 14 PrP). Zasada ta podkreśla, jak ważna dla przedsiębiorców jest stała wykładnia przepisów prawa, która gwarantuje względną stabilność oraz przewidywalność zachowań organów władzy publicznej w sytuacji
zaistnienia tych samych okoliczności faktycznych oraz prawnych43.
3.9. Wyrażone expressis verbis w ustawie Prawo przedsiębiorców zasady ogólne odgrywają istotną rolę w procesie kształtowania relacji organów władzy publicznej z przedsiębiorcami. Zasady te mają przede wszystkim przyczyniać się
do zgłębiania zaufania przedsiębiorców wobec poczynań władzy publicznej44.
Wyrazem budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu jest również art. 10
PrP, formułujący domniemanie uczciwości przedsiębiorców. Zasada ta nakazuje
organom, by kierowały się w swoich działaniach zasadą zaufania do przedsiębiorcy, zakładając, że działa on zgodnie z prawem, uczciwie oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów. W kontekście postępowań sprawdzających zasada ta
nabiera niezwykle praktycznego znaczenia. Nie można przyjąć, że przedsiębiorca
z założenia jest traktowany jako podmiot podejrzany, który działa bezprawnie,
nieuczciwie lub nieetycznie45. Ciężar udowodnienia, że jest inaczej spoczywa na
organie administracji publicznej, który zgodnie z zasadą oficjalności musi wykorzystać wszelkie możliwe środki, by o tym przekonać. Rzeczywiste respektowanie
przedmiotowego domniemania powinno mieć miejsce w trakcie całej procedury
kontrolnej, tj. od momentu wszczęcia po etap zakończenia postępowania sprawdzającego. Szczególnie ważne są również czynności podejmowane w fazie planowania kontroli, tj. przygotowywania tzw. analizy ryzyka, która nie może opierać
się na twierdzeniu, że dany przedsiębiorca z założenia łamie wszelkie procedury
prawidłowego postępowania.
A. Dobaczewska: Zasady kształtowania relacji organów..., s. 56.
Zob. m.in. orzeczenie TK z dnia 9 marca 1988 r. w sprawie U 7/87. OTK Z.U. 1988.
42
Zob. m.in. orzeczenie TK z dnia 2 marca 1993 r., K 9/92. OTK 1993, poz. 6; wyrok TK z dnia
5 stycznia 1999 r., K. 27/98. OTK 1999, nr 1, poz. 1.
43
Rozwinięciem tej zasady są reguły przyjęte w art. 33–35 PrP, w tym stanowiące istotne novum przepisy poświęcone tzw. objaśnieniom prawnym oraz tzw. utrwalonej praktyce interpretacyjnej, o której mowa w art. 35 ust. 4 PrP.
44
Zob. art. 11 k.p.a.
45
Uzasadnienie rządowego projektu ustawy – Prawo przedsiębiorców. Druk sejmowy nr 2051,
s. 32.
40
41

Zasady kontroli działalności gospodarczej w świetle nowego Prawa przedsiębiorców

277

3.10. Niewątpliwie w trakcie postępowania sprawdzającego przydatne mogą
być również zasady rozstrzygania wątpliwości co do faktów na korzyść przedsiębiorcy, a w ślad za nią zasada in dubio pro libertate, oznaczająca rozstrzyganie wątpliwości co do treści normy prawnej na korzyść przedsiębiorcy, o których
mowa w art. 10 ust. 2 oraz art. 11 PrP.
3.11. Dążąc do zagwarantowania praw przedsiębiorców, niezmiernie istotne
jest również zapewnienie im realizacji prawa do czynnego udziału w postępowaniu46 oraz prawa do informacji w postępowaniu kontrolnym47. Zasady te korespondują z innymi zasadami wyrażonymi w części ogólnej ustawy Prawo przedsiębiorców. Wyrażają się one w szeregu zabezpieczeń, o których mowa w rozdziale
5 ustawy, takich jak chociażby: obowiązek zawiadomienia o zamiarze wszczęcia
kontroli, obowiązek przeprowadzenia czynności kontrolnych na podstawie upoważnienia oraz legitymacji służbowej, obowiązek poinformowania o prawach lub
obowiązkach, obowiązek przeprowadzenia czynności kontrolnych w obecności
kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej48. W kontekście dostępu
do informacji oraz czynnego udziału w postępowaniu pewne wątpliwości budzi
nowa regulacja dotycząca wykorzystania w procesie kontrolnym bezzałogowych
statków powietrznych, o czym mowa w art. 49 ust. 3a–3b PrP. Uregulowanie tej
kwestii w ustawie Prawo przedsiębiorców rodzi pewne wątpliwości. Dopuszczenie zastosowania nowych metod kontroli, czy raczej skorzystanie z nowoczesnych narzędzi, nie pozostaje bowiem obojętne z punktu widzenia ochrony praw
przedsiębiorców oraz realizacji wielu zasad kontroli.
Zgodnie z przepisami, czynności kontrolne prowadzone z użyciem bezzałogowych statków powietrznych mogą być wykonywane bez okazania legitymacji
służbowej przez pracowników organu kontroli, którzy posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania takich lotów, co więcej – bez obowiązku poinformowania
przedsiębiorcy lub osoby, wobec której podjęto czynności kontrolne, o przysługujących im prawach oraz obowiązkach w trakcie kontroli. Loty, o których mowa,
wykonywane są w przypadku, gdy operator bezzałogowego statku powietrznego znajduje się poza terenem, do którego prowadzący działalność posiada tytuł
prawny. Przyjęta reguła stanowi odstępstwo od zasady legitymowania oraz informowania przedsiębiorcy o jego prawach i obowiązkach przysługujących mu
w trakcie kontroli.
Regulacja ta jest efektem nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
podjętej w celu zwiększania efektywności oraz sprawności kontroli w przedmiocie korzystania ze środowiska, w tym nielegalnych działań w gospodarowaniu
odpadami czy też kwestii pomiarów jakości powietrza49. Chcąc zwiększyć skuZob. art. 10 § 1 k.p.a.
Zob. art. 54 Konstytucji.
48
R. Blicharz: Postępowanie kontrolne (regulacja ogólna – „lex generalis”)..., s. 108.
49
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1479). Zob. uzasadnienie rządowego projektu ustawy
46
47
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teczność kontroli, rozszerzono uprawnienia inspektorów, wyposażając ich m.in.
w instrumenty techniczne, których zastosowanie podczas kontroli umożliwia obserwację oraz rejestrowanie obrazu zdarzeń oraz dźwięku towarzyszącego tym
zdarzeniom, czy przeprowadzanie niezbędnych pomiarów lub badań, w tym pobieranie próbek50. Rozszerzenie uprawnień w zakresie działań monitoringowych
rodzi uzasadnione obawy przed nadużyciem wykorzystania tego instrumentu
bądź wykorzystaniem go w celach niekoniecznie zgodnych z intencją nowelizacji.
Użycie narzędzia, o którym mowa, rodzi również pytanie o poszanowanie pozostałych zasad kontroli, w tym kwestie: obowiązku zawiadomienia, uzasadnienia
braku zawiadomienia, obowiązku sporządzenia upoważnienia do wszczęcia kontroli oraz jego doręczenia, czasu trwania kontroli, obowiązku sporządzenia oraz
dostarczenia protokołu kontroli, czy kwestii zbiegu kontroli.
3.12. Z omówionymi zasadami koresponduje również nowa instytucja prawna zwana „prawem do popełnienia błędu”, o której mowa w art. 21a PrP51. Dzięki
temu rozwiązaniu początkujący przedsiębiorca będący osobą fizyczną, gdy popełni błąd polegający na naruszeniu przepisów prawa związanych z wykonywaną
działalnością gospodarczą, za co grozi mandat karny lub administracyjna kara
pieniężna, nie poniesienie negatywnych konsekwencji popełnionych naruszeń,
a jedynie otrzyma pouczenie, którego celem jest naprawa swojej pomyłki, jeśli
stwierdzone naruszenie zostanie usunięte w wyznaczonym przez organ terminie.
Z dobrodziejstwa „samooczyszczenia” („autoweryfikacji”) przedsiębiorca może
skorzystać tylko pod pewnymi warunkami, a także w ściśle określonym trybie,
o czym mowa w art. 21a PrP.

4. Przebieg postępowania kontrolnego w świetle
Prawa przedsiębiorców – uwagi ogólne
4.1. Dokonując analizy rozdziału 5 ustawy Prawo przedsiębiorców, z pewnością pozytywnie należy ocenić pewne uporządkowanie zasad kontroli, określonych zgodnie z kolejnością działań podejmowanych przez organy kontrolne.
4.2. Stadium przygotowania oraz rozpoczęcia czynności kontrolnych obejmuje szereg aktywności ze strony organu kontroli. Są nimi: analiza identyfikacji
prawdopodobieństwa naruszenia prawa (art. 47 PrP), zawiadomienie przedsięo zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw. Druk sejmowy
nr 2662.
50
Zob. m.in. art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, art. 9c ust. 5 ustawy
o Inspekcji Ochrony Środowiska.
51
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Dz.U. 2019, poz. 1495. Instytucja „samooczyszczenia” weszła w życie 1 stycznia 2020 r.
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biorcy o zamiarze wszczęcia kontroli (art. 48 PrP), a także rozpoczęcie czynności kontrolnych przez pracowników organu kontroli po okazaniu przedsiębiorcy
legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (art. 49 PrP). Warto zauważyć, że w całym tym procesie, będącym zestawem powiązanych z sobą działań, niezwykle ważna jest faza planowania – faza
rozpoznawcza. Planowanie kontroli, rozumiane jako pewien proces analityczno-decyzyjny, powinno mieć na celu zachowanie równowagi między koniecznością
przeprowadzenia kontroli, jej efektywnością, w tym kosztami podjętych działań,
a także poszanowaniem zasady wolności gospodarczej52.
4.3. Stadium, w ramach którego organ koncentruje się na czynnościach polegających na sprawdzeniu konkretnego stanu faktycznego, zostało uregulowane
dosyć szczegółowo. Można wyróżnić odrębne reguły dotyczące: przeprowadzenia czynności kontrolnych w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego
upoważnionej (art. 50 PrP), czasu i miejsca prowadzenia kontroli (art. 51 PrP),
sprawności kontroli (art. 52 PrP), wielości kontroli i zbiegu kontroli (art. 54 PrP),
ograniczenia czasu trwania kontroli (art. 55–56 PrP) czy prowadzenia, przechowywania oraz okazania książki kontroli (art. 57 PrP)53.
4.4. Krytykowany dotychczas brak w kluczowej ustawie z zakresu publicznego prawa gospodarczego regulacji na temat stadium zakończenia postępowania
kontrolnego doczekał się zmiany. Wprowadzenie do ustawy Prawo przedsiębiorców wzmianki na temat formalnego zakończenia postępowania czynności kontrolnych należy ocenić pozytywnie. Dostrzegając znaczenie protokołu kontrolnego w procesie kontroli, który stanowić powinien rzetelny opis stanu faktycznego
oraz zaistniałych nieprawidłowości zdefiniowanych w czasie czynności kontrolnych54, w art. 53 PrP wyraźnie sformułowano nakaz jego sporządzenia przez
organy kontrolne. Dokument ten jest wyrazem zajętego przez organ kontroli
stanowiska co do rezultatów kontroli, zatem jego ważność jest niepodważalna55.
Kwestia sporządzenia wzorów protokołów pokontrolnych, ich treść, terminy sporządzenia oraz dostarczenia czy kwestie uprawnień osób kontrolowanych, w tym
prawo wnoszenia zastrzeżeń do protokołu oraz składania wyjaśnień, zostały de
facto przeniesione do ustaw szczególnych, a także do odpowiednich aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.
4.5. Dostrzegając wagę dolegliwości czynności sprawdzających, w ustawie
Prawo przedsiębiorców utrzymano wprowadzony na gruncie dawnej ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej sprzeciw przedsiębiorców na czynności
Zarządzanie. Teoria i praktyka. Red. A. Koźmiński, W. Piotrowski. Warszawa 1995, s. 59.
Określając formę, w jakiej może być prowadzona książka kontroli, dopuszczono dwie możliwości – formę papierową, w tym również formę zbioru dokumentów, oraz formę elektroniczną.
Obecnie nie ma wątpliwości, że formy te traktowane są równorzędnie.
54
C. Banasiński, M. Bychowska: Kontrola przedsiębiorcy w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. „Przegląd Prawa Handlowego” 2010, nr 1, s. 57.
55
Wyrok NSA z dnia 16 grudnia 2011 r., II GSK 1344/10. LEX nr 1112030.
52
53
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kontrolne, który będąc samodzielnym środkiem ochrony prawnej służy podmiotom kontrolowanym do ochrony ich praw naruszonych w trakcie kontroli56.
Zmiana regulacji w przedmiocie sprzeciwu na czynności kontrolne również wymaga zaakcentowania, przede wszystkim jeśli chodzi o poprawę pozycji przedsiębiorcy w postępowaniu kontrolnym. Dotychczasowe uregulowanie tej materii
uznawano za niewystarczające i nieskuteczne. Obecne zmiany regulacji pozwoliły
rozwiać niektóre wątpliwości i uczynić ten instrument skutecznym narzędziem
ochrony naruszonych interesów.
Zakres uchybień mogących być przedmiotem sprzeciwu ma wciąż charakter
zamknięty, chociaż w stosunku do dawnej regulacji uległ on korzystnej zmianie. Wśród nich należy wskazać okoliczności dotyczące m.in. naruszenia zakazu
ponownej kontroli. Zmianie uległ także termin na wniesienie tego środka prawnego. Obecnie termin na wniesienie sprzeciwu wynosi 3 dni robocze od dnia
wszczęcia kontroli przez organ kontroli lub wystąpienia przesłanki do jego wniesienia. Zmiana w tym zakresie uwzględnia sytuacje naruszenia zasad kontroli zaistniałych w trakcie całego postępowania sprawdzającego57.
Zgodnie z ogólnym założeniem, konsekwencją wniesienia sprzeciwu jest
wstrzymanie czynności kontrolnych z chwilą doręczenia kontrolującemu zawiadomienia o wniesieniu sprzeciwu oraz wstrzymanie biegu czasu trwania samej
kontroli od dnia wniesienia sprzeciwu do dnia zakończenia postępowania wywołanego jego wniesieniem. Poprawa regulacji rozwiała wątpliwości w przedmiocie oceny momentu wznowienia czynności sprawdzających, które podnoszone były na gruncie dawnych przepisów. Obecnie kontynuowanie czynności
kontrolnych możliwe jest z dniem, w którym postanowienie o kontynuowaniu
czynności kontrolnych wydane w wyniku wniesienia sprzeciwu stało się ostateczne, a w przypadku wniesienia zażalenia – z dniem, w którym postanowienie
o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia zostało doręczone przedsiębiorcy.
4.6. Konkludując, można stwierdzić, że dotychczasowe zmiany w przepisach
poświęconych kontroli przedsiębiorcy podejmowane były w sposób utrudniający
czytelność tekstu prawnego. Przyjęta w Prawie przedsiębiorców regulacja zasad
kontroli korzystnie wpłynęła na przejrzystość tej części ustawy. Uwzględniając
przebieg postępowania kontrolnego, ujednolicono zasady, co pozwoliło właściwie wyznaczyć obowiązki organów kontrolnych, a także prawa oraz obowiązki
przedsiębiorców. Taki stan rzeczy pozwala wyszczególnić określone etapy postępowania sprawdzającego bez konieczności zgłębiania meandrów tekstu prawnego. Istotnym uzupełnieniem przyjętych standardów są zasady ogólne, o których
56
D. Szafrański: Standardy kontroli…, s. 273–275; A. Hołda-Wydrzyńska: Środki ochrony
prawnej. W: Kontrola przedsiębiorcy…, Red. R. Blicharz, s. 138–176.
57
Zgodnie z dawnym art. 84c ust. 3 USDG, sprzeciw należało wnieść w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez organ kontroli, a w przypadku przekroczenia limitu czasu
trwania kontroli – w terminie 3 dni roboczych od dnia przekroczenia tego limitu.
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mowa w preambule oraz w części ogólnej ustawy Prawo przedsiębiorców. Warto podkreślić ich rolę w procesie budowania przyjaznego otoczenia dla przedsiębiorców, zasady te bowiem określają konkretny model postępowania zbieżny
z oczekiwaniami przedsiębiorców.

5. Podsumowanie
Przejawem spoczywającego na władzach publicznych obowiązku szanowania podstawowych filarów społecznej gospodarki rynkowej, w tym przede
wszystkim zasady wolności gospodarczej, powinny być także powszechnie obowiązujące zasady ogólne oraz standardy kontrolne respektowane na gruncie publicznego prawa gospodarczego. Kluczowe miejsce w procesie ich formułowania
odgrywa ustawa Prawo przedsiębiorców, która będąc fundamentalnym aktem
prawnym dla przedsiębiorców, stanowi obecnie oś systemu prawa działalności
gospodarczej.
Nie można jednak zapominać, że postępowanie kontrolne uregulowane w rozdziale 5 ustawy Prawo przedsiębiorców znajduje zastosowanie tylko
w przypadku braku odrębnych regulacji lub w sytuacji, gdy nie ma przepisów
szczególnych. Jest to konsekwencją obowiązującej na gruncie prawa polskiego
dwupoziomowości regulacji dotyczących postępowania kontrolnego. Za pierwszy poziom regulacji należy uznać regulację przyjętą w akcie prawnym rangi lex
generalis, którym jest ustawa Prawo przedsiębiorców (zasada nadrzędności ustawy). Drugim poziomem regulacji są przepisy szczególne, które odnosząc się do
kontroli sprawowanej przez konkretne organy, przyjmują odmienne tryby oraz
procedury kontrolne58. Niezależnie od poziomu regulacji postępowania kontrolnego zasady ogólne, wyraźnie sformułowane w przepisach ogólnych ustawy Prawo przedsiębiorców, mogą być zastosowane do każdego postępowania
sprawdzającego. Jest to konsekwencją funkcji, jaką one pełnią. Ich użyteczność
w zakresie budowania poprawnej relacji między organem kontroli a przedsiębiorcą jest zatem nieoceniona.
Pojęcie „kontrola”, używane w kontekście kontroli działalności gospodarczej
przedsiębiorcy, wzbudza wiele negatywnych skojarzeń podyktowanych bogatą re58
R. Blicharz: Postępowanie kontrolne (regulacja ogólna – „lex generalis”)..., s. 101. Zob. m.in.
art. 46a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. 2006,
nr 104, poz. 708. Tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 1993), który został zmieniony przez ustawę z dnia
6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. 2018, poz. 650). Do czasu wejścia w życie tego przepisu,
tj. do dnia 30.04.2018 r., standardy obowiązujące na gruncie dawnej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wiązały również CBA, z wyjątkiem obowiązku sporządzania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej.
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gulacją, różnorodnością zasad oraz trybów postępowania, w tym szerokim zakresem uprawnień oraz narzędzi przyznawanych organom kontrolnym, dzięki którym można odnotować nadmierną ingerencję w sferę aktywności przedsiębiorcy.
Niemniej kontrolę trzeba również uznawać za zjawisko pozytywne, które ma za
zadanie ochronę właściwych mechanizmów rynkowych oraz uczestników obrotu. Wprowadzenie zasad ogólnych, które mają wyznaczać kierunek postępowania
wszystkich organów władzy publicznej, w tym organów kontrolnych w relacjach
z przedsiębiorcami, należy ocenić pozytywnie. Można mieć nadzieję, że nowa regulacja realnie przełoży się na ochronę praw przedsiębiorców w postępowaniu
sprawdzającym.

B.T.B.

Wiktor Hołubko

Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki

Dostawnictwo i finansowanie wojsk ukraińskich
w czasie walk o niepodległość 1917–1920
(aspekt historycznoprawny)
Rewolucja ukraińska lat 1917–1920 dzisiaj wzbudza duże zainteresowanie nie
tylko środowisk ukraińskich historyków czy politologów, lecz również ogółu społeczeństwa. Złożyły się na to z jednej strony setna rocznica rewolucji i odrodzenia się państwowości ukraińskiej, z drugiej zaś – obecne realia polityczne, a mianowicie sytuacja, w jakiej znalazła się Ukraina z powodu trwających od 2014 r.
agresywnych działań przeciwko niej Federacji Rosyjskiej. Z tego też względu
w opracowaniach historycznych dotyczących rewolucji ukraińskiej sporo uwagi
poświęca się zagadnieniom militarnym, zwłaszcza organizacji obrony suwerenności Ukrainy, analizie doświadczeń historycznych i w pewnym sensie próbie ich
recepcji dzisiaj. W ciągu ostatnich lat w historiografii ukraińskiej pojawiło się
wiele opracowań, w których poruszono zagadnienia dotyczące różnych aspektów miejsca i roli ukraińskich sił zbrojnych w procesach państwowotwórczych na
Ukrainie w latach 1917–19201. Należy podkreślić, że temat ten znalazł odzwierciedlenie również w historiografii polskiej2. Nieco na uboczu pozostaje natomiast
Я. Тинченко: Українські збройні сили березень 1917 – листопад 1918 р. (організація,
чисельність, бойові дії). Київ 2009; Idem: Дієва армія УНР, листопад 1918 – листопад 1919 р.
Київ 2017; Є. Пінчак, М. Чмир: Військо Української революції 1917–1921 років. Харків
2017; О.М. Завальнюк, С.В. Олійник: Українська Галицька армія на Поділлі (липень 1917 –
травень 1920 рр.). Кам’янець-Подільський 2013; B. Голубко: Михайло Грушевський про роль
військового фактора в державотворчих процесах центральної Ради. „Військово-науковий
вісник” 2016, нo. 26, s. 15–17.
2
J.J. Bruski: Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie
(1919–1924). Kraków 2000; J. Legec: Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w wojnie polsko-ukraińsko-bolszewickiej 1920 r. Toruń 2002; M. Krotofil: Ukraińska Аrmia Halicka 1918–1920. Toruń
1
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ważne zagadnienie dotyczące organizacji zabezpieczenia stanu bojowego wojska,
a mianowicie prawne uregulowanie jego dostawnictwa i finansowania. Celem niniejszego artykułu jest zatem wskazanie czynników kształtujących system zaopatrzenia wojsk ukraińskich w latach 1917–1920, głównie zaś z uwzględnieniem ich
aspektów prawnych3.
Już na wstępie należy wyjaśnić kilka zasadniczych kwestii, bez omówienia
których trudno byłoby zrozumieć organizację i funkcjonowanie dostawnictwa
oraz finansowanie wojsk ukraińskich w tym okresie. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że ogromny wpływ na cały system zaopatrzenia miał fakt, że Ukraina do 1917 r. należała do dwóch imperiów – Rosji i Austro-Węgier, różniących
się ustrojem politycznym i organizacją sił zbrojnych. Z kolei w latach 1917–1920
na terytorium Ukrainy funkcjonowały różne organizmy państwowe mające własne ustroje polityczne, których przywódcy nierzadko mieli różne koncepcje dotyczące polityki wojskowej i wojskowego budownictwa. Należy przypomnieć, że
Ukraina jako jednolite państwo formalnie powstała w styczniu 1919 r., po zjednoczeniu dwóch odrębnych organizmów państwowych – Zachodnioukraińskiej
Republiki Ludowej (ZURL) i Ukraińskiej Republiki Ludowej (URL), z własnymi siłami zbrojnymi, ustawodawstwem określającym system organizacji ich dostawnictwa i finansowania. Ponadto w czasie walk o niepodległość Ukraina stale
znajdowała się w strefie bezpośrednich działań wojennych, co bardzo utrudniało
sprawne funkcjonowanie zaopatrzenia armii.
Można przyjąć, że organizacja systemu dostawnictwa wojsk ukraińskich została zapoczątkowana na przełomie października i listopada 1917 r. W tym bowiem czasie z byłej rosyjskiej armii carskiej wyodrębniły się jednostki ukraińskie,
które tylko na terytorium samej Ukrainy liczyły ok. 240 tys. zwykłych żołnierzy
i oficerów4. Amunicji, żywności i pieniędzy nadal dostarczały im dawne struktury wojskowe. Ponieważ jednak rosyjska administracja wojskowa rozpadała się,
funkcje te zaczął przejmować Ukraiński Generalny Wojskowy Komitet pod przewodnictwem Symona Petlury – organ powołany przez Pierwszy Ogólnoukraiński Zjazd Wojskowy, jaki odbył się w dniach 18–21 maja 1917 r. Z faktem tym
musiały się pogodzić władze rosyjskie, nieoficjalnie uznając Ukraiński Generalny
Wojskowy Komitet za reprezentanta ukraińskiego ruchu wojskowego5. Pozbawio2000; J. Ślipiec: Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 roku. W: Polska i Ukraina w walce o niepodległość 1918–1920. Red. T. Krząstek. Warszawa 2009, s. 55–76; J. Odziemkowski,
A. Rukkas: Polska – Ukraina 1920. Warszawa 2017.
3
Tematykę tę na gruncie polskim szczegółowo omawia Aldona Podolska–Meducka. Zob.
A. Podolska-Meducka: Od wojny do wojny. System świadczeń wojennych w Polsce w latach 1918–
1921. Warszawa 2011.
4
В. Голубко: Армія Української Народної Республіки 1917–1918. Утворення і боротьба
за державу. Львів 1997, s. 149.
5
О.Й. Щусь: Всеукраїнські військові з’їзди. Київ 1992, s. 86; І. Микулинський: Під
проводом Української Центральної Ради. Чернівці 2013, s. 84–90; С. Литвин: Суд історії.
Симон Петлюра і петлюріана. Київ 2001, s. 62–93.
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ny własnego zaplecza finansowego, mógł on jedynie liczyć na prywatne wsparcie oficerów ukraińskich czy też urzędników wojskowej administracji, którzy
popierali dążenia ukraińskie, lub apelować o pomoc do ludności cywilnej. I tak
16 października 1917 r. S. Petlura wydał odezwę do ludności cywilnej, w której wzywał do zbiórki żywności, odzieży i pieniędzy dla ukraińskich żołnierzy. Proponował stworzyć elementarny aparat zajmujący się dostawnictwem
dla wojska na szczeblu wsi – komisję pod przewodnictwem starosty, następnie
gminne i gubernialne komisje i wreszcie Generalny Wojskowy Komitet w Kijowie, jako naczelny organ, który miał koordynować dostawy wojskowe6. Była
to pierwsza próba organizacji zaopatrzenia jednostek ukraińskich. Po proklamowaniu 20 listopada 1917 r. Ukraińskiej Republiki Ludowej w skład jej rządu – Generalnego Sekretariatu – włączono Sekretariat Wojskowy, który od tej
pory ponosił odpowiedzialność zarówno za dostawnictwo, jak i finansowanie
wojsk ukraińskich7. Trzeba zauważyć, że część środków na formowanie wojskowych jednostek ukraińskich, zwłaszcza na umożliwienie powrotu z rosyjskiej
niewoli do Kijowa żołnierzy Ukraińców wcielonych do armii austro-węgierskiej, przydzieliły: Centralna Rada, pełniąca funkcję parlamentu ukraińskiego,
a także niektóre partie czy organizacje społeczne8. Na przykład dla oddziału
strzelców siczowych ukraińskiej armii galicyjskiej skarbnik Socjaldemokratycznej Partii Mykoła Kowalski, zgodnie z rozporządzeniem prezesa Centralnej
Rady Mychajła Hruszewskiego, wydał 1 mln rubli9. Wraz z proklamowaniem
niepodległości URL w styczniu 1918 r., rozporządzeniem wojskowego ministerstwa Armii URL, ustanowiono wynagrodzenie za służbę wojskową szeregowców w wysokości 333 rubli miesięcznie; poza tym jako dodatki do uposażenia
otrzymywali oni również artykuły żywnościowe, odzież i mieszkanie. Wynagrodzenie oficerów było dwukrotnie, a nawet trzykrotnie wyższe, w zależności od
zajmowanego stanowiska10. System dostawnictwa Armii URL w okresie Cen6
Звернення Українського Генерального Військового Комітету до народу з проханням
підтримати матеріально формування національної армії. In: C. Петлюра: Статті. Листи.
Документи. Т. 4. Київ 2006, s. 186–187.
7
„Вістник Генерального Секретарства військових справ Української Народньої
Республіки” 1917, нo. 22–23.
8
В. Галан: Батерея смерти. Джерсі Сіті 1968, s. 25.
9
М. Єреміїв: Є. Коновалець на тлі української визвольної боротьби.In: Євген Коновалець
та його доба. Мюнхен 1974, s. 155–156.
10
Po dojściu w Rosji do władzy bolszewików 8 (21) listopada 1917 r. opublikowano Deklarację komisarzy ludowych spraw wojskowych i morskich, która pozbawiała stopni oficerskich, zewnętrznych odznak na mundurach i wszelkich różnic w nazwie między oficerem a żołnierzem.
Wprowadzała tylko stanowiska służbowe. Ten populistyczny krok, który cieszył prostych żołnierzy,
burzył resztki dyscypliny wojskowej. W warunkach ogólnej demoralizacji starej armii i pod wpływem bolszewickich innowacji władze ukraińskie, by nie utracić władzy nad własnym wojskiem,
również zaprowadziły podobne reformy. I tak 17 (30) grudnia 1917 r. generalny sekretarz spraw
wojskowych S. Petlura zatwierdził Statut Ukraińskiej Ludowej Armii, który kasował stopnie oficerskie, pozostawiając jedynie stanowiska służbowe. Zob. Военные чины и их ликвидация в России,
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tralnej Rady (listopad 1917 – kwiecień 1918), w porównaniu z okresem przedrewolucyjnym, nie uległ poważnym zmianom. Na terenie URL zgromadzono, pochodzące jeszcze z czasów wojny, olbrzymie zapasy broni, amunicji i żywności,
które przejęło Ministerstwo Spraw Wojskowych URL. Szacuje się, że w kwietniu
1918 r. ogólna liczba regularnej armii ukraińskiej liczyła ok. 56 tys., zatem zgromadzone zapasy zaspokajały jej potrzeby11. Chociaż na mocy traktatu brzeskiego,
podpisanego przez URL z państwami centralnymi 9 lutego 1918 r., і konwencji
wojskowej niemieckie i austro-węgierskie władze wojskowe wystąpiły z roszczeniami o zwrot ukraińskiego majątku wojskowego, na terytorium URL wkraczały
wojska niemieckie i austro-węgierskie, by pomóc ukraińskiej armii oczyścić kraj
z rosyjskich bolszewików.
W wyniku zamachu stanu 29 kwietnia 1918 r. URL została obalona, władzę
dyktatorską zaś objął mianowany hetmanem Ukrainy generał Paweł Skoropadski.
Przywiązywał on dużą wagę do budownictwa wojskowego, istotnie zwiększył także finansowanie armii. W maju i czerwcu 1918 r. rząd hetmański wyasygnował
na ten cel bezprecedensową jak na zrujnowaną wojną gospodarkę sumę 62,6 mln
karbowańców12. Jednym z największych działów resortu wojskowego był zarząd
Głównego Naczelnika Aprowizacji Armii, do którego należał dział intendentury,
odpowiadający za zaopatrzenie armii w odzież, obuwie, artykuły żywnościowe
i środki finansowe. Rząd – Rada Ministrów – uchwalił wyasygnowanie 500 tys.
karbowańców na pomoc powracającym z niemieckiej i austro-węgierskiej niewoli jeńcom wojennym. Latem 1918 r. wydano 20 mln karbowańców na zabezpieczenie 8 korpusów armii ukraińskiej13. Oficerowie za rządów hetmańskich mieli
o wiele wyższe uposażenie niż w czasach URL. Zwłaszcza znacznie podniesiono
gaże oficerom sztabowym naczelnego dowództwa, oficerom z bliższego otoczenia
hetmana i elitarnych jednostek armii państwa ukraińskiego14. Duże wydatki rząd
hetmański przeznaczył na budowę Floty Czarnomorskiej. W czerwcu 1918 r. na
utrzymanie oficerów marynarki wojennej przeznaczono 300 tys. karbowańców,
na potrzeby sewastopolskiej administracji portowej – 400 tys. karbowańców,
na szpitale marynarki wojennej – 100 tys. karbowańców, a na odbudowę portu w Odessie – 3 mln karbowańców. Olbrzymie fundusze przewidziano też na
remont okrętów. Ministerstwa Spraw Wojskowych i Finansów zaplanowały roczne wydatki na armię w wysokości 1 mld 254 mln karbowańców z ogólnej sumy
http://safe-rgs.ru/416-voennye-chiny-i-ih-likvidaciya-v-rossii.html; Є. Пінчак, М. Чмир: Військо
Української революції 1917–1921 років…, s. 18–19, 216–219.
11
О. Удовиченко: Україна у війні за державність. Київ 1995, s. 41.
12
Мала енциклопедія етнодержавознавства. Peд. Ю. Римаренко и дp. Київ 1996, s. 363.
13
П. Гай-Нижник: Власна Канцелярія Його Світлості Ясновельможного Пана Гетьмана.
In: Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження державної служби в Україні.
Київ 2008, s. 52–53.
14
Po zamachu stanu dnia 29.04.1918 r. Ukraińską Republikę Ludową przemianowano na Państwo Ukraińskie (ukr. Українська Держава).
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wydatków 5,4 mld (stanowiło to ponad 20% ogólnej sumy wydatków budżetu
państwa)15.
Tymczasem poważne zmiany zaszły na terenach ziem zachodnioukraińskich.
Mianowicie jesienią 1918 r. rozpadła się monarchia austro-węgierska. Zamieszkująca ją ludność, w tym także Ukraińcy, rozpoczęli tworzenie własnych państw
narodowych. Dnia 1 listopada 1918 r. Ukraińcy przejęli władzę we Lwowie i na
terenach Galicji Wschodniej. Tak powstała Zachodnioukraińska Republika Ludowa (ZURL). Już w pierwszych dniach jej istnienia doszło do konfliktu zbrojnego
z Polakami, którzy również rościli sobie prawo do tych terenów. Przywódcy ZURL
przystąpili zatem do formowania własnych sił zbrojnych – Armii Halickiej16. Niezbędna okazała się także potrzeba zorganizowania jej zaopatrzenia i finansowania. Już 9 listopada parlament republiki – Ukraińska Narodowa Rada – powołał
rząd – Państwowy Sekretariat – w skład którego wchodził Sekretariat Wojskowy,
czyli ministerstwo wojskowe, zajmujące się tworzeniem wojska. Podlegała mu
również Kwatera Główna Armii Halickiej, w ramach której od 9 listopada funkcjonowała komisja intendentury, przekształcona w marcu 1919 r. w intendenturę
przy Sekretariacie Wojskowym. Zaopatrywała ona wojsko w amunicję, żywność
i finanse. Do grudnia 1918 r. korzystała z zasobów pozostałych po armii austro-węgierskiej, zgromadzonych w magazynach na terenach Galicji Wschodniej,
a finanse, które otrzymywała od rządu, rozdzielała poszczególnym oddziałom
armii. Do końca 1918 r. środkiem płatniczym w ZURL były korony austriackie.
Wysokość uposażenia szeregowców w okresie wojny początkowo określał Naczelny Wódz, później zaś Sekretariat Wojskowy. Zgodnie z rozkazem Naczelnego
Wodza z dnia 5 listopada 1918 r., dzienne wynagrodzenie szeregowego strzelca
na froncie wynosiło 3 korony. Podobna była gaża polskiego szeregowca we Lwowie17. Wysokość poborów oficerów Armii Halickiej określały ustawa parlamentu ZURL i uchwała Sekretariatu Wojskowego z dnia 13 listopada 1918 r. I tak
chorąży otrzymywał 200 koron, czotar – 250 koron, porucznik – 300 koron, kapitan – 350 koron, otaman – 420 koron, podpułkownik – 490 kor., a pułkownik – 560 koron18. Parlament ZURL podjął starania o podwyższenie poborów
wojskowych i świadczeń członków ich rodzin. Ustawa z dnia 15 lutego 1919 r.
O państwowej żandarmerii, wzorowana na odpowiedniej austriackiej ustawie
z 1894 r., przewidywała określone gwarancje socjalne dla żandarmów (podobnie
О. Реєнт: Павло Скоропадський. Київ 2003, s. 183, 185, 187.
Л. Шанковський: Українська Галицька Армія. Воєнно-історична студія. Львів
1999, s. 34–60; М. Литвин: Українсько-польська війна 1918–1919. Львів 1998, s. 107–213;
С. Макарчук: Українська республіка галичан. Нарис про ЗУНР. Львів 1997; M. Krotofil:
Armia Halicka jako przeciwnik Wojska Polskiego 1918–1919. „Україна: культурна спадщина,
національна свідомість, державність” 2009, нo. 18, s. 385–388.
17
О. Рубльов: Українські визвольні змагання 1917–1921 рр. Київ 1999, s. 282.
18
Розпоряд з дня 13 падолиста 1918 р. „Вістник Державного Секретаріяту Військових
Справ” 1918, 14 грудня, нo. 2, s. 1; Доповнення до платень Українського Війська з дня 5 грудня
1918 р. „Вістник Державного Секретаріяту Військових Справ” 1918, 14 грудня, нo. 2, s. 2.
15
16
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jak dla wojskowych) – mieszkanie, emeryturę za staż służby oraz z powodu utraty
zdolności do pracy w czasie pełnienia obowiązków służbowych19.
Administracja państwowa, która nie potrafiła zaopatrzyć wojska w odpowiednią ilość żywności, odzieży i amunicji, wymusiła na dowództwie Armii Halickiej
włączenie w to także ludności cywilnej. W tym celu Naczelne Dowództwo Armii
wielokrotnie prowadziło rozmowy z powiatową administracją cywilną, w trakcie
których poruszano kwestię pilnych dostaw dla wojska niezbędnych artykułów, jak
również domagano się od rządu przyjęcia odpowiednich rozporządzeń, zobowiązujących ludność cywilną do wykonywania świadczeń wojennych, jak sprzedaż
Armii po stałych cenach żywności, odzieży i obuwia, czy zezwalających na przeprowadzenie rekwizycji. Wiele podobnych rozporządzeń wydawało dowództwo
poszczególnych jednostek wojskowych rozlokowanych na prowincji, nie bacząc
na protesty miejscowych władz cywilnych. Przede wszystkim władze wojskowe
chciały odebrać mienie państwowe przywłaszczone sobie przez ludność cywilną
w okresie anarchii. I tak np. dowództwo Stryjskiego Okręgu Wojskowego dnia
5 stycznia 1919 r. wydało rozkaz obowiązujący mieszkańców miasta Stryj, by ci
z nich, którzy nielegalnie weszli w posiadanie mienia państwowego, zwłaszcza zaś
broni i amunicji, zwrócili je państwu. Podobne rozporządzenie 19 czerwca tego
samego roku wydał Państwowy Powiatowy Komisariat w Tarnopolu. Ostrzegał
w nim także ludność cywilną, że władze wojskowe mogą przeprowadzić rewizję u osób, które nielegalnie przywłaszczyły sobie mienie państwowe. Za niewykonanie rozkazów groziła kara grzywny lub więzienia20. Często władze wojskowe przymuszały ludność cywilną do świadczenia zaopatrzenia na rzecz Armii.
Na przykład Państwowa Żandarmeria w Stanisławowie żądała od miejscowych
kupców dostawy dla wojska określonej ilości odzieży, bielizny, obuwia i skór21.
Z kolei Okręgowa Komenda Wojskowa Złoczów w wydanej odezwie wzywała
mieszkańców do zwrócenia w ciągu pięciu dni przywłaszczonych sobie narzędzi lekarskich, materiałów sanitarnych i broni. Aby zachęcić ludność do podjęcia
współpracy, za dobrowolny zwrot zajętego mienia wyznaczano nagrodę pieniężną. Nakłaniano też ludność cywilną do kupna na rzecz Armii broni i amunicji.
W gazecie tarnopolskiej „Ukrajinski Wisti” zamieszczono komunikat, w którym
za dostarczenie sprawnego karabinu obiecywano cywilom 20 hrywen i zachęcano, za odpowiednią zapłatę, do poszukiwania w dawnych szańcach i miejscach
bitew lat 1914–1917 pozostawionej przez żołnierzy broni i amunicji 22.
В. Сідак: Національні спецслужби в період Української революції 1917–1921 рр. (невідомі
сторінки історії). Київ 1998, s. 203.
20
„Станіславський Вістник” 1919, 5 січня, нo. 2, s. 1; „Золочівське слово” 1919, 6 січня,
нo. 2, s. 4.
21
„Република” 1919, 1 квітня, нo. 50, s. 4.
22
„Золочівське слово” 1919, 6 січня, нo. 2, s. 4; „Золочівське слово” 1919, 12 березня,
нo. 20, s. 2; „Українські вісті” 1919, 1 липня, нo. 34, s. 1.
19

Dostawnictwo i finansowanie wojsk ukraińskich w czasie walk o niepodległość…

289

Niepomyślna dla Armii Halickiej sytuacja na froncie polskim zmusiła jej dowództwo do przeprowadzania rekwizycji i egzekwowania od ludności cywilnej
świadczeń wojennych. Dokumentowano to odpowiednimi rozporządzeniami
i rozkazami władz wojskowych. Oddziały wojskowe i struktury zaopatrzeniowe
ściśle przestrzegały ustalonych zasad. Tylko za zgodą administracji cywilnej mogły nabywać u miejscowej ludności żywność, bydło czy inne artykuły pierwszej
potrzeby. Jedynie wtedy, gdy nie dochodziło do porozumienia między wojskowymi a ludnością cywilną co do ceny artykułów, dopuszczano ich rekwirowanie. Wcześniej jednak wojskowi otrzymywali odpowiednie zezwolenie na jego
przeprowadzenie od intendentury Armii Halickiej lub okręgowego dowództwa
wojskowego. Odbiór przedmiotów kwitowano zaświadczeniem z pieczątką wojskowego oddziału, który przeprowadził rekwizycję23. Bywało jednak, że oddziały
wojskowe samowolnie przeprowadzały rekwizycje, które nosiły znamiona rabunków. Aby nie dopuścić do tego, Sekretariat Spraw Wojskowych, rozporządzeniem
z dnia 16 marca 1919 r., ostrzegał, że za podobne czyny winni poniosą surową karę24.
Niepowodzenia Armii Halickiej na froncie polsko-ukraińskim pod Lwowem,
a także wyczerpanie zapasów amunicji i środków pieniężnych na jej zabezpieczenie sprawiły, że rząd ZURL musiał szukać wsparcia w Kijowie, u hetmana Pawła
Skoropadskiego. Skoropadski, który zgodził się wydać na potrzedy Armii Halickiej amunicję, żywność i środki pieniężne25, nie zdążył tego uczynić, ponieważ
14 listopada 1918 r. wybuchło powstanie. Dnia 14 grudnia 1918 r. musiał zrzec
się władzy. W rezultacie reaktywowano URL pod przewodnictwem Dyrektoriatu26. W wyniku rokowań pomiędzy rządami ZURL i URL doszło do zjednoczenia
obu republik w jednolitą URL. Formalnie akt proklamacji podpisano w Kijowie
22 stycznia 1919 r. Od tej pory zaopatrzeniem armii zarządzał Dyrektoriat URL,
w drugiej kolejności zaś Sekretariat Wojskowy i odpowiednie działy podlegają23
В.Є. Рутар: Організація тилового забезпечення Галицької армії у 1918–1919 рр.: дис…
канд. іст. наук. Львів 2012, s. 166–167.
24
Б. Тищик: Західно Українська Народна Республіка (1918–1923). Історія держави
і права. Львів 2004, s. 255.
25
Na spotkaniu pełnomocników rządu zachodnioukraińskiego z hetmanem P. Skoropadskim
6 listopada 1918 r. ten ostatni zgodził się wydać na potrzeby ZURL 10 mln koron austriackich (czyli
2 mln dolarów amerykańskich). Zob. Л. Цегельський: Від легенд до правди. Спомини про події
в Україні зв’язані з першим листопада 1918 р. Львів 2003, s. 78; М. Литвин, К. Науменко:
Історія ЗУНР. Львів 1995, s. 127.
26
Dyrektoriat stanowił tymczasową wyższą władzę ustawodawczą URL, faktycznie zaś pełnił funkcję kolektywnej głowy państwa. W skład Ukraińskiego Sojuszu Narodowego, utworzonego na tajnym posiedzeniu bloku partii opozycyjnych w stosunku do reżimu hetmana Skoropadskiego, wchodziło pięć osób. Do 11 lutego 1919 r. przewodniczącym sojuszu był Wołodymyr
Wynnyczenko, a następnie funkcję tę objął Symon Petlura, Główny Ataman Armii URL. Zob.
В. Верига: Визвольні змагання в Україні 1914–1923. T. 1. Львів 1998, s. 377–381; Довідник
з історії України. Peд. І. Підкова, Р. Шуст. Київ 2001, s. 210–211; A. Chojnowski: Ukrainа.
Warszawa 1997, s. 41–42.

290

Wiktor Hołubko

cej mu intendentury Armii Halickiej. Koszty na finansowanie armii Dyrektoriatu
URL i Armii Halickiej rząd wydzielał osobno, przy czym do lipca 1919 r. normy finansowania obu armii nie były zunifikowane. Po utracie terytorium i przemieszczeniu się Armii Halickiej na wschód od Zbrucza rząd URL dnia 15 lipca
1919 r. uchwalił objęcie jej zakresem ustawy o materialnym i finansowym zabezpieczeniu jednostek wojskowych URL27. Dnia 18 lipca 1919 r. Dyrektoriat i Rada
Ministrów przyjęły ustawę o asygnowaniu 70 mln hrywen na utrzymanie Armii
Halickiej28.
Armia Dyrektoriatu URL formowała się w czasie antyhetmańskiego powstania na przełomie listopada i grudnia 1918 r.29 Razem z nieregularnymi oddziałami liczyła ok. 300 tys. osób30. Bardzo potrzebowała żywności, odzieży i pieniędzy,
co zaś się tyczy dostaw amunicji, to było jej pod dostatkiem w magazynach przejętych po poprzedniej władzy. Dla finansowego zabezpieczenia armii URL Rada
Ministrów 29 grudnia 1918 r., na wniosek ministra spraw wojskowych, przyjęła
uchwałę o utworzeniu funduszu wojskowego, z którego udzielano kredytów na
armię31.
Wśród państwowych wydatków finansowanie armii miało znaczenie priorytetowe, ponieważ URL na początku 1919 r. była w stanie oblężenia. Już 14 stycznia 1919 r. rząd uchwalił wyasygnowanie na potrzeby wojska 500 mln karbowańców32. Ministerstwo Finansów zostało zobowiązane do kwotowego przelewania
tej sumy na fundusz wojskowy do dyspozycji ministra spraw wojskowych33. Dnia
26 stycznia 1919 r., na mocy rozporządzenia wspomnianego ministra, rząd przydzielił na ten cel jeszcze 500 tys. hrywen (kurs karbowańca do hrywny wynosił
wtedy 1:2)34. Z wojskowego funduszu środki kierowano również na wydatki związane z frontem galicyjskim, którymi rozporządzał Główny Naczelnik Aprowizacji
С. Олійник: Галицьке військо і визвольні змагання на території Правобережної України
(липень 1919 – травень 1920 р).: дис… канд. іст. наук. Кам’янець-Подільський 2003, s. 48.
28
В. Рутар: Організація тилового забезпечення Галицької армії у 1918–1919 рр…, s. 76.
29
Я. Тинченко: Дієва Армія УНР…, s. 5–32; Є. Пінчак, М. Чмир: Військо Української
революції 1917–1921 років…, s. 81–98.
30
М. Капустянський: Похід українських армій на Київ–Одесу в 1919 році. (Короткий
воєнно-історичний огляд). Кн. 1. Мюнхен 1946, s. 20.
31
Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918–1920.
Документи і матеріали у 2-х т. T. 1. Peд. В. Верстюк, О. Бойко, Р. Пиріг. Київ 2006, s. 51.
32
Na terenie URL w obiegu były zarówno hrywny i karbowańce, emitowane przez rządy URL
i hetmana Skoropadskiego, jak i waluty obce. Na początku 1919 r., na podstawie wcześniejszej umowy rządu hetmana P. Skoropadskiego z niemieckim dowództwem, 1 karbowaniec wymieniano na
1,5 marki niemieckiej oraz 2,25 korony austriackiej. Po zawarciu umowy warszawskiej pomiędzy
URL a Polską, w kwietniu – marcu 1920 r., transakcje i płace rozliczano zgodnie z kursem 1 marka za 5 karbowańców. Zob. М. Гнатишак: Державні гроші України 1917–1920 років. Клівленд
(Огайо) 1973; Р.Й. Тхоржевський: Паперові гроші України 1917–1920 рр. Київ 1991.
33
Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918–1920…,
T. 1, s. 182.
34
Ibidem, s. 217.
27
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Armii. Do końca stycznia 1919 r. wartość ukraińskiej waluty miała stosunkowo
wysokie notowania, lecz ze względu na porażki armii i utratę części terytorium
państwa, a także gospodarczy chaos po tym okresie zaczęła ona gwałtownie tracić
na wartości. Tym samym rząd był zmuszony stale zmieniać zasady finansowania armii ze względu na wzrost poborów żołnierzy. Minister spraw wojskowych
był zobowiązany nadzorować dostawę broni, amunicji i żywności dla armii. Rząd
URL dnia 25 lutego 1919 r. postanowił przekazać do jego dyspozycji 112 mln
hrywen. Jednocześnie weszła w życie ustawa z dnia 25 stycznia 1919 r. o ulepszeniu sytuacji służących czynnej armii Ukraińskiej Republiki Ludowej35.
W kwietniu 1919 r. rząd zmagał się z brakiem gotówki, bank państwowy
bowiem nie mógł wyemitować potrzebnej liczby banknotów. Część banknotów
drukowano zatem w Berlinie, skąd drogą lotniczą dostarczano je do Kamieńca
Podolskiego, w którym tymczasowo, po zajęciu Kijowa przez bolszewików, rezydował rząd URL.
Jak już wspomniano, za wyżywienie armii URL odpowiadał zarząd Głównego
Naczelnika Aprowizacji. Do końca kwietnia 1919 r. za pomocą swoich agend dokonywał on zakupów po stałych cenach. Jednak po utracie większej części terytorium URL, w maju 1919 r., z uwagi na dezorganizację administracji państwowej
nie było to już możliwe. Z tego też względu rząd, na wniosek ministra spraw
wojskowych, 24 kwietnia 1919 r. dopuścił możliwość zakupu żywności dla wojska u prywatnych przedsiębiorców36. Tymczasowo zezwolił również wojskowym
komisjom na zakup koni od ludności cywilnej po cenach rynkowych.
W drugiej połowie maja 1919 r. armia URL znalazła się w dramatycznej sytuacji. Ze wschodu nacierały na nią wojska bolszewickie, a z zachodu – Wojsko
Polskie. Armia i rząd URL kontrolowały pasmo frontu liczące zaledwie 40–50 km.
Dnia 27 maja polska armia zajęła Brody, tym samym przejmując większą część
wojskowych zasobów ukraińskich. Z kolei część majątku armii URL, która utknęła na kolei Radziwiłłów–Dubno, stała się zdobyczą Armii Czerwonej. Niewiele
ukraińskich zasobów wojskowych zdołano wywieźć do Galicji, częściowo zajętej
jeszcze przez Armię Halicką. Armia URL została więc pozbawiona zaplecza. Od
tej pory musiała zadowolić się resztką majątku wojskowego, który pozostał na
Ukrainie, korzystać z uzbrojenia zdobytego w trakcie walk z wrogiem i dokonywać zakupu sprzętu i uzbrojenia za granicą – głównie w Rumunii czy Czechosłowacji. Aby ułatwić zaopatrzenie i finansowanie armii, na wniosek Głównego
Atamana S. Petlury przy rządzie ukraińskim utworzono Kolegium (radę gospodarczą)37. Na posiedzeniu rządu w dniu 24 czerwca 1919 r. ministrowi spraw
wojskowych, a także ministrowi finansów i gospodarki narodowej zlecono ścisłą kontrolę dostawy pocisków artyleryjskich dla armii38. Prawdopodobnie nie
35
36
37
38

Ibidem, s. 68.
Ibidem, s. 321–322.
Ibidem, s. 337, 444.
Ibidem, s. 378.
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rozwiązano tego problemu, ponieważ rząd ponownie zwrócił się w tej sprawie
do członka Dyrektoriatu URL Andrzeja Makarenki, aby ten osobiście nadzorował dostawę dla armii pocisków artyleryjskich. Rząd URL coraz częściej nakłaniał ludność cywilną do dostarczania armii broni i amunicji. Przeznaczał na ten
cel określone środki i ustalał ceny zakupu broni i amunicji. We wrześniu 1919 r.
S. Petlura skierował w tej sprawie specjalną odezwę do chłopów39. Ludność cywilna w miejscach niedawnych bitew poszukiwała amunicji i za odpowiednim
wynagrodzeniem przekazywała ją wojskowemu dowództwu. W drugiej połowie
1919 r. zaostrzył się problem aprowizacji wojska. Rząd próbował go rozwiązać
na dwa sposoby: organizując zakupy u ludności cywilnej i za pomocą przymusowych rekwizycji. Dnia 18 sierpnia 1919 r., na wniosek ministra spraw wojskowych, rząd przyjął ustawę, która zobowiązywała ludność cywilną do zaopatrywania armii w odzież40.
Po rozpadzie, na początku grudnia 1919 r., frontu ukraińskiego część wyższego politycznego i wojskowego przywództwa URL emigrowała do Polski, z którą
podpisano rozejm i zmierzano do zawarcia politycznego porozumienia i konwencji wojskowej. Jak wiadomo, ukraińsko-polskie rokowania formalnie zakończyły
się 21 kwietnia 1920 r. podpisaniem warszawskiego porozumienia Piłsudski–Petlura41. Dla dostawnictwa i finansowania wojska, jakie pozostało po Armii URL,
które zorganizowało najazd partyzancki na Ukrainę, na tyły wojsk rosyjskich,
i w celu formowania na terytorium Polski nowych jednostek wojskowych z internowanych ukraińskich żołnierzy i oficerów, rząd URL podjął starania zmierzające
do zaciągnięcia pożyczki od strony polskiej, z uwagi na to, że niemal w zupełności wyczerpał własne środki. Ze względu na to, że wojskowa konwencja między
URL a Polską z dnia 24 kwietnia 1920 r. przewidywała dostawę żywności polskim
wojskom na terenie URL, w celu jej realizacji rząd ukraiński na obradach 17 maja
zezwolił ministrowi finansów na sprzedaż polskiej stronie 500 tys. pudów cukru
(artykułu, który w warunkach hiperinflacji odgrywał rolę twardej waluty) po stałych cenach przeznaczonych dla rynku wewnętrznego42. Poza tym główny zarząd
aprowizacji Armii URL miał działać w porozumieniu ze sztabem VI Armii Polskiej na Ukrainie, za pośrednictwem którego miał przekazywać swoje żądania do
Ministerstwa Spraw Wojskowych Polski43. Wynika z tego, że rząd ukraiński wówczas wyczerpał już własne zasoby broni i amuniсji. Skomplikowana była również
Ibidem, T. 2, s. 580–581.
Ibidem, T. 1, s. 419.
41
J.J. Bruski: Petlurowcy…, s. 99–164; Б. Гудь, В. Голубко: Нелегка дорога до порозуміння.
До питання ґенези українсько-польського військово-політичного співробітництва 1917–
1921 рр. Львів 1997, s. 7–28.
42
Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918–1920…,
T. 2, s. 29.
43
Наказ Головної Команди армії УНР щодо взаємовідносин між українською і польською
владами в справі постачання. In: C. Петлюра: Статті. Листи. Документи. T. 4…, s. 408.
39
40
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sytuacja finansowa armii ukraińskiej. Z uwagi na hiperinflację hrywny we wrześniu 1920 r. rząd podjął działania zmierzające do wymiany hrywien na marki
polskie, by wykorzystać je jako finansowe zabezpieczenie armii. Dnia 29 września 1920 r. rząd postanowił wyasygnować 1 mld hrywen, czyli 50 mln marek
polskich, na zakup materiałów wojskowych44.
Po podpisaniu przez Polskę 18 października 1920 r. w Rydze preliminarium
pokojowego z Rosją Radziecką armia URL jeszcze do 21 listopada kontynuowała
samodzielne działania bojowe przeciwko Armii Czerwonej. Pod naciskiem przeważających sił wroga wycofała się na terytorium Polski, gdzie jako armia sprzymierzona została internowana i uwięziona w obozach. Jeszcze przez rok rząd URL
na wychodźstwie próbował zachować jej strukturę, a przy wsparciu strony polskiej w listopadzie 1921 r. usiłował wszcząć na Ukrainie antybolszewickie zbrojne
powstanie. To również wymagało poniesienia kosztów. Pewną ich część pozyskano, zaciągając u polskiego rządu pożyczkę, gwarantowaną przekazanym do depozytu w listopadzie 1920 r. majątkiem rządu URL. Skromne środki przydzielała
2. sekcja polskiego Sztabu Generalnego. Po listopadowym niepowodzeniu Armii
URL i ostatecznej likwidacji w 1923 r. obozów internowanych finansowanie armii zostało wstrzymane. W Polsce nadal nieformalnie działał ograniczony do
minimum Sztab Generalny Armii URL w części finansowany przez polski Sztab
Generalny, ponieważ ukraińscy oficerowie prowadzili wywiadowczą działalność
przeciwko ZSSR45. Jednak należy stwierdzić, że po 1921 r. system dostawnictwa
i finansowania armii ukraińskiej przestał istnieć.
Na podstawie analizy wyżej wymienionych faktów można wywnioskować, że
znaczącą rolę w procesach rozwoju armii ukraińskiej w latach 1917–1920 odgrywały zagadnienia dotyczące organizacji systemu jej zaopatrzenia i finansowania.
Jej kształtowanie utrudniał fakt, że Ukraina odziedziczyła po cesarstwie rosyjskim i monarchii austro-węgierskiej zróżnicowaną bazę prawną w dziedzinie
ustawodawstwa wojskowego w zakresie organizacji dostawnictwa i finansowania wojska. Skomplikowana sytuacja wojskowo-polityczna państwa ukraińskiego
w tym okresie przekładała się na zaopatrzenie i finansowanie armii. Organy państwowe musiały na to reagować, sięgając często po nadzwyczajne środki finansowania i dostawnictwa armii, w postaci obowiązku różnego rodzaju świadczeń
na jej rzecz. Niemniej jednak można stwierdzić, że w latach 1917–1920 udało się
stworzyć system organizacji zaopatrzenia i finansowania narodowych sił zbrojnych URL.
Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918–1920…,
T. 1, s. 229.
45
J.J. Bruski: Petlurowcy…, s. 514–523; О. Колянчук: Українська військова еміграція
в Польщі (1920–1939). Львів 2000, s. 162–177; Z. Karpus: Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy
na terenie Polski w latach 1918–1924. Toruń 1987, s. 158–165.
44
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O księgach pamiątkowych
Księga jubileuszowa, pamiątkowa, księga ku czci – wszystkie te pojęcia używane są na oznaczenie pewnego wspólnego rodzaju dzieła – monografii, zbioru esejów pisanych przez wielu autorów po to, by uhonorować osobę wybitną
czy upamiętnić ważne wydarzenie. Wydarzeniem tym może być, w odniesieniu
do osoby, najczęściej naukowca z kręgu akademickiego, rezygnacja z czynnego udziału w życiu publicznym czy akademickim, osiągnięcie pewnego wieku,
przejście na emeryturę; czasem, choć rzadziej, wydanie księgi upamiętnia rocznicę zdarzenia lub powstania danej instytucji1. Zdarzeniem tym może być także
śmierć człowieka, a księga wydawana wówczas pośmiertnie jako księga pamiątkowa (Gedenkschrift) staje się hołdem, wspomnieniem ku pamięci osoby, która
odeszła.
Ideę tworzenia księgi dobrze oddaje etymologia jej nazwy w języku niemieckim: Festschrift. Jest tu bowiem mowa o święcie, uroczystości pisania: fest – ‘święto, celebracja’, i schrift – ‘pisanie’ dla kogoś. Z jednej strony księga ma zatem
uczcić, uhonorować, wyrazić szacunek dla osoby nią obdarowanej lub upamiętnianej, a z drugiej – stanowić ma ucztę pisania, pracy twórczej.
Ten pierwszy aspekt wyraża przede wszystkim tematyka księgi. Tematem
przewodnim takiej publikacji jest zwykle dziedzina, której adresat poświęcił się
w swej pracy naukowej, wniósł do niej twórczy wkład. Tym samym w większym
stopniu ów wkład zyskuje szerszy rozgłos, a tezy cenionego uczonego tym bardziej nie zostaną zapomniane2. Jak to dość gorzko zauważył jeden z autorów
1
M. Taggart: Gardens or Graveyards of Scholarship? Festschriften in the Literature of the Common Law. „Oxford Journal of Legal Studies” 2002, vol. 22, Issue 2, s. 227–252.
2
Ch. Nwahunanya: The festschrift tradition in African literature: Its implications for the future
of African literary criticism. „Tydskrif vir letterkunde” [Pretoria Jan] 2013, vol. 50, no. 1, http://www.
scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-476X2013000100009.
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doceniających upamiętniającą rolę księgi, „Ludzie szybko znikają teraz ze sceny
w środowisku akademickim, a nikt nie chce być wśród zaginionych”3. Pisząc esej
do księgi, warto mieć na uwadze tę prostą myśl, że ma on służyć okazaniu komuś
uznania, uhonorowaniu, wyrażeniu szacunku i docenieniu wkładu, wiedzy, jaką
uhonorowana osoba wniosła do nauki.
Aspekt drugi ująć można w ten sposób, że praca nad „artykułem do księgi”
ma być również ucztą, radością pisania, tworzenia. Publikacja ze swej istoty powinna obejmować ważne, oryginalne badania autora piszącego do księgi. Badania
te powinny być nie tylko retrospektywne – jako odnoszące się do tego, co zrobiła, czym naukowo zajmowała się osoba uhonorowana, ale także perspektywiczne
– winny stanowić wyzwanie i wezwanie do dalszej pracy, wysiłku i energii, do
poprawy nauki, twórczości, wizji artystycznej czy wysiłku intelektualnego4. Mają
pobudzać i stanowić zachętę do prowadzenia dalszych badań, czasami wręcz prowokować. Księga zatem służyć ma jako to specjalne miejsce, „w którym ci, którzy
są zaproszeni do udziału, mogą przedstawić tezy, które gdzie indziej nie mogą
być publikowane lub co najmniej trudno byłoby je opublikować”5.
Wskazując na wagę tekstów składanych do ksiąg, warto przytoczyć jeszcze
jedną opinię: „Jako że wszelkie teksty prawne mogą wpływać na rozwój myśli
prawnej i doktryny, można rozsądnie założyć, że wpływ ksiąg na rozwój nauki
prawa powinien należeć do najbardziej znaczących. Wkład poszczególnych autorów – wyselekcjonowanych prawników honorujących wybitnych prawników –
powinien być najlepszym ich dziełem, najbardziej aktualnym, nieopublikowanym
gdziekolwiek indziej. Efekt tej pracy powinien być wart katalogowania, kolekcjonowania, czytania i angażowania się. Jeśli nie, to będzie to tylko »bukiet«, który
więdnie i umiera wkrótce po złożeniu u stóp jubilata”6. Tworzone teksty służyć
mają zwiększeniu zainteresowania dorobkiem osoby honorowanej i wiedzy o jej
poczynaniach naukowych, „jednocześnie składając publiczny i namacalny hołd
dla jednego uczonego przez innych uczonych”7.
Wywodząca się z połowy XIX w. tradycja honorowania szczególnych osiągnięć w nauce i kulturze pojawiła się najpierw na kontynencie europejskim, gdzie
rozwinęła się w Niemczech8, a następnie, przed drugą wojną światową, została przeniesiona do Stanów Zjednoczonych Ameryki przez naukowców szukająP. Monaghan: The Festschrift Is Dead. Long Live the Festschrift! The Chronicle of Higher
Education 1/7 ARCHIVE, https://www.chronicle.com/article/The-Festschrift-Is-Dead-Long/24358.
4
I.L. Horovitz: Communicating Ideas: The Politics of Scholarly Publishing, s. 237, https://
en.wikipedia.org/wiki/Festschrift.
5
E. Tulving: Are there 256 different kinds of memory? In: The foundations of remembering:
Essays in honor of Henry L. Roediger, III. Ed. J.S. Nairne. New York, NY, US, Psychology Press,
2007, s. 39.
6
M. Taggart: Gardens or Graveyards of Scholarship?…, s. 246.
7
Ibidem, s. 245.
8
Ibidem, s. 228.
3
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cych schronienia przed prześladowaniami ze strony nazistów9. W drugiej połowie XX w. idea wydawania ksiąg ku czci zaczęła być upowszechniana na całym
świecie, chociaż jeszcze w latach siedemdziesiątych XX w. najwięcej ksiąg wydawano w Niemczech. Gwoli porównania, do 1968 r. w Wielkiej Brytanii wydano
mniej niż tuzin prawniczych ksiąg pamiątkowych, podczas gdy w tym samym
czasie w Niemczech ukazało się ich 70 razy więcej. Z czasem jednak (dane za lata
1969–2000) w samej Wielkiej Brytanii liczba publikacji składanych do ksiąg pamiątkowych zrównała się z liczbą artykułów publikowanych w trzech wiodących
brytyjskich periodykach prawniczych10.
Księga może przybrać postać zeszytu, wąskiej objętości wolumenu, typowej
monografii czy nawet pracy liczącej kilka tomów. I tak Aufstieg und Niedergang
der römischen Welt, powstała w 1972 r. dla uczczenia 75. rocznicy urodzin Josepha Vogta, niemieckiego historyka klasycznego, zaplanowana pierwotnie jako
dzieło czterotomowe, wydawana była do 1998 r., łącznie zaś liczyła 89 wolumenów11. W 2003 r. stworzono i użyto po raz pierwszy pojęcia Webschrift dla księgi
publikowanej w postaci cyfrowej – księgi ku czci Borisa Marshaka pt. Webfestschrift, Eran ud Aneran12.
Księga obejmuje zazwyczaj zbiór rozproszonych tematycznie esejów, w bliższy lub dalszy sposób zogniskowanych wokół zainteresowań badawczych osoby
honorowanej. Czasem jednak przybiera szczególną postać tematycznego zbioru
prac, wyraźnie skoncentrowanych wokół jednego przewodniego wątku. Za wzorcową można uznać publikację Streets: Critical Perspectives on Public Space13, którą
uhonorowano profesora historii architektury University of California w Berkeley
Spiro Kostofa. Księga zawierała 21 esejów na temat charakteru ulic w świecie.
Tom został przygotowany przez kolegów i byłych studentów profesora tak, aby
dać czytelnikom nie tylko wiedzę o pracach osoby uhonorowanej, ale także zapewnić podróż w czasie i przestrzeni po ulicach świata: od nowoczesnego San
Francisco i Tokio do prekolumbijskich osiedli Inków; od czternastowiecznego
Kairu do dziewiętnastowiecznego Nowego Orleanu14.
Niezależnie od tego, jaką postać księga przybierze, jaką będzie miała objętość,
można wskazać kilka jej cech, które wyróżniają ją spośród innych monografii
i publikacji. Jest ona zawsze poświęcona jakiejś osobie lub wydarzeniu, które są
wyraźnie wskazane w jej tytule. Poza tekstami poszczególnych autorów, księga
zawiera pełną bibliografię prac naukowych osoby uhonorowanej oraz jej dane
biograficzne, wyrażone bardzo często w postaci eseju czy opowieści o życiu tej
osoby. Od strony technicznej księgi są zazwyczaj starannie drukowane, oprawia9
10
11
12
13
14

https://en.wikipedia.org/wiki/Festschrift.
M. Taggart: Gardens or Graveyards of Scholarship?…, s. 227.
https://www.bu.edu/ict/anrw/index.html.
http://www.transoxiana.org/Eran.
University of California Press, 1994.
P. Monaghan: The Festschrift Is Dead. Long Live the Festschrift!…
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ne, ich wygląd stanowić ma jeden z elementów wyrażania szacunku dla osób honorowanych. Wewnątrz znajduje się najczęściej zdjęcie tej osoby, czasami także
tabula gratulatoria (lista gratulacyjna), czyli lista osób: współpracowników, znajomych i przyjaciół, które dołączają się do życzeń dla Jubilata.
Bardzo dużą rolę w przygotowywaniu księgi odgrywają jej redaktorzy naukowi. To oni wymyślają i realizują sam pomysł, znajdują wydawcę, zbierają grono
adresatów, dbają o to, by księga miała właściwy, wymagany dla niej poziom naukowy. Zazwyczaj są bliskimi przyjaciółmi i/lub współpracownikami osoby honorowanej, co więcej np. w tradycji niemieckiej wskazanie przez jubilata osoby
redaktora może symbolizować przysłowiowe „przekazanie pałeczki”15.
Amerykański filozof Alan Soble, w recenzji jednej z ksiąg pamiątkowych,
wskazał cechy, które jego zdaniem winny charakteryzować taką publikację16. Pomijając te, które mają charakter nieco ironiczny i odnoszą się do ksiąg wydawanych ku czci osób żyjących, warto przytoczyć kilka elementów, o których należałoby pamiętać przy tworzeniu każdej księgi i pisaniu publikacji do niej:
– wszystkie eseje lub przynajmniej większość z nich powinna być aktualna i nowatorska;
– tom powinien być redagowany przez cenionych kolegów, a eseje pisane przez
cenionych nauczycieli, studentów, współpracowników i kolegów;
– eseje powinny dotyczyć lub odnosić się do pracy naukowej osoby honorowanej;
– wszystkie eseje powinny być na bardzo wysokim poziomie merytorycznym;
– wolumin powinien być starannie sprawdzony, aby wyeliminować nawet najbardziej banalne błędy;
– księga nie powinna być przedsięwzięciem zarobkowym dla kogokolwiek.
Do napisania tego eseju skłoniło nas jedno: chęć wyrażenia szacunku i przyczynienia się do upamiętnienia naszego Wspaniałego Kolegi Wojtka Organiściaka. Chcieliśmy zrobić to w pełni zgodnie z zasadami sztuki, w tym też celu zaczęliśmy zgłębiać historię i istotę tego, do czego mieliśmy wnieść wkład – księgi
pamiątkowej, a potem także zastanowić się, czy to, co chcemy napisać, będzie
znalezionym standardom odpowiadało. Ze skruchą przyznajemy, że niejednokrotnie pisząc do ksiąg, nie zawsze ich przestrzegaliśmy.
Na samym początku pojawiła się wątpliwość – przecież nie mamy bezpośrednich stycznych pól naszej działalności naukowej z tym, czym zajmował się
Wojtek. Jaki zatem był Jego wpływ na to, o czym piszemy? Zaraz potem przyszła
odpowiedź – przecież On był historykiem prawa – dzięki Niemu zagłębiliśmy się
w historię ksiąg pamiątkowych, staraliśmy się określić ich cechy i istotę. On stał
15

html.

C. Naranjo: Festschrift, http://www.claudionaranjo.net/navbar_english/festschrift_english.

A.G. Soble: Review of „Fact and Value: Essays on Ethics and Metaphysics for Judith Jarvis
Thomson”. „Essays in Philosophy” 2003, vol. 4, Issue 1, Article 5.
16
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się inspiracją naszej publikacji. Publikacji nowej, napisanej specjalnie dla Niego,
niewyjętej z czeluści zasobów komputera. Oryginalnej – w tym sensie, że dotyczącej zagadnienia, o którym prawie nikt nie pisze. Można tylko wspomnieć, że
z braku dostatecznej liczby źródeł sięgnęliśmy nawet do Wikipedii.
Nie sposób powiedzieć, by pisanie było radością, nie w tym przypadku. Było
jednakże naukową ucztą. Szukanie źródeł, analizowanie kwestii dość dalekich od
naszych codziennych zainteresowań naukowych, a wciąż jakoś z nimi powiązanych, prowadzenie badań nad czymś, co wydaje się proste i oczywiste, a w rzeczywistości okazuje się znacznie głębsze, warte było zaangażowania.
Jak już wcześniej napisaliśmy, księga służyć ma jako właśnie to specjalne
miejsce, „w którym ci, którzy są zaproszeni do udziału, mogą przedstawić tezy,
które gdzie indziej nie mogą być publikowane lub co najmniej trudno byłoby je
opublikować”. I tak jest na pewno w przypadku naszego eseju. Nigdzie indziej zapewne nie moglibyśmy go opublikować. Bo nie jest prawniczy, bo nie jest w pełni
naukowy, bo nie wskazuje hipotezy i jej nie weryfikuje, bo jest częściowo oparty
na źródłach o nie najlepszej reputacji.
Pragniemy jednak, by stanowił „wezwanie i wyzwanie” dla wszystkich autorów piszących do ksiąg: by tworząc tego rodzaju publikacje, pisali dla osób honorowanych – z szacunku i poważania dla nich, po to, by ich uczcić i upamiętnić,
po to, by dzieło tych osób nie poszło w zapomnienie.
„Księga nie powinna być przedsięwzięciem zarobkowym dla kogokolwiek” –
ani w postaci zysków materialnych dla wydawcy, ani punktów czy pozycji w dorobku poszczególnych autorów czy redaktora17. Niech pozostanie prawdziwym
Liber Amicorum – księgą przyjaciół dla Przyjaciela.
Żegnaj Wojtku!
17
Autorzy bardzo proszą o niewykazywanie tego eseju w żadnych zestawieniach sprawozdawczych czy ewaluacyjnych.
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Dezercje i uchylanie się od służby wojskowej
w latach wojny z Rosją sowiecką 1919–1921
Aspekty wojskowe i prawne
1. Wprowadzenie
Wojna z Rosją sowiecką z 1919–1921 ma grono swoich badaczy, liczny zastęp
publicystów i obszerną bazę źródłową1. Cieniem na zwycięstwie w tej wojnie kła1
Zob. np. Odrodzenie Wojska Polskiego 1918–1921 w materiałach CAW. Red. A. Wesołowski.
Warszawa 2008; Bitwa niemeńska 29 VIII – 18 X 1920. Dokumenty operacyjne część I (29 VIII–
19 IX). Wybór, opr. i red. M. Tarczyński et al. Warszawa 1998; Bitwa niemeńska 29 VIII – 18 X 1920.
Dokumenty operacyjne część 2 (20 IX–18 X). Wybór, opr. i red. M. Tarczyński et al. Warszawa 1999;
Bitwa Lwowska 25 VII–18 X 1920. Dokumenty operacyjne. Część I (25 VII–5 VIII). Warszawa 2002;
Bitwa Lwowska 25 VII–18 X 1920. Dokumenty operacyjne. Część II (6–20 VIII). Warszawa 2004;
Bitwa warszawska 13–28 VIII 1920. Dokumenty operacyjne cz. 1 (3–17 VIII). Warszawa 1995; Bitwa
warszawska 13–28 VIII 1920. Dokumenty operacyjne cz. 2 (17–28 VIII). Warszawa 1996; N. Davies:
Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920. Tłum. A. Pawelec. Kraków
2011; T. Grzegorczyk: 6. Armia Wojska Polskiego w 1920 r. Toruń 2009; K. Klimaszewski, M. Pakuła: Bitwa Warszawska 1920 r. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock, Wieliszewo. Legionowo
2016; Z.M. Musialik: Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920. Włocławek 1994; G. Nowik: Zanim
złamano „Enigmę”. Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918–1920. Warszawa
2004; J. Odziemkowski: Piechota polska w wojnie z Rosją bolszewicką 1919–1920. Warszawa 2010;
Idem: Wojsko Polskie w latach 1918–1920 (organizacja i struktura). Warszawa 2001; B. Skaradziński: Sąd Boży 1920. Warszawa 2001; Bitwa Warszawska 1920 roku w obronie niepodległości. Red.
J. Odziemkowski. Warszawa 2006; M. Wrzosek: Wojsko Polskie i operacje wojenne lat 1918–
1921. Białystok 1988. L. Wyszczelski: Wojna polsko-rosyjska 1919–1920. T. 1–2. Warszawa 2010;
M. Zgórniak: Powstanie i struktura organizacyjna Wojska Polskiego w początkach II Rzeczypospolitej 1918–1921, „Studia Historyczne” 1968, z. 4; P. Żarkowski: Polska sztuka wojenna w okresie bitwy
warszawskiej. Front Środkowy w działaniach manewrowych w sierpniu 1920 roku. Warszawa 2004.
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dą się masowe dezercje żołnierzy Wojska Polskiego i uchylanie się od obowiązku
służby wojskowej. Publikacje na ten temat są prawdziwą rzadkością i znane są
jedynie wąskiemu kręgowi specjalistów2. Mroczne karty historii polskiego oręża poznajemy w monografiach związków operacyjnych i wielkich jednostek WP,
niemniej ze zrozumiałych względów drażliwe kwestie przedstawiane są epizodycznie, gdyż nie mogą zachwiać głównego nurtu narracji. Najbardziej spektakularne sprawy z pogranicza czynów zabronionych i przewinień dyscyplinarnych
lub błędów popełnionych w dowodzeniu o znamionach przestępstw wojskowych
znamy dziś z prac poświęconych praktyce oficerskich sądów honorowych3. Uzupełnieniem tej wiedzy są biografie znanych dowódców i memuarystyka.
Niniejszy artykuł jest szkicem prawno-historycznym poświęconym problematyce zwalczania dezercji i karalnego uchylania się od obowiązku służby wojskowej w czasie wojny z Rosją sowiecką w latach 1919–1921 na tle ogólnej sytuacji
walczącego o egzystencję młodego państwa i jego sił zbrojnych. Bazę źródłową
stanowią dokumenty wytworzone przez sądy polowe, kierownictwo służby sądowo-polowej Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego (ND WP), dowództwa
związków operacyjnych, wielkich jednostek i opublikowane w ostatnich latach
wyniki badań historyków poświęcone sytuacji na zapleczu frontu tej wojny.

2. Podmiot przestępstw przeciwko obowiązkowi wojskowemu
W momencie odzyskania niepodległości w listopadzie 1918 r. społeczeństwo
polskie było rozchwiane czteroletnią, okrutną wojną i upadkiem starego porządku. Jak zawsze w trakcie zmian ustrojowych aparat policyjny był zdezorientowany i przetrzebiony roszadami personalnymi. Przestępcy byli zdecydowanie górą.
W trójkącie Lublin–Kielce–Tarnów grasowały bandy chłopskie i rabusie różnych
narodowości. Dotkliwie brakowało dobrych żołnierzy, stąd redut Lwowa broniły
dzieci i wyrostki, a na tyłach przewalały się tłumy rozdyskutowanych zdrowych
mężczyzn4. Młode państwo scalone z trzech różnych obszarów prawno-polityczZob. L. Kania: Przestępstwa przeciwko obowiązkowi wojskowemu i dyscyplinie w prawie
i praktyce sądów wojskowych 1795–1945. Sulechów 2010; R. Kasprzycki: Dezercje i unikanie służby w WP w latach 1918–1939. „Dzieje Najnowsze” 2016, nr 3; P. Ejsmond: Przestępstwo dezercji.
Rys prawno-historyczny. „Przegląd Morski” 1984, z. 7–8; T. Rybicki: Sądownictwo polowe w latach
wojny 1919–1921. „WPP” 1928, nr 8–10; A. Smoliński: Morale i dyscyplina Wojsk Wielkopolskich
w latach 1918–1919. Przyczynek do dziejów Powstania Wielkopolskiego. Toruń 2009; J. Suliński:
Dezercje w okresie międzywojennym. „Wojsko i Wychowanie” 1997, nr 3.
3
Zob. np. G. Kulka: Sąd honorowy dla generałów w Wojsku Polskim w latach 1918–1947.
Oświęcim 2017.
4
Zob. L. Kania: W cieniu Orląt lwowskich. Polskie sądy wojskowe, kontrwywiad i służby policyjne w bitwie o Lwów 1918–1919. Zielona Góra 2009.
2
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nych weszło w okres walk o granice ze społeczeństwem niejednolitym etnicznie
i wyznaniowo, poróżnionym podziałami ideologicznymi, wycieńczonym nędzą,
głodem i chorobami, podzielonym separatyzmami dzielnicowymi i zatrutym
propagandą bolszewicką. Równolegle z budową struktur państwowych powstały
ogniska anarchii w rejonie Tarnobrzega i Pińczowa. Biedota napadała na dwory, komisariaty policji i siedziby lokalnej władzy. W grudniu 1918 r. w Pułtusku
utworzono Radę Delegatów Robotniczych i oddział Czerwonej Gwardii. Istniała
realna groźba wszczęcia rebelii na wzór bolszewicki i rozlania się anarchii na cały
kraj. Porządek przywracały oddziały wojska, które musiały używać siły. W końcu
1918 r. nikt nie wiedział, gdzie sięgną granice nowego państwa. Wielkopolska
była ogarnięta powstaniem, Lwów walczył, na Kresach panoszyły się wojska niemieckie, Górny Śląsk dopiero się budził, Pomorze było w obcych rękach, a Czesi
zgłosili aspiracje do Śląska Cieszyńskiego. Sąsiedzi z wrogością patrzyli na polską
państwowość, a prócz Francji, Węgier i deklaratywnie Włoch nikt w Europie nas
nie wspierał. Rzeczywistość pierwszego półrocza była ponura i tylko Wojsko Polskie było gwarantem powodzenia procesu państwowotwórczego.
Wojna z Rosją sowiecką przypadła na pierwsze dwa lata po odzyskaniu suwerenności przez państwo scalone w jeden organizm z trzech różnych obszarów
prawno-politycznych. Podstawowym problemem w tym pierwszym etapie zmian
polityczno-ustrojowych był stosunek mieszkańców ziem scalonych w jeden organizm państwowy do obowiązków obywatelskich. Krótko mówiąc, pojawił się
problem natury prawnej, kogo spośród mieszkańców każdej z trzech dawnych
dzielnic zaborczych można uważać za obywatela Rzeczypospolitej i żądać od niego spełnienia obowiązku wojskowego5. Sprawa ta miała wymiar praktyczny, gdyż
podmiotem większości przestępstw popełnionych na szkodę sił zbrojnych mogli
być tylko obywatele państwa polskiego. Co ważne, wątpliwości co do obowiązującej definicji polskiego obywatelstwa zgłosił Departament I Mobilizacyjno-Organizacyjny MSWojsk. Ppłk dr Michał Wyrostek, nota bene dawny audytor legionowy, zaś w czasie wojny z Rosją sowiecką szef Sekcji Poborowej i Uzupełnień
Departamentu I, pismem z 28 marca 1919 r. zwrócił się do szefa Departamentu
II Wojskowo-Prawnego MSWojsk. o wyjaśnienie, jaki krąg mieszkańców państwa
polskiego należy uznać za obywateli RP i wzywać do wykonania obowiązku wojskowego6. Po konsultacji z kierownictwem wojskowej służby sprawiedliwości minister spraw wojskowych w kwietniu 1919 r. zwrócił się do ministra sprawiedliwości z dwoma pytaniami: kogo należy uważać za obywatela Państwa Polskiego
i kto nie może być za takiego traktowany? oraz jakie dowody przynależności pań5
Na problem zwróciła w przeszłości uwagę m.in. D. Malec: Obywatelstwo państwa polskiego
w świetle orzecznictwa Najwyższego Trybunału Administracyjnego 1922–1939. “Miscellanea Historico-Iuridica” 2015, T. XIV, z. 2, s. 73–96.
6
Pismo szefa Sekcji Poborowej i Uzupełnień do Departamentu II Wojskowo-Prawnego
MSWojsk. z 3.04.1919 r., l.dz. 7158/19 – CAW I. 300.12.1.
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stwowej można uznać w praktyce?7. Podobne wątpliwości miało kierownictwo
Żandarmerii Wojskowej, które wystosowało pismo do kierownictwa MSWojsk.
z pytaniem o interpretację pojęcia „obywatel”, albowiem policja wojskowa prowadziła w tym czasie śledztwa przeciw osobom cywilnym pod zarzutem popełnienia zbrodni szpiegostwa i innych przestępstw na szkodę sił zbrojnych Rzeczypospolitej8. Gen. Aleksander Pik, szef wojskowej służby sprawiedliwości, miał
świadomość doniosłości problemu i że można go załatwić wyłącznie na drodze
przyjęcia ustawy przez sejm. Dodatkowym utrudnieniem był fakt, że nad tym
problemem debatowano w momencie, kiedy nie ustalono jeszcze granic odrodzonego państwa. Nie było zatem czasu na zawiłości prawne i jałowe spory, gdyż
służba poborowa, aparat bezpieczeństwa, policja, żandarmeria, sądy powszechne
i wojskowe niecierpliwie czekały na oficjalną wykładnię pojęcia „obywatel”.
Prace nad projektem ustawy o obywatelstwie równolegle wszczęto w resorcie sprawiedliwości i Departamencie II Wojskowo-Prawnym MSWojsk. Naczelne
Dowództwo WP żądało szybkich rozstrzygnięć. Gen. Pik błyskawicznie zaproponował rozwiązanie doraźne. Jego podwładni wyszli z założenia, że skoro w sądach wojskowych obowiązują kodeksy zaborcze, to należy powrócić do praktyki
stosowania tych przepisów w taki sposób, w jaki to czyniono przed dniem 11 listopada 1918 r. Odwołano się zatem do prawa i praktyki orzeczniczej państw
zaborczych9. Identyczne stanowisko zajął minister spraw zagranicznych, który
stwierdził, co następuje: „Kwestja, kto ma być uważany za obywatela państwa Polskiego, może być na razie rozstrzygnięta tylko na podstawie dedukcyi z innych
przepisów obowiązujących […], w tym względzie trzeba osobno traktować każdy
obszar byłych zaborów”10. Prawnicy MSZ postanowili skopiować rozwiązania zastosowane w Austro-Węgrzech, gdzie każdy mieszkaniec monarchii przynależał
do konkretnej gminy, a z tej przynależności wynikały określone obowiązki wobec cesarza i jego monarchii. Podpowiedzieli, że w Austro-Węgrzech obowiązany
do czynnej służby wojskowej był każdy mieszkaniec gminy i traktowany był jak
obywatel monarchii, o ile nie udowodnił, że jest obywatelem obcego państwa.
Podobne regulacje obowiązywały w zaborze pruskim. Natomiast w zaborze rosyjskim o obywatelstwie i wynikających z niego obowiązkach wobec państwa
i armii decydowało umieszczenie mieszkańca w spisie powiatowych zgromadzeń
szlacheckich, mieszczańskich lub włościańskich. Sytuację prawną popisowych innych narodowości niż polska, a zamieszkujących w latach wojny z Rosją sowiecką
ziemie włączone do Rzeczypospolitej dodatkowo skomplikowały postanowienia
Pismo Ministra Spraw Wojskowych do Ministra Sprawiedliwości z 14.04.1919 r., l.dz.
207u/1785/19 – CAW I. 300.12.1.
8
Zob. korespondencję służbową w tej sprawie – CAW I. 300.12.1.
9
Raport szefa Sekcji Ustawodawczej Departamentu II Wojskowo-Prawnego do II wiceministra Spraw Wojskowych z 5.08.1919 r., l.dz. 442/19 – CAW I.300.12.1.
10
Pismo Ministra Spraw Zagranicznych do Ministra Spraw Wojskowych w sprawie interpretacji pojęcia obywatel RP z 2.05.1919 r., nr 47702–XI–1811 – CAW I.300.12.1.
7
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Traktatu między Głównymi Mocarstwami Sprzymierzonemi i Stowarzyszonemi
a Polską podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r.11, a następnie postanowienia Traktatu między Głównemi Mocarstwami Sprzymierzonemi i Stowarzyszonemi a Austrią podpisanego w St. Germain en Laye w dniu 10 września
1919 r.12. Na mocy tych traktatów, które tworzyły fundamenty prawa międzynarodowego, mieszkańcom Rzeczypospolitej innych narodowości niż polska
przysługiwało prawo opcji wyboru obywatelstwa w połączeniu z prawem zmiany
miejsca zamieszkania. Gen. Pik w piśmie do szefa Departamentu Gospodarczego
MSWojsk., któremu podlegała służba poborowa, przyjął pogląd, że osoby innej
narodowości można wcielać do Wojska Polskiego do momentu ratyfikowania
obu traktatów przez władze Rzeczypospolitej13. Szczegółowe wytyczne skierowane do organów poborowych, oddziałów zapasowych i jednostek uzupełnień
brzmiały następująco: „W celu ustalenia sytuacji prawnej wymienionych osób
[innej narodowości niż polska – L.K.], a zwłaszcza w celu stwierdzenia przysługującego im prawa wyboru opcji, należałoby w każdym poszczególnym wypadku
sprawdzić, czy odnośna osoba nie nabyła legalnie obywatelstwa austryackiego lub
obywatelstwa innego państwa”14. Widzimy więc, że wytyczne i idące za nimi pisemne instrukcje do organów poborowych były niejasne. W konsekwencji sądy
polowe musiały weryfikować status prawny podejrzanych o przestępstwa godzące
w obowiązek wojskowy. Ostatnim akordem wewnętrznej debaty o obywatelstwie
było rozporządzenie Rady Obrony Państwa z 11 sierpnia 1920 r., na mocy którego każdego dezertera, który zbiegł za granicę lub do nieprzyjaciela, można było
pozbawić obywatelstwa polskiego15.
W przededniu sowieckiej letniej ofensywy na Białorusi w Zagłębiu Dąbrowskim, w zachodniej Małopolsce i Łemkowszczyźnie wybuchły strajki przeciw
poborowi. Na wniosek marszałka Macieja Rataja Rada Obrony Państwa przyjęła
uchwałę zalecającą Radzie Ministrów opracowanie i przedłożenie projektu ustawy o karach sądowych dla obywateli osłabiających front wewnętrzny i wywołujących niepokoje społeczne w kraju16. Szybko pojawiły się nowe wnioski w przedmiocie wzmocnienia karności w oddziałach WP na froncie i na zapleczu frontu
poprzez ustanowienie restrykcyjnego prawa. „Kurjer Warszawski” z 5 sierpnia
1920 r. w ślad za „Kurierem Górnośląskim” doniósł, że na Śląsku ukrywa się tyDz.U. RP 1919 r. nr 110, poz. 728.
D. Malec: Obywatelstwo państwa polskiego…, s. 75.
13
Pismo szefa Departamentu II Wojskowo-Prawnego MSWojsk. do Departamentu IV Gospodarczego MSWojsk. z 13.09.1920 r., nr 6537/646/20.U – CAW I.300.12.2. W Departamencie Gospodarczym znajdowała się Sekcja Poborowa. Zob. R. Czarnecka: Organizacja Ministerstwa Spraw
Wojskowych w latach 1918–1921. „Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej” 2005, nr 27, s. 83.
14
Pismo szefa Departamentu II Wojskowo-Prawnego MSWojsk. do Departamentu IV Gospodarczego MSWojsk. z 13.09.1920 r., nr 6537/646/20.U. – CAW I.300.12.2.
15
Dz.U. RP 1920 r. nr 81, poz. 540.
16
A. Leinwald, J. Molenda: Protokoły Rady Obrony Państwa. W: Z dziejów stosunków polsko-radzieckich. Studia i Materiały. T. I. Warszawa 1965, s. 156.
11
12
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siąc dezerterów pochodzenia żydowskiego, zaś granicę regularnie przechodzą
młodzi mężczyźni17. Koloniści niemieccy z okolic Nieszawy, Koła i Kłodawy po
wezwaniu do stawiennictwa w PKU zbiegli do Gdańska. Szowiniści niemieccy
z Gostynina, Ozorkowa i Krośniewic na wiecach nawoływali ziomków do dezercji z Wojska Polskiego18. Od poboru do wojska gremialnie uchylali się Rusini,
Niemcy, Żydzi, Rosjanie i Czesi, którzy nie chcieli ginąć za polskie państwo19.
Od stycznia 1920 r. najwyższy odsetek dezercji dotyczył żołnierzy pochodzenia
żydowskiego i niemieckiego. Dezerterowali żołnierze wszystkich narodowości,
lecz zbiegostwo Żydów i Niemców oburzało opinię publiczną najbardziej. Największym wrogiem karności były nie tyle działania jaczejek komunistycznych,
co fatalny stan zaopatrzenia oddziałów w żywność, bieliznę i ekwipunek. Mimo
to w ciągu kilkunastu miesięcy siły zbrojne młodego państwa ze zrujnowanym
przemysłem i wyniszczonym rolnictwem powiększyły się trzydziestokrotnie.
W związku z tym wyprawienie oddziału na front było majstersztykiem ze strony
kwatermistrzostwa. Aktywność agitatorów komunistycznych była w tym czasie
mniejsza niż w pierwszym roku wojny, zaś większość jaczejek w Wojsku Polskim
zlikwidowano do jesieni 1920 r.20.

3. Zwalczanie dezercji i uchylania się od służby wojskowej
Polskie siły zbrojne były lustrzanym odbiciem narodowościowej mozaiki,
z której składała się odrodzona Rzeczpospolita. Dezercje z wojska pojawiły się
niemal od pierwszych dni formowania sił zbrojnych. Wojsko Polskie jako armia
narodowa powstało w końcu października 1918 r., a pierwsze regularne oddziały wojskowe były tworzone na zasadzie zaciągu ochotniczego ideowej młodzieży.
Jednak i w tych formacjach zdarzały się dezercje, gdyż żołnierz ochotniczy mniemał, że jeśli sam przyszedł do wojska, to sam może również z niego odejść. Taka
postawa cechowała większość formacji ochotniczych, które biły się w powstaniach
wielkopolskim, śląskich i bojach o Lwów21. W listopadzie 1918 r. wszystkie formacje WP liczyły nie więcej niż 30 tys. oficerów i żołnierzy, więc dalszy liczebny rozwój armii musiał bazować na przymusowym poborze. W styczniu 1919 r.
zmobilizowanych było już 110 tys. oficerów i żołnierzy, lecz nie więcej niż 23 tys.
„Kurjer Warszawski”, nr 215, 5.08.1920.
J. Szczepański: Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku. Warszawa–Pułtusk 2000, s. 46.
19
R. Kasprzycki: Dezercje i unikanie służby w Wojsku Polskim w latach 1918–1939. „Dzieje
Najnowsze” 2016, z. 3, s. 87.
20
T. Wawrzyński: Działalność Komunistycznej Partii Robotniczej Polski w wojsku w latach
1918–1919 w świetle raportów i komunikatów wojskowych. Teki Archiwalne 1970, T. XII, s. 30.
21
L. Kania: W cieniu Orląt lwowskich…, s. 310.
17
18
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walczyło w polu22. W lutym 1919 r. władze wojskowe zdecydowały się na niepopularny, ale konieczny krok, ogłaszając ogólnokrajowy pobór czterech roczników
1896–1900. Niestety tylko część popisowych mogła wypełnić kryteria zdrowotne23. Młodzi ludzie byli niedożywieni i schorowani, więc część kandydatów uzyskała odroczenie od służby na okres pół roku24. Mimo to w kwietniu 1919 r. pod
bronią było ok. 200 tys. ludzi25, zaś w drugiej połowie 1919 r. – ok. 500 tys. We
wrześniu 1919 r. przeprowadzono przegląd popisowych, którym odroczono powołanie do wojska. Od tego czasu datuje się również zwiększony napływ ochotników. Przywilejem każdego z nich było prawo wyboru formacji wojskowej. Każdy
z nich miał prawo nosić na furażerce lub na mundurze rozetkę ochotnika. Od
jesieni 1919 r. rodzinom jedynych żywicieli wcielonych do wojska zaczęto wypłacać zasiłki pieniężne. Uniknięcie obowiązku poborowego było coraz trudniejsze. O powodzeniu akcji poborowej decydowały nastroje na obszarach wiejskich.
Niezadowolenie z przymusowych kontyngentów automatycznie przekładało się na
dezercje z wojska lub masowość zjawiska niezgłaszania się do służby. Pamiętajmy,
że wszystko to działo się po czteroletniej, okrutnej wojnie, która pochłonęła miliony młodych ludzi. Polskie władze wojskowe utrzymały kontyngenty zarządzone
przez zaborców, ponieważ nie było lepszego sposobu zaopatrzenia armii w żywność. Głód i choroby zakaźne zgładziły w tym czasie miliony Europejczyków, więc
obowiązkowa służba wojskowa była powszechnie znienawidzona.
Propaganda bolszewicka początkowo trzymała ludzi z dala od wojska. Po
części wynikało to z istoty sowieckiego systemu, który po mistrzowsku opanował kanony prowadzenia wojny psychologicznej. W lutym 1920 r. w powiecie
łomżyńskim stawiło się do wojska nie więcej niż 60% popisowych, a z powiatu ostrołęckiego ok. 40%. Najgorzej z poborem do wojska było w Białymstoku,
gdzie w marcu 1920 r. na ogólną liczbę 1 190 wręczonych kart powołania do koszar stawiło się tylko 172 mężczyzn. To wpływało demoralizująco na tych, którzy wykonali obowiązek poborowy. W lipcu 1920 r. ogłoszono pobór kolejnych
pięciu roczników (1890–1894). Naczelne Dowództwo WP podjęło nadzwyczajne
kroki wzmacniające dyscyplinę na froncie i na zapleczu, o czym będzie jeszcze
mowa. Jednym z takich przedsięwzięć było amnestionowanie dezerterów i osób
uchylających się od poboru. Paradoksalnie wiosną 1920 r. zdarzały się przypadki dezercji do oddziałów frontowych. Sprawy te nigdy nie trafiły na wokandę
sądów wojskowych, więc niewiele o nich wiemy. Żołnierze rwący się do czynu
22
M. Szczepkowski: Zarys organizacji Wojska Polskiego na przełomie lat 1918 i 1919. WPH
1990, nr 3–4, s. 16.
23
W ówczesnej terminologii językowej w ten sposób określano poborowych.
24
P. Bednarczyk, S. Piątkowski: „Twierdzą nam będzie każdy próg…”. Społeczeństwo Ziemi
Radomskiej w okresie wojny polsko-bolszewickiej lat 1919–1920. Radom 2015, s. 76.
25
M. Kukiel: Dzieje Polski porozbiorowe 1795–1921. Paryż 1983, s. 630; P. Stawecki: Wskrzeszenie Wojska Polskiego na przełomie lat 1918 i 1919. „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”
1986, T. XXIX, s. 231.
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nie mieli cierpliwości do szkolenia w jednostkach tyłowych i w okresie rekruckim dokonywali ucieczki na front. Tam takich „zbiegów” przyjmowano z entuzjazmem i ukrywano ich obecność na froncie, gdyż ideowcy byli w boju najlepsi.
Niektórzy rejestrowali się pod fałszywymi nazwiskami, byle tylko dostać do ręki
karabin i „bić wroga”. Dochodziło później do kuriozalnych sytuacji, że uciekinierzy na front figurowali w listach gończych jako dezerterzy, a w tym czasie mężnie
walczyli, ginęli i odnosili rany. Dodatkowym problemem były ucieczki z domów
na front małoletnich chłopców. Takie przypadki odnotowano już w czasie obrony Lwowa w listopadzie 1918 r. Skauci z całego kraju urzeczeni romantycznymi
doniesieniami o wyczynach „Orląt” lwowskich uciekali z domów i przedzierali
się do oddziałów frontowych. W prasie z tego okresu spotykamy mnóstwo ogłoszeń zrozpaczonych rodziców, którzy poszukiwali swoich synów. W latach wojny
z Rosją sowiecką takie przypadki też miały miejsce. Tyle że Wojsko Polskie było
armią regularną i ochotnik musiał posiadać dowód tożsamości, okazać zgodę rodziców i potwierdzić ukończenie 21-go roku życia. Szkodliwy zwyczaj przyjmowania zbiegów z innych jednostek przeciął rozkaz ministra spraw wojskowych
z 28 listopada 1919 r., który pod groźbą kar sądowych zabronił tego rodzaju praktyk na przyszłość26. Od tej pory każdy żołnierz dezertujący na front, abstrahując
od najbardziej szlachetnych pobudek, obligatoryjnie miał być dostawiony pod
eskortą do macierzystej jednostki.
W czasie tej wojny zdarzały się i takie sytuacje, których prawodawca nie zdołał przewidzieć. W krytycznym okresie wojny, latem 1920 r., miały miejsce dezercje żołnierzy z oddziałów liniowych do oddziałów tyłowych. Celowali w tym
żołnierze pochodzenia żydowskiego, którzy z reguły przewyższali inteligencją
masy żołnierskie z poboru. Zjawisko dezercji „z wojska do wojska” było o tyle
ciekawe, że w postępowaniu sądowym trudno było zbiegom z linii bojowej wykazać „trwałe uchylanie się od służby wojskowej”. Do sądowych rozliczeń z takimi
zbiegami doszło w ostatniej fazie wojny i po jej zakończeniu. Dla przykładu, Sąd
Wojskowy DOGen. w Lublinie wyrokiem z 13 października 1921 r. skazał na
karę dwóch lat więzienia podoficera z kompanii sztabowej 23 pp, który bezprawnie przyjął do swojej kompanii trzech dezerterów z innych jednostek w zamian
za łapówki. Dezerterzy: szer. Josek Ajzenkajt z 22 pp, szer. Mordka Bekerman
z 8 pp i szer. Rafał Chager z 44 pp zostali po wojnie skazani na kary po półtora
roku więzienia27. Jak widać, nie były to kary dolegliwe, jeśli zważyć, że dzięki
fortelowi i łapówkom uniknęli pobytu na froncie. Łagodność temidy wojskowej
w tym wypadku jest kolejnym dowodem na słuszność tezy, że sądy wojenne nie
sprawują wymiaru sprawiedliwości, lecz są jednym z instrumentów służących
utrzymaniu karności i zdolności bojowej walczących wojsk. Po zawieszeniu broni
26
Rozkaz MSWojsk. Dep. I. z 28.11.1919 r., nr 2594/Mob – Rozkaz Poufny Nr 2 DOGen.
Grodno z 9.02.1920 r. W: CAW – Rozkazy Poufne Dowództwa Okręgu Korpusu Grodno za okres
20.01.1920 r. – 13.07.1920 r., sygn. DOK III/3.
27
Zob. wyrok w tej sprawie (kierownik rozprawy mjr KS Rudolf Quatter) – CAW I.300.12.30.
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w październiku 1920 r. surowość kar wobec dezerterów i osób unikających frontu
nie miała większego sensu, gdyż nawet najbardziej drakońskie wyroki nie miały
waloru odstraszającego. Poza tym po wojnie weszła w życie ustawa o amnestii,
która skróciła orzeczone im kary o połowę.
Wiosną 1920 r. aparat policyjny, żandarmeria wojskowa i służby garnizonowe
na tyle okrzepły, że mogły przystąpić do szeroko zakrojonych działań przeciw popisowym uchylającym się od poboru i dezerterom. Impulsem do działania był słaby rezultat akcji poborowej roczników 1900–1901. W Kaliszu tylko w pierwszych
trzech miesiącach 1920 r. żandarmeria schwytała 550 dezerterów, w Białymstoku –
600. Dezercje wzmogły się nie tylko na froncie. W marcu 1920 r. tylko na terenie
DOGen. Łódź zdezerterowało aż 474 żołnierzy. Z rozkazu MSWojsk. zarządzono cykliczne obławy na dezerterów. Największe przeprowadzono w dniach 12–17
maja 1920 r. Tylko na terenie Radomia i powiatu radomskiego 12 maja 1920 r.,
tj. podczas jednodniowej obławy, ujęto 464 osoby pod zarzutem uchylania się od
poboru28. Na obszarze działania PKU Pułtusk schwytano 400 osób uchylających
się od poboru i 21 dezerterów. Na terenie DOGen. Kielce tylko w maju 1920 r.
złapano ok. 2 tys. dezerterów i popisowych uchylających się od poboru29. W powiecie kozienickim na Ziemi Radomskiej w okresie od stycznia do lipca 1920 r.
funkcjonariusze Policji Państwowej ujęli 753 osoby uchylające się od poboru i dezerterów30. W obławie przeprowadzonej w powiecie olkuskim w lipcu 1920 r. ujęto
tylko jednego dnia 54 dezerterów i 264 osoby uchylające się od poboru31. W powiecie iłżeckim mieszkańcy wsi byli szczególnie podatni na lewicową agitację.
Podobnie jak na terenie powiatu kozienickiego doszło tam do buntów całych wiosek, z których nikt nie stawił się do poboru. Porządek przywróciły dopiero ekspedycje karne. W trakcie tych operacji szwadrony jazdy, kompanie z oddziałów
zapasowych przy wsparciu Policji Państwowej wyłapywały młodych mężczyzn
uchylających się od poboru i dezerterów. W lipcu 1920 r. w powiecie iłżeckim
zatrzymano 50 mężczyzn, w sierpniu – dalszych 170, a we wrześniu – 84. W październiku ujęto już tylko 30 osób, co należy tłumaczyć radykalną zmianą nastrojów
społecznych po sukcesie kontrofensywy sierpniowej. Z nadań Przemysława Bednarczyka i Sebastiana Piątkowskiego wynika, że liczba dezerterów i popisowych
uchylających się od poboru przybywała w miarę postępów Armii Czerwonej, a radykalnie zmniejszała się po pomyślnych informacjach z frontu32. Tylko w trzech
miesiącach letnich 1920 r. na terenie działania Dywizjonu Żandarmerii w Kielcach aresztowano ok. 6 tys. dezerterów i mężczyzn uchylających się od poboru33.
Ludzie ci zostali zawróceni do oddziałów zapasowych, z których pomaszerowali
28
29
30
31
32
33

W. Jarno: Okręg Generalny WP nr III Kielce 1918–1921. Łódź 2003, s. 163.
J. Szczepański: Społeczeństwo Polski…, s. 104–105.
P. Bednarczyk, S. Piątkowski: „Twierdzą nam będzie każdy próg…”…, s. 96.
W. Jarno: Okręg Generalny WP nr III Kielce…, s. 148.
P. Bednarczyk, S. Piątkowski: „Twierdzą nam będzie każdy próg…”…, s. 94 i n.
J. Suliński: Żandarmeria organ bezpieczeństwa armii 1918–1945. Warszawa 2003, s. 99.
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na front lub stanęli przed sądem doraźnym. Bez większego błędu można przyjąć,
że w czasie dwuletniej wojny z Rosją sowiecką zdezerterowało ok. 80 tys. żołnierzy, a 120–150 tys. rekrutów w karalny sposób uchylało się od poboru. Dane te
mogą szokować, ale w żadnej mierze nie odbiegają od przeciętnych zachowań populacji męskiej każdego kraju w czasie wojen. Rzecz jasna od czasu wprowadzenia
przymusowego powszechnego poboru do wojska. I jak w każdej armii – ok. 10%
żołnierzy należało do wojskowej elity, która nie wymagała motywowania do walki,
a 40–50% zostało wtłoczonych w rygory wojskowe i ubranych w mundury wbrew
ich woli. Ludzi tych w ryzach dyscypliny trzymał tylko strach przed plutonem egzekucyjnym, pistoletem dowódcy i ogarnięciem przez żandarmerię lub ułanów.
Z zachowanych dokumentów wynika, że w latach wojny z Rosją sowiecką patrole ułańskie pełniły za linią frontu analogiczną rolę jak kawaleria pruska w czasie
wojen śląskich. Na stepach Ukrainy i bezdrożach polskich Kresów ułani wyłapywali dezerterów z linii bojowej, płazowali ich szablami lub wymierzali dotkliwe
kary cielesne wyciorami lub pasami żołnierskimi, po czym odstawiali skatowanych
zbiegów z powrotem na front. Dezerterzy bardziej obawiali się schwytania przez
ułanów i przejścia przez piekło „nauki patriotyzmu” niż zatrzymania przez żandarmerię i oddania pod sąd polowy. Co ciekawe, dowódcy jednostek, oficerowie
i prawnicy wojskowi na tego rodzaju praktyki patrzyli przez palce.
W lipcu 1920 r. ogłoszono zaciąg do Armii Ochotniczej obywateli, na których
nie ciążył obowiązek poborowy. W krytycznej sytuacji państwa przyjmowano
wszystkich w miarę zdrowych mężczyzn w wieku od 14 do 42 lat, zaś oficerów
w wieku do 50 lat. W pierwszej połowie sierpnia 1920 r. wcielono do wojska nie
mniej niż 105 tys. ochotników. Tylko w okresie od 27 czerwca do 26 sierpnia
1920 r. w szeregach Wojska Polskiego znalazło się 192 268 nowych żołnierzy. Najlepsze wyniki poboru osiągnięto w Wielkopolsce – 26 995 rekrutów. Na obszarze
DOGen. Poznań nie było problemów z dezercją. Wielkopolanie mieli wysokie
poczucie obowiązków wobec państwa. W latach 1918–1921 przez szeregi wojska
przeszło ok. 300 tys. mężczyzn i kobiet na ogółem 1,5 mln ludności Wielkopolski. Dobre wyniki poboru odnotowało także w DOGen. Łódź. Tylko w sierpniu
1920 r. do wojska zgłosiło się tam 23 770 rekrutów. Dla porównania, na terenie
DOGen. Warszawa – 22 334 ochotników. Znaczne połacie Mazowsza, Podlasia
i Lubelszczyzny zostały stracone dla akcji poborowej ze względu na ich zajęcie
przez nieprzyjaciela34. W szczytowym okresie wojny w siłach zbrojnych służyło co najmniej 940 tys. oficerów i żołnierzy. W tak wielkiej, milionowej armii
dezercje były zjawiskiem stałym. Zwłaszcza po czterech latach wielkiej europejskiej rzezi, która pozbawiła życia lub okaleczyła milion młodych Polaków. Wszak
walczyli o cudze sprawy w mundurach armii zaborczych na wszystkich frontach
I wojny światowej. Najczęściej przeciw sobie.
J. Szczepański: Społeczeństwo Polski…, s. 284; M.J. Szczepkowski: Warszawski Okręg Generalny 1918–1921. „Rocznik Mazowiecki” 1984, T. 3, s. 248.
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W drugim roku wojny z Rosją sowiecką odnotowano więcej przypadków dezercji, ale też armia była kilkakrotnie większa. Bardziej skuteczne były też służby
policyjne i wojskowe odpowiedzialne za wyłapywanie dezerterów. Prasa codzienna systematycznie ujawniała machinacje poborowe. „Robotnik” we wrześniu
1920 r. zamieścił informację o aresztowaniu przedsiębiorczej grupy warszawiaków, którzy wyreklamowali z wojska stu popisowych, załatwiając im za łapówki fikcyjne zaświadczenia, że są niezbędni w fabryce butów dla wojska35. Doniesienia z frontu o okrucieństwie bolszewików i wstrząsające relacje uciekinierów
z Rosji w znacznym stopniu zmieniły podejście społeczeństwa do armii. Po
sukcesach ofensywy sierpniowej zasadniczo zmienił stosunek opinii publicznej
do dezerterów. Coraz częściej na obszarach wiejskich osobom uchylającym się
od poboru i dezerterom odmawiano schronienia lub wydawano zbiegów Policji
Państwowej i żandarmerii36. Na Podlasiu patrole Związku Obrońców Ojczyzny
z pomocą ludności wiejskiej wyłapywały dezerterów i odstawiały ich do komend
wojskowych37. Po wsiach krążyły grupy agitacyjne i lotne drużyny werbunkowe38.
Pozytywna patriotyczna przemiana mentalna ludności wiejskiej objawiła się dopiero w krytycznym okresie wojny, a warto wiedzieć, że ok. 80% składu osobowego wielkich jednostek stanowili rekruci z obszarów wiejskich39. Piłsudski nie bez
powodu powierzył Wincentemu Witosowi tekę premiera rządu Rzeczypospolitej w krytycznym momencie wojny. Z badań Janusza Odziemkowskiego wynika,
że nie wszyscy rekruci z obszarów wiejskich nadawali się do służby wojskowej.
Wielu było słabej kondycji, kiepskiego ducha i odstępowało na niekorzyść od rekrutów z ośrodków miejskich40. Generalnie jednak rekrut wiejski odznaczał się
wytrzymałością na trudy wojny nie gorszą niż żołnierz sowiecki. Ogółem w latach 1918–1921 przez Wojsko Polskie przewinęło się ok. 1,2 mln rekrutów, z tego
300 tys. było ochotnikami41. Znaczny odsetek rekrutów z roczników 1896–1901
nie miał wcześniej kontaktu z bronią, musztrą i regulaminami. W drugiej połowie lipca i w sierpniu 1920 r., czyli w szczytowym okresie wojny, tylko z Warszawy wyekspediowano na front ok. 80 tys. ochotników42. Do wojska masowo
zgłaszali się warszawscy inteligenci, tj. nauczyciele, naukowcy, aktorzy, adwokaci,
„Robotnik”, nr 254, 16.09.1920.
Komunikat Informacyjny (sprawy wojskowe) nr 46 (113) z Okręgów Generalnych: Krakowa,
Lublina i Łodzi. W: O niepodległą i granice. Raporty i komunikaty naczelnych władz wojskowych
o sytuacji wewnętrznej Polski 1919–1920. Oprac. M. Jabłonowski, P. Stawecki, T. Wawrzyński.
Warszawa–Pułtusk 1999/2000, s. 526–537.
37
J. Szczepański: Wojna 1920 na Mazowszu i Podlasiu. Pułtusk–Warszawa 1995, s. 336.
38
P. Bednarczyk, S. Piątkowski: „Twierdzą nam będzie każdy próg…”…, s. 94–95.
39
Z. Jagiełło: Piechota Wojska Polskiego 1918–1939. Warszawa, s. 140.
40
J. Odziemkowski: Wieś i armia w II Rzeczypospolitej. Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk–Łódź 1988, s. 16–17.
41
J. Odziemkowski: Wojsko Polskie w latach 1918–1920 (organizacja i struktura). Warszawa
2001, s. 19.
42
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inżynierowie, literaci, urzędnicy i młodzież gimnazjalna. Oficerowie musieli włożyć w ich wyszkolenie znacznie więcej wysiłku niż zwykle. Często płacili za to
swoim życiem. Mjr Emil Werner, dowódca batalionu w Brygadzie Syberyjskiej,
w czasie walk nad Wkrą nie zszedł z konia, żeby pokrzepiać młodych żołnierzy
swoim widokiem. Został w linii mimo zranienia i rozkazu odejścia na tyły. Stał
się łatwym celem dla snajpera i poległ43. Ochotnicy skierowani do Brygady Syberyjskiej przechodzili szkolenie strzeleckie dopiero w drodze na front (!). Wielu
młodych ludzi porażonych realiami wojny porzucało później broń i zbiegało na
tyły. Tam wyłapywała ich żandarmeria i zawracała na linię bojową. Większość
zbiegów odstawiano do oddziałów zapasowych, skąd ponownie byli wysyłani na
front. Ochotników, którzy nie wytrzymali realiów pola bitwy, było tak wielu, że
do odpowiedzialności karnej pociągano nielicznych.
W lipcu 1920 r. na Froncie Północno-Wschodnim pułki piechoty w 1 Armii
stopniały do wielkości batalionów, a kompanie prowadzili sierżanci. W pułkach
zostało po kilku oficerów. Pozostali zginęli lub pod byle pozorem odeszli na tyły.
W momencie zakończenia wojny w linii bojowej odnotowano obecność 3,4 tys.
oficerów na łączną liczbę ok. 10,5 tys. służących w tym czasie w całej armii. Wysłannicy Naczelnego Dowództwa WP wizytujący oddziały frontowe meldowali
niedostatek oficerów w linii bojowej. Bataliony prowadzili pojedynczy oficerowie.
Ubytek oficerów na froncie był alarmujący. Pod byle pozorem odchodzili na tyły
oficerowie liniowi, a nawet lekarze. Tylko w lipcu 1920 r. z 17 DP zdezerterowało
dwóch lekarzy. Pierwszy z 707 Szpitala Polowego, a drugi z 70 pp. Przeciw obu
dezerterom na wniosek szefa sanitarnego 17 DP wszczęto śledztwa44.
W końcu lipca 1920 r. nawet największy optymista nie wątpił, że Armia
Czerwona zagrozi Warszawie. Nadzwyczajna sytuacja wymagała nadzwyczajnych środków. Rozkazem Naczelnego Wodza nr 5268/20/Sąd. z 23 lipca 1920 r.
zwierzchnikom sądów polowych wielkich jednostek, grup operacyjnych, etapów,
twierdz i garnizonów oraz szefów tych sądów wydano rozkaz zawieszenia wszystkich spraw karnych o dezercje i samowolne oddalenia. Rozkaz dotyczył śledztw
wstępnych, dochodzeń, postępowań w fazie sądowej i wszystkich spraw o dezercje zawisłych w sądach polowych. Jednocześnie wprowadzono abolicję dla dezerterów i osób uchylających się od służby wojskowej. Dekret Naczelnego Wodza
upubliczniony w środkach masowego przekazu, w postaci obwieszczeń publicznych i przed frontem każdej kompanii brzmiał następująco45:
Mjr Emil Werner po odniesieniu ran wbrew rozkazowi nie zszedł z linii bojowej i poległ
19.08.1920 r., prowadząc natarcie pod Czarnostowem.
44
Raporty szefa sanitarnego 17 DP, ppłk. lek. Stanisława Kulińskiego z 6.08.1920 r. – CAW
I.301.22.7. Kolejny oficer-lekarz zdezerterował z obszaru DOGen. Lublin w październiku 1920 r. –
zob. R. Kasprzycki: Dezercje…, s. 88.
45
Dekret Naczelnego Wodza ogłoszony w Rozkazie MSWojsk. Nr 440/1560/20 Oddz. VI K.P.
Tjn. z 20.07.1920 r. – CAW I.301.21.19.
43
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Aby dać możność pozostającym pod śledztwem i odbywającym kary oficerom
i żołnierzom stanąć w szeregi obrońców zagrożonej Ojczyzny, zarządzam tymczasowe wstrzymanie postępowania sądowego w sprawach karnych przeciwko oficerom i szeregowym, o ile rozchodzi się o przestępstwa mniejszej wagi. Decyzje, czy
zachodzi powyższy przypadek, poweźmie dowódca Okręgu Generalnego na zgodny wniosek sądu i prokuratora wojskowego. Oficerów i żołnierzy, co do których
zapadła orzeczona decyzja, należy jak najszybciej wysłać na front. Należy ogłosić,
że oficerowie lub szeregowi, przeciw którym w myśl niniejszego dekretu wstrzymano postępowanie, mogą na wypadek odznaczenia się w boju prosić o abolicje
postępowania w drodze łaski.
Warszawa, dnia 20 lipca 1920 r.
Józef Piłsudski
Naczelny Wódz

Oficerowie i żołnierze, przeciwko którym toczyły się sprawy sądowe za „przestępstwa mniejszej wagi”, zostali zwolnieni z aresztów i więzień. Dekret Naczelnego Wodza nie objął szpiegów, dezerterów, którzy dopuścili się rabunków mienia
przy użyciu broni, gwałcicieli i zabójców. Na uwolnionych z aresztów i więzień
czekały bataliony marszowe i pułki zapasowe, skąd następnie byli ekspediowani na front46. Szybko pojawiły się nowe wnioski w przedmiocie wzmocnienia
karności w oddziałach WP na froncie i na jego bezpośrednim zapleczu poprzez
wprowadzenie surowego prawa doraźnego. Przybyły z Krakowa gen. Franciszek
Latinik 28 lipca 1920 r. otrzymał ogromną władzę, gdyż podporządkowano mu
1 Armię, która była trzonem siły bojowej Frontu Północnego, cały obszar Okręgu Generalnego Warszawa i mianowano Wojskowym Gubernatorem Warszawy.
Gen. Latinikowi nominalnie podporządkowano wszystkie sądy doraźne na tym
obszarze47. W rozkazach do oddziałów 1 Armii i formacji wojskowych na przedmościu warszawskim gen. Latinik zagroził oddaniem każdego oficera i żołnierza
pod sąd doraźny za samowolne opuszczenie linii bojowej48. Na terenie Warszawy
i podstołecznych powiatów w dniu 10 sierpnia 1920 r. ogłoszono stan oblężenia
i wprowadzono ścisłą prohibicję49. Żandarmi legitymowali mężczyzn na ulicach,
wygarniali pasażerów z tramwajów i sprawdzali, czy pośród nich nie ma osób
uchylających się przed wcieleniem do wojska50. Żywiołowo pomagali im w takich czynnościach cywile, zwłaszcza młodzi harcerze, starsi mężczyźni i kobiety.
W ciągu kilku dni gen. Latinik jako Wojskowy Gubernator Warszawy wydał kilCAW I.301.21.22.
W sierpniu 1920 r. Okręgi Etapu zmieniły nazwę na Etapy, by we wrześniu 1920 r. powrócić
do poprzedniej nazwy.
48
K. Klimaszewski, M. Pakuła: Bitwa Warszawska 1920 r…, s. 246.
49
P.K. Marszałek: Wojskowy Gubernator Warszawy. Sierpień–wrzesień 1920 roku. W: „Acta
Universitatis Wratislaviensis”. Nr 2616. Wrocław 2004, s. 250 i n.
50
N. Davies: Orzeł biały…, s. 235.
46
47
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kanaście zarządzeń, które penalizowały nieposłuszeństwo władzom wojskowym,
przebywanie w Warszawie oficerów i żołnierzy bez przydziału, obowiązek rejestracji obywateli w wieku od 15 do 50 lat, przymusową rekwizycję na rzecz armii żywności, bydła rzeźnego, wprowadzały zakaz lichwy itd. Wdrożono też nową
politykę zwalczania dezercji i przestępstw przeciwko obowiązkowi wojskowemu.
Polityka ta sprowadzała się do równoległego wykonania wielu skomplikowanych
przedsięwzięć. Pośród nich najważniejszą rolę miały odegrać kordony przeciwdezercyjne, obławy na dezerterów, stacje zborne dla internowanych, obozy koncentracyjne i zaostrzenie prawa wojennego. Kordony przeciwdezercyjne były znaną
i sprawdzoną w latach wielkiej wojny metodą wyłapywania zbiegów z linii bojowej, zawracania dezerterów na front i stawiania ich do dyspozycji organów policyjno-sądowych. To z kolei wiązało się z podziałem obszaru wojennego na rejony
i obwody przeciwdezercyjne, a celem tego przedsięwzięcia był jasny przekaz do
żołnierzy na froncie: „zbiegostwo na tyły grozi represjami i śmiercią!”. Rozkazem
ministra spraw wojskowych z 23 lipca 1920 r. wszystkie okręgi generalne zostały
podzielone na tzw. okręgi przeciwdezercyjne51. Od lipca do września 1920 r. każdy
z dwudziestu dwóch okręgów przeciwdezercyjnych został podzielony na 2–3 rejony przeciwdezercyjne. Z kolei każdy rejon objął po kilka powiatów. Rejony przeciwdezercyjne w ostatnich dniach listopada 1920 r. przekształcono i przemianowano na rejony bezpieczeństwa. W rejonach tych regularnie przeprowadzano obławy
policyjne na zbiegów z oddziałów frontowych i osoby uchylające się od poboru do
wojska. Na zaplecze frontu wyruszyły lotne oddziały żandarmerii polowej. Ujętych dezerterów oddawano pod sądy doraźne, które miały orzekać kary śmierci,
a osoby udzielające dezerterom pomocy były zagrożone karą sądową w wymiarze
od czterech lat ciężkiego więzienia do kary śmierci. Dozorcy i zarządcy budynków mieszkalnych zostali zobowiązani do powiadamiania organów policyjnych
o każdym żołnierzu przebywającym w domu przez czas dłuższy niż dwanaście
godzin. Wieczorem 15 sierpnia 1920 r. gen. Józef Haller rozkazał utworzyć na tyłach walczących wojsk linię kordonową i wprowadzić oddziały zaporowe w celu
powstrzymania dezercji z prawem użycia broni włącznie52. Ten krok spowodowany był paniczną ucieczką dwóch batalionów 46 pp 11 DP spod Radzymina.
W lipcu 1920 r. w warszawskiej Cytadeli utworzono obóz koncentracyjny
z przeznaczeniem dla aresztantów i dezerterów. Od początku czerwca do połowy września 1920 r. w Tarnobrzegu działał obóz koncentracyjny dla dezerterów
i rozbitków z frontu z dywizji wchodzących w skład 3 Armii. Tam segregowano
żołnierzy na uciekinierów z frontu i rozbitków poszukujących swoich macierzystych jednostek, po czym jednych oddawano od razu pod sąd polowy, a drugich
natychmiast ekspediowano do swoich jednostek53. Obóz koncentracyjny dla de51
52
53

CAW I.300.58.97.
M. Orłowski: Generał Józef Haller 1873–1960. Kraków 2007, s. 345.
Bitwa Lwowska 25 VII–18 X 1920. Dokumenty operacyjne. Część II…, s. 316–317.
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zerterów i osób uchylających się od poboru w pasie działania 5 Armii utworzono
w twierdzy Modlin. Kolejnym obozem koncentracyjnym był obóz w Jabłonnie
dla żołnierzy-Żydów. Letnia ofensywa Czerwonej w 1920 r. ujawniła brak zaufania do rekrutów pochodzenia żydowskiego zarówno ze strony Naczelnego Dowództwa WP, jak i zwykłych żołnierzy. Wiosną 1920 r. z 1 pp Leg. zdezerterowała
większość wcielonych do niego Żydów. Tych, którzy zostali w szeregach i okazali
lojalność, poddano szykanom54. Atmosfera wobec żołnierzy-Żydów pogarszała
się z każdym miesiącem wojny. W czasie walk z konnicą Budionnego w czerwcu 1920 r. na Wołyniu z powodu dezercji żołnierzy żydowskiego pochodzenia
rozpadł się 106 pp z 1 BPRez.55. Napływające z zaplecza frontu liczne informacje
o wiarołomstwie Żydów, współdziałaniu lokalnych środowisk żydowskich z nieprzyjacielem i masowe dezercje żołnierzy-Żydów z jednostek frontowych skłoniły
polskie dowództwo do podjęcia radykalnych decyzji. W lipcu 1920 r. minister
spraw wewnętrznych rozwiązał żydowski Bund i nakazał zamknięcie jego lokalnych siedzib56. Internowanie jako sposób prewencyjnego zabezpieczenia porządku publicznego był w tym czasie częstym sposobem działania organów bezpieczeństwa. Przykładowo, w przededniu bitwy warszawskiej z Warszawy usunięto
wszystkich Rosjan, których prewencyjnie internowano. Instytucję internowania,
tj. izolowania osoby podejrzanej bez postawienia zarzutów karnych, przejęto od
naszych zaborców i z powodzeniem szeroko stosowano w czasie wojny polsko-ukraińskiej. Od 16 sierpnia do 10 września przez obóz w Jabłonnie przewinęło
się 1–1,5 tys. żołnierzy żydowskiego pochodzenia. Niektórzy badacze (Szymon
Rudnicki) lub historycy związani z Muzeum Historii Żydów Polskich szacują
liczbę internowanych na 10–17 tys. oficerów i żołnierzy57. To kalkulacje przesadzone i nie znajdujące oparcia w faktach, ponieważ obóz wojskowy w Jabłonnie logistycznie nie był przygotowany na przyjęcie nawet połowy tej liczby ludzi.
Obóz nie miał nawet ogrodzenia. Fotografie i relacje żołnierzy-Żydów z trzytygodniowego pobytu w Jabłonnie w żadnej mierze nie budzą skojarzeń z warunkami więziennymi lub realiami obozu koncentracyjnego. Dla żołnierzy-Żydów
wydzielono tylko kilka baraków. Nie można również mówić o masowych aresztowaniach żołnierzy żydowskiego pochodzenia. Zwłaszcza o aresztach oficerów
(Jolanta Załęczny)58. Nikt z tych żołnierzy nie usłyszał zarzutu karalnego przygotowania do dezercji lub odmowy wykonania rozkazu. W zachowanych dokumentach sądownictwa polowego i rozkazach ND WP nie ma o tym śladu. Izolacja i szykany dotknęły przejściowo głównie rekrutów. Możemy mówić o liczbie
Pismo klubu sejmowego przy T.Ż.R.N. do ND WP ze stycznia 1920 r. [odpis] – CAW
I.301.21.19.
55
Sprawa utraty zdolności bojowej 1 BPRez. jest w polskiej literaturze nieznana.
56
J. Szczepański: Wojna 1920 r…, s. 106.
57
S. Rudnicki: Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej. Warszawa 2004, s. 50.
58
J. Załęczny: Wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku na terenie ówczesnego powiatu warszawskiego. „Niepodległość i Pamięć” 2010, nr 32, s. 27–28.
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ok. 1–1,5 tys. żołnierzy wydalonych z szeregów wojska w związku z histerią antyżydowską, która na kilka tygodni owładnęła armię. Klęska i rozpad 1 BPRez.
na Wołyniu dowodzi, że histeria była uzasadniona. Z szeregów armii dochodziły
coraz głośniejsze żądania usunięcia żołnierzy-Żydów, którym nikt nie ufał.
Błyskotliwe zwycięstwo naszych wojsk w bitwie warszawskiej i odparcie Armii
Czerwonej na Froncie Południowym skłoniły ND WP do przeprowadzenia korekty
polityki karnej wobec sprawców przestępstw wojskowych. Sukcesy na froncie złagodziły ostrze represji sądów polowych. Naczelny Wódz dekretem z 23 września 1920 r.
polecił sądom polowym oddać sprawy dezerterów terytorialnym sądom wojskowym. Wszystkie te sprawy miały być kontynuowane w postępowaniu zwyczajnym.
Naczelny Wódz w ten sposób uchronił wielu żołnierzy przed plutonem egzekucyjnym. Z szefostwa wyszły telegramy do sądów polowych nakazujące przesyłanie spraw
o dezercje sądom wojskowym przy Dowództwach Okręgów Generalnych59. Nie było
potrzeby przykładnego karania dezerterów i sprawców samouszkodzeń. W atmosferze radości z odniesionego zwycięstwa huk plutonów egzekucyjnych nie byłby słyszalny. W ostatniej fazie wojny sądy polowe i terytorialne sądy wojskowe traktowały
przestępców w mundurach z nadzwyczajną łagodnością. Przykładowo, Sąd Wojskowy DOGen. we Lwowie 16 marca 1921 r. rozpoznał sprawę plut. Jana Wysockiego
z Lotnego Oddziału Żandarmerii we Lwowie. Podoficer został oskarżony o to, że
14 lutego 1919 r. popełnił zbrodnię zbiegostwa do nieprzyjaciela, w tym wypadku do
wojska ukraińskiego (art. 69, art. 71 i art. 73 k.k.w.). Co ciekawe, oskarżony był wyznania rzymskokatolickiego i wszystko wskazuje, że nie był on Ukraińcem. W trakcie
I wojny światowej został odznaczony za waleczność, służąc w żandarmerii c.k. armii,
ale nie chciał walczyć z Armią Czerwoną. Plut. Wysocki działał z premedytacją, ponieważ nakłonił do dezercji kolegę. Ukrywał się przed władzami polskimi do czasu
aresztowania wiosną 1921 r., a tym samym nie skorzystał z lipcowej abolicji. Sąd polowy prawidłowo ustalił stan faktyczny, ale skazał dezertera „tylko” na karę pięciu lat
więzienia. Wymiar kary może po latach dziwić. Łagodność sądu w tym przypadku
jest kolejnym przyczynkiem do tezy, że sądy wojenne były powołane do sprawowania
wymiaru sprawiedliwości. Pół roku wcześniej ten podoficer najpewniej byłby skazany
na karę śmierci i rozstrzelany. Zbieg został ujęty na tyle późno, że armia nie miała
interesu zabierać mu życia60.
Pokłosiem victorii warszawskiej była zmiana relacji z naszym zachodnim sąsiadem. Zwycięstwo nad Armią Czerwoną zmusiło rząd w Berlinie do zrewidowania swoich planów wobec państwa polskiego. Dwadzieścia lat później Józef
Stalin wypowie znamienne słowa, że „najlepszą polityką to dobrze się bić”. Katastrofa czterech armii Frontu Zachodniego na warszawskim kierunku operacyjnym musiała wywołać potężny wstrząs w Berlinie. Wszak to w Prusach Wschod59
Telegram zastępcy szefa Sądownictwa Polowego ND WP ppłk. M. Kraussa do sądu polowego ND WP w Warszawie z 26.09.1920 r. – CAW I.301.22.1.
60
Zob. treść wyroku z uzasadnieniem – CAW I.300.12.30. Przewodniczący składu orzekającego – mjr KS Stanisław Kowalewski, kierownik rozprawy – kpt. Stanisław Wondrausch.
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nich znalazły schronienie zdemoralizowani klęską żołnierze rozbitych armii
Tuchaczewskiego. W końcu listopada 1920 r. decyzją rządu w Berlinie nieoczekiwanie przekazano Rzeczypospolitej dwunastu dezerterów z Wojska Polskiego,
którzy zbiegli do Rzeszy. Z meldunku szefa Oddziału II wynikało, że rząd Rzeszy
tłumaczył to popełnieniem przez dezerterów przestępstw kryminalnych na swoim terytorium. Ciekawe, że nie rozliczono dezerterów z tych czynów u siebie.
Strona polska nie uzyskała także od strony niemieckiej dowodów na popełnienie
przez nich przestępstw kryminalnych. Brak dokumentów w tej sprawie nie pozwala wyjaśnić dalszych losów tych ludzi po przekazaniu ich Rzeczypospolitej.
Przekazanie dezerterów oceniam w kategoriach politycznych jako pierwszy krok
do normalizacji stosunków sąsiedzkich między Warszawą i Berlinem. Znamy dziś
personalia dwunastu obywateli Rzeczypospolitej o swojsko brzmiących imionach
i nazwiskach: Wladislaus Sontowski, Franz Szajkowsky, Stanislaus Züny, Richard
Cuchy, Andreas Krajewski, Anton Ciesinski, Johann Thomczak, Stanislaus Sobczyk, Otto Schildknecht, Teofil Pujanek, Wladislaus Pruhsack i Wilhelm Prokop61. W sprawozdaniach i raportach o wyrokach gromadzonych przez szefostwo
Sądownictwa Polowego ND WP w toku tej wojny nie ma ani jednego nazwiska
na listach skazanych. Nie można wykluczyć perfidnej zagrywki Berlina, że ludzie
ci w ogóle nie byli dezerterami i nikt ich za dezercję w Polsce nie ścigał. Posłużyli
tylko za pretekst do przekazania władzom polskim sygnału o zmianie politycznego stosunku do wschodniego sąsiada.

4. Podsumowanie
Z dokumentów wytworzonych przez kierownicze organy sądownictwa wojskowego wiemy dziś, że wszystkie sądy wojskowe przy Dowództwach Okręgów
Generalnych tylko na przestrzeni 1920 r. wydały 7 374 wyroki sądowe. Jak można wnosić, w toku dwuletniej wojny wyroków było dwukrotnie więcej62. W czasie całej wojny wszystkie sądy polowe i wojskowe wydały ok. 30 tys. wyroków
sądowych, przy czym postępowania o przestępstwa przeciwko obowiązkowi wojskowemu stanowiły ok. 70% rozpoznanych spraw karnych. Z kolei wedle przybliżonych danych w okresie dwudziestu miesięcy zmagań wojennych odnotowano
ok. 80 tys. przypadków dezercji. Praktyka uwzględniania oficjalnych statystyk
w każdej wojnie uprawnia do wniosku, że dezercji nieujętych w oficjalnych raportach i dokumentach urzędowych jest dwukrotnie więcej. Do tego trzeba doPismo szefa Oddziału II Szt. Gen. WP ppłk Bogusława Miedzińskiego do szefa Sądownictwa
Polowego ND WP z 20.11.1920 r., nr L. 9516/20.def. – CAW I.312.46.68.
62
Informacje o wyrokach sądów wojskowych – CAW I.300.12.31.
61
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dać ciemną liczbę ok. 120–150 tys. popisowych uchylających się od wcielenia do
wojska i mamy pełny obraz wysiłku władz politycznych, administracyjnych i wojskowych, na których ciążył obowiązek wystawienia sił zbrojnych do obrony państwa. Do odpowiedzialności karnej przed sądami polowymi i terytorialnymi sądami wojskowymi DOGen. pociągnięto kilkadziesiąt tysięcy oficerów i żołnierzy.
Podczas wojny sądy polowe, lotne sądy doraźne i ekspozytury sądów polowych załatwiły wyrokami ok. 3 tys. spraw karnych63. Na trudny czas bitwy warszawskiej przypada 270 wyroków śmierci64. Zwierzchnicy sądowi i Naczelny
Wódz zatwierdzali w toku tej wojny co drugi wyrok śmierci, co ostatecznie daje
nie więcej niż ok. 500–600 żołnierzy i cywilów rozstrzelanych na mocy wyroków
sądowych65. Co najmniej połowę z nich stanowili dezerterzy. Kara śmierci nie
była podstawowym rodzajem sankcji karnej w sądach wojskowych i dotyczyła
mniej niż 1% ogółu podsądnych. Dominowały wyroki skazujące na kary długoletniego więzienia, które zwierzchnicy sądowo-karni w okresie od lipca do października 1920 r. masowo odraczali do zakończenia wojny. Represja karna była
zatem uzupełnieniem całego zestawu środków służących podniesieniu lub utrzymaniu zdolności bojowej wojsk do działania. To wystawia jak najlepsze świadectwo polskim prawnikom wojskowym i wyższym dowódcom występującym w rolach zwierzchników sądowo-karnych.
T. Rybicki: Sądownictwo polowe…, s. 50.
J. Krzemieński: Organa wymiaru sprawiedliwości w WP. „Wojskowy Przegląd Prawniczy”
1928, nr 8–10, s. 55.
65
W czteromilionowej armii francuskiej w latach 1914–1918 rozstrzelano na mocy wyroków
sądów polowych co najmniej 67,5 tys. oficerów i żołnierzy.
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Tymczasowe aresztowanie w procesie karnym
II Rzeczypospolitej
Rozważaniom objętym zakresem niniejszego opracowania towarzyszy upamiętnienie dr. hab. Wojciecha Organiściaka. Z uwagi na Jego bogaty dorobek
naukowy oraz to, jakim był człowiekiem, stwierdzić należy, że w pełni zasłużył
na poświęconą Jego pamięci Księgę. Niełatwo jednak pogodzić się ze smutnym
faktem, że powstaje ona o kilkanaście lat za wcześnie.
W swych publikacjach Wojciech Organiściak dużo uwagi poświęcał uwarunkowaniom historycznym prawa karnego sensu largo, eksponując w szczególności
rozmaite wątki powiązane z ustrojem sądów oraz prawem i postępowaniem karnym w epoce Oświecenia. Bez wątpienia nie da się przecenić znaczenia idei, myśli
i nurtów oświeceniowych w kontekście ewolucji procesu karnego i jego nowożytnego kształtu. Humanitaryzm, który wówczas dał znać o sobie, wywarł istotny
wpływ na sposób ukształtowania konstrukcji procesu karnego, a zwłaszcza zasad
procesowych dominujących w tym postępowaniu. Już wtedy akcentowano – na
tle koncepcji umowy społecznej – konieczność ochrony wolności człowieka1, niezwykle istotnej w aspekcie stosowania tymczasowego aresztowania, a w rezultacie wprowadzano do aktów prawnych gwarancje zabezpieczające przed samowolą
w zakresie stosowania tego środka2. Wspomniany wpływ z oczywistych względów jest widoczny w przepisach Kodeksu postępowania karnego z 1928 r.3 Była
to wszak pierwsza polska kodyfikacja karnoprocesowa, w której szeroko można
W. Organiściak: Wincentego Skrzetuskiego „Prawo polityczne narodu polskiego”. Katowice
2016, s. 30–31.
2
Na przykład w polskiej kodyfikacji prawa wojskowego z 1775 r., zob. W. Organiściak: Kodeksy wojskowe w Polsce roku 1775. Katowice 2001, s. 190–203.
3
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 marca 1928 r. – Kodeks postępowania karnego. Dz.U. 1928, nr 33, poz. 313 ze zm. [dalej: k.p.k. 1928].
1
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było wykorzystać nie tylko dorobek Oświecenia, lecz także późniejszych doktryn
prawnych, skoro okres zaborów, siłą rzeczy, wykluczał możliwość opracowania
takiej kodyfikacji w warunkach niepodległego państwa.
W k.p.k. 1928 znalazło się oczywiście miejsce dla tymczasowego aresztowania, co znalazło odzwierciedlenie w stosownej regulacji. Wypada też zaakcentować, że do 1939 r. konstrukcja tego środka nie uległa większym modyfikacjom
w następstwie zmian nowelizacyjnych, co może świadczyć o stabilności tej regulacji, mimo tendencji antyliberalnych zaznaczających się w polskim prawie w latach trzydziestych XX w.
Tymczasowe aresztowanie niewątpliwie należy do najstarszych środków zapobiegawczych wykorzystywanych w procesie karnym4. Poza sporem jest też fakt, że
jest ono najskuteczniejszym, ale i najbardziej dolegliwym środkiem tego typu, co
nadaje mu charakter środka wyjątkowego5, skoro oznacza pozbawienie wolności
oskarżonego w warunkach braku prawomocnego stwierdzenia winy. Trzeba mocno podkreślić, że w okresie Drugiej Rzeczypospolitej komentatorzy wyraźnie dostrzegali te okoliczności. Akcentowano, że przepisy k.p.k. 1928 o tymczasowym
aresztowaniu są wynikiem kompromisu między koniecznością poszanowania
wolności osobistej człowieka a koniecznością zabezpieczenia prawidłowego toku
postępowania karnego, precyzując, że tymczasowe aresztowanie dotyczy obywatela, co do którego nie ma jeszcze pewności, czy i jakie popełnił przestępstwo,
a poza tym ten środek „wdziera się głęboko w sferę praw obywatelskich”6.
W k.p.k. 1928 tymczasowe aresztowanie wprost zostało zaszeregowane do
grupy środków mających na celu Zapobieganie uchylaniu się od sądu (Księga
IV). Co ciekawe, w zbiorze tych środków, obok tymczasowego aresztowania,
znalazły się nie tylko: kaucja, poręczenie, zakaz wydalania się, dozór policji,
list żelazny i list gończy, lecz także de facto zatrzymanie osoby. W przeciwieństwie do obowiązujących de lege lata przepisów (rozdział 27 k.p.k.) zatrzymanie było pomyślane jako środek akcesoryjny wobec tymczasowego aresztowania
(art. 166–169 k.p.k. 1928). Służebna funkcja zatrzymania na tym tle przejawiała
się m.in. w tym, że konsekwencją zatrzymania obywatelskiego była konieczność
rozważenia przez sąd zastosowania aresztowania wobec zatrzymanego, a zatrzymanie dokonywane przez prokuratora lub policję mogło mieć miejsce właśnie
wtedy, gdy zachodziły warunki niezbędne do wydania postanowienia o aresztowaniu. W rezultacie przepisy o zatrzymaniu, jako tak ukształtowanym środku
4
M. Mikołajczyk: Areszt tymczasowy w prawie miejskim w Polsce XVI–XVIII wieku.
W: Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości. Księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała. Red. P. Hofmański, K. Zgryzek. Katowice 2003, s. 254.
5
Na przykład D. Dudek: Konstytucyjna wolność człowieka a tymczasowe aresztowanie. Lublin
1999, s. 314; P. Kardas, M. Dąbrowska-Kardas: Zasada minimalizacji tymczasowego aresztowania w postępowaniu jurysdykcyjnym. „Państwo i Prawo” 2010, z. 1, s. 39.
6
L. Peiper: Komentarz do kodeksu postępowania karnego i do przepisów wprowadzających tenże kodeks. Kraków 1932, s. 204, 207.
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o wybitnie niesamoistnym charakterze, przeplatały się z przepisami normującymi tymczasowe aresztowanie.
Co ważne, w zbiorze środków zapobiegawczych tymczasowe aresztowanie odgrywało rolę zasadniczą i nadrzędną. Jak bowiem wynikało z art. 173 k.p.k. 1928,
sąd mógł odstąpić od tego środka lub zwolnić już aresztowanego, pod warunkiem złożenia kaucji lub poręczenia w określonej sumie pieniężnej. Oznaczało to, że kaucja i poręczenie nie były samoistnymi środkami zapobiegawczymi,
lecz miały charakter subsydiarny, tj. zastępowały tymczasowe aresztowanie, ergo
sąd musiał zawsze rozstrzygnąć dwie kwestie: 1) czy w ogóle zachodzi potrzeba
zabezpieczenia osoby oskarżonego dla celów procesu, 2) czy zachodzą warunki
do stosowania tymczasowego aresztowania, a w razie pozytywnych ustaleń w tej
mierze – wydawał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu albo w formie
bezwarunkowej, albo warunkowej, tzn. zaznaczając, że postanowienie podlega
uchyleniu w razie złożenia kaucji lub poręczenia7. Innymi słowy, sąd mógł zażądać kaucji lub poręczenia tylko jednocześnie z wydaniem postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, natomiast oskarżony zawsze mógł żądać zmiany tego
środka na jeden z tych dwóch środków łagodniejszych. Uściślając, trzeba jeszcze podkreślić, że wystąpienie obawy matactwa w sumie nie mogło w tym kontekście skutkować uchyleniem tymczasowego aresztowania, ponieważ jedynie
w razie ucieczki oskarżonego lub jego nieusprawiedliwionego niestawiennictwa
na wezwanie sądu kaucja ulegała przepadkowi, a od poręczyciela ściągano sumę
poręczenia (art. 179 § 1 k.p.k. 1928). Było to konsekwencją założenia, że kaucja lub poręczenie nie paraliżują bezprawnych działań oskarżonego polegających
na matactwie8. Co się zaś tyczy zakazu wydalania się i dozoru policji, te środki
mogły być zastosowane, gdy sąd dostrzegał taką potrzebę i zarazem uznawał, że
będą one w danym wypadku wystarczające (art. 187 § 1 k.p.k. 1928). Jednakże,
jeśli oskarżony nie stosował się do zarządzeń związanych z zastosowaniem tych
środków, sąd był władny zastosować skuteczniejszy środek zapobiegawczy, w tym
– w zależności od stopnia wzmożenia obawy uchylania się oskarżonego od wymiaru sprawiedliwości – tymczasowe aresztowanie9 (art. 187 § 4 k.p.k. 1928).
Przepisom k.p.k. 1928 nie był znany areszt tymczasowy obligatoryjny. Wyraźnie akcentowano możliwość w tym zakresie („tymczasowe aresztowanie może
nastąpić” – art. 164 § 1, art. 165), uzależnioną od spełnienia stosownych warunków ustawowych. Wyrażano nawet myśl, że pomimo zarzutu najcięższej zbrodni sąd powinien odmówić aresztowania, gdy w kontekście wspomnianych warunków uznawał ten środek za zbędny10. Była to istotna różnica w stosunku do
K. Angerman, J. Nowotny, J. Przeworski: Komentarz do kodeksu postępowania karnego
z dnia 19 marca 1928 r. Warszawa 1930, s. 244–245; L. Peiper: Komentarz…, s. 218; A. Mogilnicki: Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Kraków 1933, s. 366–367.
8
A. Mogilnicki: Kodeks…, s. 366.
9
L. Peiper: Komentarz…, s. 227.
10
Ibidem, s. 206–207.
7
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rozwiązań prawnych funkcjonujących w okresie PRL. Warto zauważyć, że k.p.k.
także nie przewiduje tymczasowego aresztowania o charakterze obligatoryjnym.
Współcześnie odrzuca się zresztą opcję przeciwną, ponieważ Europejski Trybunał
Praw Człowieka wyraźnie akcentuje, że sprzeczne z Europejską konwencją praw
człowieka byłoby jakiekolwiek rozwiązanie przewidujące obligatoryjność środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym, ponieważ zwalniałoby organy
państwowe od dokonywania jakichkolwiek ocen w zakresie potrzeby i celowości w tej materii, a w rezultacie osłabiałoby lub nawet uniemożliwiałoby kontrolę
jego stosowania11.
Dopuszczalność zastosowania tymczasowego aresztowania w procesie karnym II RP była w warstwie materialnej uzależniona od zaistnienia warunków
stanowiących podstawy stosowania tego środka. Owe podstawy były wyliczone
w sposób wyczerpujący w art. 165 k.p.k. 1928. W doktrynie akcentowano bezwzględną konieczność uwzględniania tychże podstaw, w szczególności na tle
występującej wówczas praktyki pomijania tego przepisu podczas aplikacji tymczasowego aresztowania, co miało być spowodowane nawykami wynikającymi
z uprzedniego stosowania ustaw zaborczych12. Dopuszczano jednak odstąpienie
od stosowania tego środka także ze względu na takie okoliczności, jak: rodzaj
czynu, osoba sprawcy, prawdopodobieństwo skazania, wpływ aresztowania na
stanowisko przezeń zajmowane, jego zdrowie i majątek13. Wprawdzie te okoliczności miały charakter pozanormatywny, bo nie były przewidziane w k.p.k. 1928
w charakterze warunków tymczasowego aresztowania, jednak analizowany pogląd zapewne stanowił konsekwencję uwzględnienia wyjątkowego charakteru
tego środka, wspartą afirmacją wykładni literalnej i celowościowej stosownych
sformułowań kodeksowych („tymczasowe aresztowanie może nastąpić wtedy tylko” – art. 165 k.p.k. 1928). W ten sposób próbowano zacieśnić granice stosowania
środka wkraczającego głęboko także w sferę psychiczną i materialną oskarżonego
oraz ograniczającego jego prawo do obrony. Uwzględnianie wyszczególnionych
okoliczności przypomina – do pewnego stopnia – współczesne unormowania
prawne, zwłaszcza w zakresie uzależniania dopuszczalności tymczasowego aresztowania od odpowiedniej podstawy dowodowej (art. 249 § 1 k.p.k.) oraz w aspekcie zakazów stosowania tego środka z uwagi na niski ciężar gatunkowy przestępstwa (art. 259 § 3 k.p.k.), a także z powodu stanu zdrowia oskarżonego i jego
wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej (art. 259 § 1 k.p.k.).
Podstawy tymczasowe aresztowania były w każdym razie następujące:
– zachodziła uzasadniona obawa, że oskarżony będzie się ukrywał;
– sprawa toczyła się o przestępstwo, za które ustawa przewidywała karę pozbawienia wolności do 1 roku lub karę cięższą, i gdy zarazem zachodziła uzasad11
P. Hofmański, w: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Komentarz do artykułów 1–18. T. 1. Red. L. Garlicki. Warszawa 2010, s. 173.
12
A. Mogilnicki: Kodeks…, s. 344.
13
L. Peiper: Komentarz…, s. 207.
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niona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał świadków do fałszywych zeznań
lub w inny sposób będzie starał się usunąć dowody przestępstwa;
– oskarżony nie miał w kraju ani stałego miejsca pobytu, ani określonego źródła
utrzymania lub gdy nie można było ustalić jego tożsamości;
– oskarżony był przestępcą nałogowym, zawodowym lub recydywistą (art. 165
k.p.k. 1928).
Na tle tak ukształtowanego katalogu podstaw tymczasowego aresztowania
sporna okazała się kwestia możliwości jego stosowania w razie uzasadnionej
obawy ucieczki oskarżonego, skoro żadna z wymienionych podstaw wprost nie
odnosiła się do tej sytuacji. Z jednej strony wskazywano, że sprawca ukrywający
się przed organami procesowymi niekoniecznie musi mieć zamiar ucieczki, niejednokrotnie bowiem chce jedynie odwlec wykonanie nakazu aresztowania w nadziei, że sytuacja ukształtuje się dlań korzystnie i odpadnie potrzeba zastosowania
tego środka przymusu, ale jednocześnie zauważając, że obawa ucieczki na ogół
występuje w charakterze podstawy tegoż środka, a zatem w razie potrzeby należy przeciwdziałać udaremnianiu wymiaru sprawiedliwości w tej formie, stosując
aresztowanie, bazując na jednej z podstaw wymienionych w art. 165 k.p.k. 1928,
gdyż owe podstawy uzasadniają istnienie obawy ucieczki14. Z drugiej strony argumentowano, że wyrażenie ustawowe „będzie się ukrywał” stanowi synonim
ucieczki15. Wydaje się, że stosowanie tymczasowego aresztowania z uwagi na
uzasadnioną obawę ucieczki było wówczas możliwe, skoro w art. 179 k.p.k. 1928
zamieszczona była wzmianka o przepadku kaucji lub ściągnięciu sumy poręczenia w razie m.in. ucieczki oskarżonego, czyli gdy okazało się, że środki zastępcze
wobec tymczasowego aresztowania są jednak nieskuteczne.
Przegląd ówczesnych podstaw tymczasowego aresztowania prowadzi do
wniosku, że bez znaczenia był rodzaj zarzucanego oskarżonemu przestępstwa,
jak również w zasadzie wysokość grożącej mu kary. W zasadzie, ponieważ przy
obawie matactwa (art. 165 lit. b k.p.k. 1928) dodatkowym warunkiem zastosowania omawianego środka było zagrożenie karą do 1 roku pozbawienia wolności
lub karą surowszą, co eliminowało z zakresu tymczasowego aresztowania czyny
zagrożone karą niższą (np. do 6 miesięcy), a zatem samo pojawienie się wskazanej obawy było niewystarczające. Nie znano jednak podstawy tymczasowego
aresztowania opartej na samodzielnym, bliżej nieokreślonym wyeksponowaniu
zagrożenia karą, tak jak to ma miejsce de lege lata w art. 258 § 2 k.p.k.
Warto zaakcentować, że obawa ukrycia się i obawa matactwa (art. 165 lit. a i b
k.p.k. 1928) musiały być uzasadnione. Tym samym wykluczono stosowanie tymczasowego aresztowania na podstawach abstrakcyjnych. Argumentowano, że
14
K. Angerman, J. Nowotny, J. Przeworski: Komentarz…, s. 228–229. Do podobnego
wniosku skłania treść wywodów A. Mogilnickiego (Kodeks…, s. 345). Autor ten konstatował, że
wysokość grożącej kary może być jednym z motywów, który – łącznie z innymi – będzie uzasadniać
obawę ucieczki, ale nie może to być motyw jedyny.
15
L. Peiper: Komentarz…, s. 207.
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muszą istnieć dane faktyczne, czyli konkretne okoliczności wskazujące na obawę
ukrycia się lub matactwa, bo samo przypuszczenie w tym zakresie nie wystarcza.
Dla przyjęcia ryzyka matactwa nie wystarczy np. powołanie się na to, że sprawcy danej kategorii zwykle porozumiewają się ze świadkami, albo że ze względu na nieustalenie śladów przestępstwa zachodzi łatwość ich zatarcia czy nawet
czasami per se udowodniona rozmowa oskarżonego z domniemanym przyszłym
świadkiem, ale wystarczy np. próba przekupstwa policji, usiłowanie zniszczenia
lub ukrycia dowodu rzeczowego16. Jakkolwiek w art. 165 lit. b k.p.k. 1928 nie
wskazano na możliwość bezprawnego wpływania na współoskarżonych jako formę matactwa, to jednak nie wykluczano stosowania tymczasowego aresztowania
z tego powodu, powołując się na szeroki zakres desygnatów nazwy „w inny sposób będzie starał się usunąć dowody przestępstwa”17. Zwracano ponadto uwagę
na pewną prawidłowość, aktualną także na gruncie współczesnych uregulowań
prawnych: tymczasowe aresztowanie z powodu obawy matactwa można stosować w czasie śledztwa lub dochodzenia, a po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu
tylko wyjątkowo, gdy oskarżony dalej nakłania świadków do fałszywych zeznań
lub tworzy fałszywe dowody18. Wraz z biegiem procesu karnego zmniejsza się
bowiem ryzyko matactwa z uwagi na zabezpieczenie materiału dowodowego,
stąd z reguły stosowanie tymczasowego aresztowania z tego powodu jest realne
głównie w postępowaniu przygotowawczym. Jak więc widać, obie podstawy –
jako klasyczne i typowe warunki stosowania tymczasowego aresztowania19 – były
praktycznie uregulowane w sposób zbliżony do obowiązujących dziś unormowań
(art. 258 § 1 k.p.k.)20.
Podstawa tymczasowego aresztowania z art. 165 lit. c k.p.k. 1928 w dużej części stanowiła de facto uzupełnienie obawy ukrycia się. Na gruncie obowiązujących przepisów niemożność ustalenia tożsamości oskarżonego lub brak stałego
miejsca pobytu w kraju to okoliczności mogące świadczyć o obawie ucieczki lub
ukrycia się oskarżonego albo wzmacniające tę obawę w rozumieniu art. 258 § 1
pkt 1 k.p.k. Przepis art. 165 lit. c k.p.k. 1928 obejmował wszakże samoistnie dwie
sytuacje: a) brak stałego miejsca pobytu i brak określonego źródła utrzymania,
gdyż wymagano tutaj kumulatywnego spełnienia obu warunków; b) niemożność
ustalenia tożsamości danej osoby. Chodziło w tym zakresie o jakiekolwiek źródło
utrzymania, czyli zarówno własne zarobkowanie, jak i stałe środki utrzymania
dostarczane przez inną osobę, i musiało być ono godziwe, tzn. uczciwe. NatoA. Mogilnicki: Kodeks…, s. 345, 346–347; L. Peiper: Komentarz…, s. 207–208.
K. Angerman, J. Nowotny, J. Przeworski: Komentarz…, s. 229.
18
L. Peiper: Komentarz…, s. 208.
19
R. Koper: Podstawy i terminy tymczasowego aresztowania w świetle Konstytucji. „Państwo
i Prawo” 2013, z. 5, s. 4.
20
W kwestii sposobu pojmowania tych podstaw na gruncie art. 258 § 1 k.p.k. zob. np.: J. Izydorczyk: Stosowanie tymczasowego aresztowania w polskim postępowaniu karnym. Kraków 2003,
s. 117–125; K. Dąbkiewicz: Tymczasowe aresztowanie. Warszawa 2012, s. 96–115.
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miast osoby o nieustalonej tożsamości określano jako społecznie szkodliwe lub
co najmniej niepewne w sensie niedawania rękojmi stawienia się przed sądem,
z tym że dopuszczalność tymczasowego aresztowania w tej drugiej sytuacji uzależniano od uprzednich starań zmierzających do usunięcia wszelkimi sposobami
wątpliwości w tym zakresie21. Oceniając zasadność omawianej regulacji, w doktrynie konstatowano, że przy normowaniu tej podstawy tymczasowego aresztowania wyeksponowano głównie względy oportunistyczne, żeby ułatwić sądowi
zajęcie stanowiska w tej sprawie bez potrzeby ustalania pewnych faktów lub
okoliczności uzasadniających zastosowanie tego środka na podstawie art. 165
lit. a i b k.p.k. 192822.
Uzasadniając czwartą podstawę tymczasowego aresztowania, wskazywano, że
sprawcy wymienieni w art. 165 lit. d k.p.k. 1928 są przeważnie tak niebezpieczni,
że skoro sąd uzna za niezbędne pozbawić ich tymczasowo wolności, trzeba dać
sądowi do tego stosowne upoważnienie bez dalszych zastrzeżeń23. Tych sprawców definiowano w sposób następujący: przestępca nałogowy to sprawca, który
z przyzwyczajenia lub szczególnego upodobania wielokrotnie powtarza ten sam
rodzaj czynów zabronionych; przestępca zawodowy to sprawca, który z przestępstwa uczynił sobie źródło stałego zarobkowania, chociażby działalność przestępcza nie stanowiła wyłącznego ani nawet przeważającego źródła dochodu; recydywista – ten, komu taki status (w razie powrotu do przestępstwa) przyznaje
prawo karne materialne24. O ile w ostatnim wypadku trzeba było stwierdzić fakt
wydania uprzedniego wyroku skazującego i odbycia kary, zgodnie z wymogami
prawa materialnego, o tyle nie było takiej konieczności w odniesieniu do sprawców zawodowych i nałogowych (czyli chociażby jeszcze takiego wyroku nie było).
Eksplikując sens omawianej podstawy, eksponowano fakt, że takie ustalenia stwarzają „jak gdyby domniemanie ustawowe obawy ucieczki”, czyli gdy sąd ma do
czynienia ze sprawcą należącym do którejś z tych kategorii, nie ma już potrzeby
uzasadniania tej obawy25. Podkreślano jednakże, że w wypadku sprawcy zawodowego lub nałogowego sąd musi ustalić ścisłe fakty uprawniające go do przyjęcia
takiego charakteru sprawcy26. Nietrudno dostrzec, że tak ujęta podstawa tymczasowego aresztowania była kontrowersyjna. Ten aspekt dostrzegano w literaturze,
nazywając nawet fałszywym założenie, na którym bazowała omawiana podstawa,
trafnie podkreślając, że jeśli jakaś osoba, będąc recydywistą, sprawcą nałogowym
lub zawodowym, jest niebezpieczna dla społeczeństwa, to należałoby zastosować
L. Peiper: Komentarz…, s. 208–210; A. Mogilnicki: Kodeks…, s. 347–348.
Jak argumentowano, mogło mieć to znaczenie w stosunku do cudzoziemców przebywających w Polsce, zob. K. Angerman, J. Nowotny, J. Przeworski: Komentarz…, s. 230.
23
Ibidem, s. 231; L. Peiper: Komentarz…, s. 210.
24
A. Mogilnicki: Kodeks…, s. 348–350.
25
Ibidem, s. 349.
26
L. Peiper: Komentarz…, s. 210; K. Angerman, J. Nowotny, J. Przeworski: Komentarz…,
s. 231.
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wobec niej środki zabezpieczające przewidziane w ustawie karnej, a nie stosować
tymczasowego aresztowania. Zwłaszcza że powrót do przestępstwa, zwyczaj i nałóg mają znaczenie w prawie karnym materialnym także z tego względu, że są
okolicznościami wpływającymi na wymiar kary, a do tego jeszcze stwierdzenie
„zawodowości lub nałogowości”, przejawiających się w sposobie popełnienia przestępstwa i zamiarze sprawcy, jest rzeczą niełatwą i ryzykowną27. W każdym razie
negowano możliwość dopatrywania się w tej podstawie opcji związanej ze stosowaniem tymczasowego aresztowania w celach prewencyjnych, czyli aby zapobiec
dalszej działalności przestępczej oskarżonego28. Oznacza to brak w ówczesnej kodyfikacji karnoprocesowej przepisu będącego odpowiednikiem art. 258 § 3 k.p.k.
Ponieważ funkcje tymczasowego aresztowania uzewnętrzniają się w ustawodawstwie przez określenie jego podstaw29, można pokusić się o konstatację, że
podstawy określone w art. 165 k.p.k. 1928 miały charakter procesowy, z wyjątkiem stanu związanego z posiadaniem przez sprawcę statusu recydywisty albo
statusu przestępcy zawodowego lub nałogowego – w tym wypadku była to podstawa pozaprocesowa. Co prawda, obawa matactwa – jak wyżej wskazano – łączyła się z określonym zagrożeniem karnym, ale nie przesądzała o jego pozaprocesowym charakterze, ponieważ służyło to wyłącznie zawężeniu zakresu stosowania
tymczasowego aresztowania z tego powodu, czyli uszczegółowieniu podstawy natury procesowej. Współcześnie w polskiej nauce procesu karnego dominuje zapatrywanie, że tymczasowe aresztowanie realizuje funkcje procesowe, zwłaszcza
funkcję zabezpieczającą, związaną z zabezpieczeniem prawidłowego toku postępowania, natomiast funkcje pozaprocesowe mogą być zadekretowane w sposób
bardzo ograniczony i ściśle określony przez prawo, stanowiąc szczególne i wyjątkowe uzupełnienie funkcji procesowych30. W zasadzie i ta refleksja nie była obca
regulacji zamieszczonej w k.p.k. 1928. Słuszność takiego poglądu może jednak
osłabiać fakt, że podstawa ujęta w art. 165 lit. d k.p.k. 1928 została sprecyzowana w sposób stwarzający możliwość zbyt szerokiego stosowania tymczasowego
aresztowania w odniesieniu do tych trzech kategorii sprawców. Jak już jednak
K. Angerman, J. Nowotny, J. Przeworski: Komentarz…, s. 231–232.
Zauważono, że przyjęcie przeciwnej możliwości musiałoby być równoznaczne z aprobatą
dla aresztowania obligatoryjnego na tej podstawie, jeżeli cel stosowania tego środka miałby być
faktycznie osiągnięty, a poza tym – byłoby to „ściganie zamiarów”, zapobieganie przestępstwom
zaś należy do odpowiednich organów państwowych, zob. ibidem, s. 232; L. Peiper: Komentarz…,
s. 210; A. Mogilnicki: Kodeks…, s. 352.
29
A. Kordik: Znaczny stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu jako podstawa tymczasowego aresztowania. „Nowe Prawo” 1988, nr 10–12, s. 96.
30
Na przykład J. Tylman: Funkcje tymczasowego aresztowania. W: Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Szymczaka. Red. M. Domagała. Łódź
1994, s. 273–276; A. Murzynowski: Refleksje na temat zmian w przepisach dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania. „Prokuratura i Prawo” 1997, nr 1, s. 19; J. Skorupka: Stosowanie
i przedłużanie tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym. „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 12, s. 109.
27
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wskazano, doktryna postulowała taki sposób interpretacji tego przepisu, aby zawęzić zakres jego stosowalności.
Od strony formalnej pierwszorzędnym warunkiem dopuszczalności tymczasowego aresztowania była jednoznaczna legitymacja organu procesowego.
W myśl art. 164 § 1 k.p.k. 1928 uprawnionym w tym zakresie był wyłącznie sąd.
Uzasadniano to koniecznością przekazania tej kompetencji organowi niezawisłemu, aby w ten sposób stworzyć dostateczną gwarancję należytej ochrony wolności osobistej obywateli przed – jak wskazywano – „jej dowolnym ograniczaniem
przez nieodpowiedzialny czynnik administracyjny”31. I to rozwiązanie w pełni
koresponduje z aktualną regulacją tej kwestii. Po okresie PRL i pierwszych lat
wolnej Polski, gdy tymczasowe aresztowanie mógł stosować także prokurator,
w następstwie zmian nowelizacyjnych wdrożonych w 1995 r. przywrócono wyłączność sądowej kompetencji. Zawsze aktualne pozostaje bowiem zastrzeżenie,
że oddanie w ręce sądu, jako organu bezstronnego i niezależnego, kompetencji
do stosowania tymczasowego aresztowania ma zabezpieczać przed bezzasadną
lub zbędną ingerencją w sferę wolności osobistej. Drugą przesłanką formalną
było wydanie decyzji w formie postanowienia (art. 164 § 1 k.p.k. 1928). Musiało
ono zawierać uzasadnienie służące wskazaniu danych faktycznych i prawnych, na
jakich następowało aresztowanie32.
W k.p.k. 1928 zagwarantowano kontrolę tymczasowego aresztowania w formie zażalenia wnoszonego na postanowienie w tej kwestii (art. 164 § 2). Użycie
określenia „postanowienie w tym przedmiocie” wyraźnie wskazywało na możliwość zaskarżenia zarówno decyzji pozytywnej, jak i negatywnej w tej mierze. Wydaje się, że dotyczyło to nadto postanowienia odnoszącego się do przedłużenia
tymczasowego aresztowania, gdyż również było to postanowienie w przedmiocie
tego środka (tak jak analogicznie przyjmuje się na gruncie art. 252 § 1 k.p.k.).
W literaturze precyzowano, że zakres podmiotów uprawnionych do wniesienia
owego zażalenia był wyznaczony przez posiadanie interesu prawnego w sensie
naruszenia praw danego uczestnika procesu33.
Zgodnie z art. 170 k.p.k. 1928, tymczasowo aresztowanego należało natychmiast wypuścić na wolność, gdy ustały przyczyny, dla których ten środek został
zastosowany, przy czym w dochodzeniu mógł o tym zdecydować także prokurator. To uregulowanie stanowiło formę zawoalowanej formy kontroli z urzędu,
łączyło się bowiem z koniecznością analizy co do dalszej potrzeby stosowania
omawianego środka w relacji do jego podstaw. Uprawnienie prokuratora do
uchylenia aresztu w dochodzeniu w pewnym stopniu było pierwowzorem unormowania art. 253 § 2 k.p.k. (możliwość uchylenia tymczasowego aresztowania
przez prokuratora w postępowaniu przygotowawczym). I wtedy, i dziś ratio ta31
K. Angerman, J. Nowotny, J. Przeworski: Komentarz…, s. 223. Por. także L. Peiper: Komentarz…, s. 205–206; A. Mogilnicki: Kodeks…, s. 343.
32
L. Peiper: Komentarz…, s. 204–205.
33
Zob. ibidem, s. 206.
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kiego rozwiązania wydaje się analogiczne: względy funkcjonalne i aksjologiczne,
wynikające z faktu, że prowadzący postępowanie przygotowawcze lub sprawujący
nad nim nadzór jest najlepiej zorientowany w aktualizacji podstaw tymczasowego
aresztowania, a ranga wolności osobistej w systemie praw obywatelskich wymaga
szybkiego reagowania. W śledztwie analogiczne uprawnienie prokuratorowi nie
przysługiwało, ale mógł on w tej kwestii złożyć do sędziego śledczego wniosek,
który był wiążący (art. 266 § 2 k.p.k. 1928).
W ramach stosowania tymczasowego aresztowania kluczową rolę odgrywa
zawsze czynnik czasu34. Wszak nie można dopuścić do nadmiernego przedłużania się stosowania tego środka, gdyż wtedy traci on swój immanentny przymiot
tymczasowości.
W k.p.k. 1928 uregulowano terminy stosowania tego środka w postępowaniu
przygotowawczym, odrębnie w stosunku do dochodzenia i śledztwa. Jak wynikało z art. 171 § 1 k.p.k. 1928, podstawowy termin w dochodzeniu wynosił 2 miesiące i był to w pewnym sensie termin maksymalny, o czym świadczyło użycie
określenia „najwyżej”. Tę regułę osłabiał fakt, że w razie przejścia sprawy w stan
śledztwa termin 2 miesięcy ulegał faktycznie przedłużeniu35. Była to maksymalizacja względna także z tego powodu, że już w art. 171 § 2 k.p.k. 1928 przewidziano możliwość przedłużenia czasu trwania aresztowania na uzasadniony wniosek
przez sędziego śledczego lub sąd grodzki o „najwyżej jeden miesiąc”, z wyraźnym
zastrzeżeniem normatywnym, że dalszego przedłużenia już nie można udzielić.
Na tle tego przepisu kontestowano automatyzm w dokonywaniu przedłużenia czasu trwania aresztowania, podkreślając obowiązek sądu każdorazowego starannego
zbadania, czy dochodzenie może być kontynuowane bez owego przedłużenia36.
W wypadku tymczasowego aresztowania w toku śledztwa czas jego trwania – łącznie z dochodzeniem – nie mógł przekroczyć 6 miesięcy (art. 172 § 1
k.p.k. 1928). Dalsze przedłużenie było jednak możliwe. Dokonywał tego sąd okręgowy i było to dopuszczalne tylko w dwóch sytuacjach: a) gdy zachodziła konieczność dokonania czynności śledczych poza granicami kraju, b) gdy ze względu na
szczególne okoliczności sprawy sąd uznał, że nie można było ukończyć śledztwa
we wskazanym terminie 6 miesięcy (art. 172 § 2 k.p.k. 1928). Pierwszą sytuację
uzasadniano „bezsilnością sądu wobec władz zagranicznych”, natomiast drugą –
wyjątkowością, polegającą na prowadzeniu śledztwa połączonego ze szczególnymi trudnościami (np. w sprawie bardzo zawiłej)37. Powołany przepis nie zakreślał
terminu, na jaki przedłużano tymczasowe aresztowanie. W związku z tym faktem
zwracano uwagę, że wartość reguły określonej w art. 172 § 1 k.p.k. 1928 stawała
W tej kwestii np. A. Murzynowski: Areszt tymczasowy oraz inne środki zapobiegające uchylaniu się od sądu. Warszawa 1963, s. 193–194.
35
L. Peiper: Komentarz…, s. 216; K. Angerman, J. Nowotny, J. Przeworski: Komentarz…,
s. 238.
36
L. Peiper: Komentarz…, s. 216–217.
37
Ibidem, s. 218; A. Mogilnicki: Kodeks…, s. 362–363.
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się iluzoryczna, skoro tymczasowe aresztowanie w śledztwie mogło trwać bezterminowo, czyli do czasu wydania postanowienia o jego zamknięciu38. Jednakże akcentowano, że przedłużając aresztowanie, sąd jest obowiązany oznaczyć termin,
poza który nie wolno tego środka stosować, mimo że nie wynika to wprost z omawianego przepisu39. Możliwość przyjmowania różnych interpretacji tak ważnego
w aspekcie gwarancyjnym przepisu z pewnością nie sprzyjała wyznaczaniu właściwego standardu ochrony wolności osobistej oskarżonego. Trzeba jednak mocno
podkreślić, że w doktrynie zwracano uwagę, że sąd może uznać potrzebę dalszego
prowadzenia śledztwa, ale zarazem może odmówić przedłużenia tymczasowego
aresztowania, stwierdzając w tym zakresie brak dostatecznych podstaw40. Jest to
o tyle istotne, że nawet współcześnie nie tak rzadko stawia się znak równości między koniecznością przedłużenia czasu trwania postępowania a potrzebą prolongaty okresu stosowania tymczasowego aresztowania, pomijając fakt, że niekoniecznie i nie zawsze obie sytuacje mogą odnaleźć wspólny mianownik.
Żaden przepis nie rozstrzygał kwestii czasu stosowania tymczasowego aresztowania w postępowaniu sądowym. W ślad za motywami ustawodawczymi przyjmowano, że po wniesieniu aktu oskarżenia należy zaufać sądowi wyrokującemu,
że będzie się kierował istotnymi potrzebami wymiaru sprawiedliwości41.
Podsumowując przytoczone wywody, trzeba zaakcentować, że regulacja tymczasowego aresztowania w kodyfikacji z 1928 r. była wyrazem liberalnego i całkiem nowoczesnego – jak na tamte lata – podejścia w kwestii stosowania tego
środka w procesie karnym. Prawodawca wyraźnie dostrzegał potrzebę ochrony
wolności osobistej jednostki jako granicę stosowania tymczasowego aresztowania, a komentatorzy w doktrynie starali się interpretować odpowiednie przepisy
w sposób służący racjonalnemu zacieśnieniu granic wykorzystywania tego środka. Na tym tle niezbyt korzystnie przedstawiały się przepisy dotyczące stosowania
tymczasowego aresztowania wobec sprawców zawodowych lub nałogowych i recydywistów oraz przepisy normujące terminy. Wydaje się, że mogły one ułatwiać
zbyt szerokie niekiedy korzystanie z tego środka w procesie karnym, zwłaszcza
w aspekcie ówczesnych uwarunkowań społeczno-politycznych42. W każdym razie
na tle uregulowań k.p.k. 1928 wiele unormowań relewantnych w kwestii tymczasowego aresztowania w okresie PRL stanowiło znaczący regres w tym zakresie,
co tym bardziej implikuje tezę o potrzebie dostrzeżenia walorów przedwojennej
kodyfikacji karnoprocesowej.
K. Angerman, J. Nowotny, J. Przeworski: Komentarz…, s. 239, 240.
A. Mogilnicki: Kodeks…, s. 364. Autor ten wyraźnie proponował przyjęcie progwarancyjnej wykładni art. 172 k.p.k. 1928.
40
Ibidem.
41
K. Angerman, J. Nowotny, J. Przeworski: Komentarz…, s. 241.
42
W literaturze S. Płaza wskazał na nadużywanie stosowania tymczasowego aresztowania
w realiach przedwojennych, zob. S. Płaza: Historia prawa w Polsce na tle porównawczym. Cz. 3:
Okres międzywojenny. Kraków 2001, s. 590–591.
B.T.B.
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Wojewódzki Sąd Administracyjny w Katowicach
w okresie międzywojennym
Na mocy § 1 pkt. 4 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych1 oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. nr 72,
poz. 652) został utworzony WSA w Gliwicach właściwy dla województwa śląskiego, w którym przez ponad dziewięć lat orzekał czcigodny Wojtek Organiściak2. Nie był to pierwszy WSA, który w dziejach województwa śląskiego
obejmował je swoją właściwością, ponieważ także w okresie międzywojennym
istniał WSA dla województwa śląskiego (konkretnie tylko dla jego części górnośląskiej), ale z siedzibą w Katowicach. WSA w Katowicach nie doczekał się
dotychczas opracowania swoich dziejów. Mamy wprawdzie monografię Wojewódzkich sądów administracyjnych w Drugiej Rzeczypospolitej (Warszawa–Poznań 1976) autorstwa Witolda Maisla, dziejom WSA w Katowicach poświęcił
on w niej znacznie mniej miejsca niż WSA w Poznaniu i Toruniu. Ustalenia
dotyczące WSA w Katowicach zawarte w tej monografii mają jednak ciągle podstawowe znaczenie, aczkolwiek odnośnie do niektórych spośród nich możliwa
jest dziś ich częściowa weryfikacja.

Dalej WSA.
Wojciech Organiściak do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego WSA w Gliwicach został powołany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2009 r.
(M.P. nr 63, poz. 835).
1
2
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1. Powstanie i organizacja WSA w Katowicach
Utworzenie WSA w Katowicach w okresie międzywojennym stanowiło podwójne odstępstwo od istniejącego modelu sądownictwa administracyjnego
w Drugiej Rzeczypospolitej. Po pierwsze, WSA powstały tylko w województwach
obejmujących ziemie byłego zaboru pruskiego, a więc w województwie pomorskim, poznańskim i śląskim. Po drugie, WSA w Katowicach różnił się od powołanych WSA w Poznaniu i Toruniu3.
WSA w Katowicach rozpoczął swoją działalność dwa i pół roku po zainicjowaniu działalności przez sądy w Poznaniu i Toruniu, które rozpoczęły ją z dniem
1 lutego 1920 r. Było to możliwe dopiero po przejęciu dnia 16 czerwca 1922 r.
przez Polskę przyznanej jej części Górnego Śląska. Nastąpiło to na mocy rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 1922 r. wydanego przez pierwszego wojewodę śląskiego Józefa Rymera, w przedmiocie utworzenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (Dz.U. Śl. nr 12, poz. 42)4. Przed wydaniem tego rozporządzenia przez
Wojewodę Śląskiego jego projekt wcześniej był referowany na dwunastym posiedzeniu Tymczasowej Rady Wojewódzkiej w dniu 1 sierpnia 1922 r. przez starszego
radcę województwa dra Włodzimierza Dąbrowskiego5. Utworzenie WSA w Katowicach na podstawie rozporządzenia wydanego przez wojewodę J. Rymera, nie
do końca było zgodne z prawem. Zgodnie bowiem z art. 39 statutu organicznego Województwa Śląskiego uprawnionym do tego był Sejm Śląski, a wcześniej,
przed jego zebraniem się władza ustawodawcza przysługiwała owszem wojewodzie, ale wspólnie z Tymczasową Radą Wojewódzką. Na nieformalność tą zwrócił
uwagę wojewodzie śląskiemu minister spraw wewnętrznych, zatwierdzając projekt i wydane przez wojewodę rozporządzenie o utworzeniu WSA. Ostatecznie
wspomniane uchybienia formalne związane z utworzeniem WSA w Katowicach
konwalidował Sejm Śląski, wydając dnia 9 maja 1923 r. ustawę w przedmiocie
utworzenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (Dz.U. Śl. nr 20, poz. 129),
którą to ustawą zatwierdził rozporządzenie wojewody J. Rymera w przedmiocie
utworzenia WSA6.
3
W. Piątek, A. Skoczylas: Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce.
W: Sądowa kontrola administracji publicznej. T. 10: System Prawa Administracyjnego. Red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel. Warszawa 2016, s. 12.
4
Ibidem. Wzorcem dla tego rozporządzenia było analogiczne rozporządzenie z dnia 21 lutego
1920 r. Ministra b. Dzielnicy Pruskiej dotyczące utworzenia wojewódzkich rad administracyjnych
i wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.Urz. Min. b. Dz. Pr. nr 10, poz. 81).
5
„Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego” 1922, R. 1, nr 7, s. 4.
6
K. Dubiel: Stosunek woj. sądów administracyjnych do wojewodów. „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1929, R. XI, nr 8, s. 281; A. Tarnowska: Sądownictwo administracyjne
w II RP a pruski model sądownictwa administracyjnego. „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2006, T. 9/2, s. 437; W. Maisel: Wojewódzkie Sądy Administracyjne w Drugiej Rzeczypospolitej.
Warszawa–Poznań 1976, s. 37–38.
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Włodzimierz Dąbrowski został także organizatorem, a następnie pierwszym
prezydentem WSA, ponadto powierzono mu także kierownictwo „Gazety Urzędowej Województwa Śląskiego”7. Zapewne na potrzeby nowo powstałego WSA
zestawił on i opublikował w 1923 r. Zbiór praw konstytucyjnych i administracyjnych Województwa Śląskiego. Sądownictwo administracyjne (Katowice 1923).
W. Dąbrowski niezbyt długo był prezydentem WSA, mimo że akurat w 1924 r.
ukończył aplikację sądową, to jednak jeszcze w tym samym roku został starostą
i dyrektorem policji w Katowicach8.
Pracami WSA kierował prezydent, jak już wspomniałem, pierwszym prezydentem WSA w Katowicach był dr W. Dąbrowski (2 sierpnia 1922–13 luty 1924),
następnie został nim Jan Szatko, który najpierw w latach 1924–1925 pełnił obowiązki prezesa WSA, a następnie w latach 1926–1939 był prezesem WSA. Wiceprezydentami WSA byli dr Władysław Kniażycki (1930–1939), Maksymilian
Maiss (1929) i Leon Warmski (1922). Sędziowie WSA dzielili się na sędziów
zawodowych i niezawodowych; gdy idzie o sędziów niezawodowych, wyróżniano także zastępców sędziów niezawodowych. Część sędziów zawodowych (jak
np. J. Szatko, W. Kniażycki czy L. Warmski) przeszła do WSA z sądów powszechnych, w których wcześniej orzekali9.
Prezydenta WSA i jego zastępcę mianował dożywotnio Prezydent RP na
wniosek Wojewody Śląskiego, zaś sędziów niezawodowych i ich zastępców powoływała Śląska Rada Wojewódzka10.
Zgodnie z art. 2 powoływanego rozporządzenia Wojewody Śląskiego
z 1922 r. w przedmiocie utworzenia WSA w skład WSA mieli wchodzić: przewodniczący (zwany prezydentem), jego zastępca, sędziowie zawodowi (liczba
ich nie była podana, przypuszcza się, że miało ich być co najmniej dwóch),
sześciu sędziów niezawodowych oraz tyle samo ich zastępców11. Przewodniczący, jego zastępca i sędziowie zawodowi musieli posiadać kwalifikacje na wyższy urząd administracyjny lub na urząd sędziowski według przepisów polskich,
pruskich lub austriackich.
Pod względem organizacji sądownictwo w województwie śląskim w okresie autonomii było częścią sądownictwa powszechnego Państwa Polskiego, dotyczy to także sądownictwa administracyjnego. Zgodnie ze statutem organicznym województwa
śląskiego Sejm Śląski nie posiadał w zasadzie żadnych kompetencji odnośnie sądów,
7
Wcześniej był on referentem sekretariatu prawniczego Sądu Najwyższego, a następnie od
sierpnia 1920 r. szefem Wydziału Prezydialnego Komisarza Plebiscytowego Wojciecha Korfantego;
Straty notariatu w latach 1939–1945. „Przegląd Notarialny” 1947, T. II, z. IX–X, s. 160–161.
8
Ibidem, s. 161.
9
L. Krzyżanowski: Sędziowie w II Rzeczypospolitej. Okręgi apelacyjne: krakowski i katowicki.
Katowice 2011, s. 156.
10
M. Mąkosa: Sądownictwo administracyjne w Polsce do 1939 roku. Geneza – Ustrój – Funkcjonowanie. Radom 2014, s. 92.
11
Ibidem.
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za wyjątkiem kwestii językowych (rozdział piąty tego statutu)12. WSA w byłym zaborze pruskim były w zasadzie samoistnymi organami sądowymi niezależnymi od
władz administracyjnych. Rozporządzenie wojewody śląskiego z 1922 r. i ustawa
Sejmu Śląskiego z 1923 r. o utworzeniu WSA w Katowicach silniej niż w aktach
powołujących WSA w Poznaniu i Toruniu podkreślały niezawisłość jego zawodowych sędziów. Jedynie w zakresie nadzoru formalnego nad prowadzonymi w WSA
czynnościami o charakterze zewnętrznym, zgodnie z art. 3 rozporządzenia ministra
b. dzielnicy pruskiej z dnia 21 lutego 1920 r. o utworzeniu wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.Urz. Min. b. Dz. Pr. nr 10, poz. 81), należał on do wojewodów.
Wojewoda mógł bowiem zaskarżać orzeczenia WSA z powodów publicznego interesu i przysługiwały mu w tym względzie te same środki prawne, co stronom. Nie było
to rozwiązanie nowe, gdyż przewidywała je już wcześniej pruska ustawa o ogólnej
administracji kraju z dnia 30 lipca 1883 r. (Zb. U. Pr. s. 195)13. O dziwo powyższe
uprawnienia nadzorcze nie stały się, po 1926 r., podstawą wojny wojewody Michała
Grażyńskiego z WSA w Katowicach, tak jak to było z Sejmem Śląskim.
Michał Grażyński odrzucił także zaproponowany przez Prokuratorię Generalną w 1929 r. projekt, by przy WSA w Katowicach utworzyć stanowisko stałego przedstawiciela wojewody, który miałby z ramienia wojewody uczestniczyć
w rozprawach, broniąc interesów skarbu państwa, skarbu śląskiego i związków
komunalnych. Ponadto do kompetencji wspomnianego przedstawiciela wojewody przy WSA miałoby być także czuwanie nad działalnością urzędników delegowanych na rozprawy przez wydziały urzędu wojewódzkiego, zaczepianie orzeczeń sądu przez wojewodę i informowanie go o działalności WSA. Wojewoda
M. Grażyński nie poparł pomysłów Prokuratorii Generalnej, być może miał on
większe zaufanie do prac WSA w Katowicach niż ona14.
Śląski Urząd Wojewódzki zapewniał również obsługę administracyjną WSA
w Katowicach, zamawiając m.in. dla niego niezbędne druki urzędowe15.
WSA w Poznaniu i Toruniu powstały w wyniku przekształcenia pruskich wydziałów obwodowych16 odpowiednio w Poznaniu i Toruniu. Tak nie było w przypadku WSA w Katowicach, ponieważ przed 1922 r. nie było w nim wydziału obwodowego, lecz miał on swoją siedzibę w Opolu. WSA w Katowicach umieszczony
został w budynku szkoły przy ul. Rütgera (obecnie ul. ks. Józefa Szafranka)17.
H. Rechowicz: Sejm Śląski 1922–1939. Katowice 1965, s. 32. Art. 39 statutu organicznego
przewidywał jedynie utworzenie sądów administracyjnych śląskich w miejsce sądów niemieckich,
pruskich i austriackich.
13
K. Dubiel: Stosunek woj. sądów administracyjnych…, s. 278–280.
14
W. Maisel: Wojewódzkie Sądy Administracyjne…, s. 103.
15
„Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego” 1927, R. VI, nr 2, s. 15.
16
Były one sądami administracyjnymi drugiej instancji, działającymi przy prezydentach rejencji. Oprócz tego, że były one organami sądowymi były również organami administracji ogólnej;
P. Wiązek: Sądownictwo administracyjne na ziemiach polskich pod zaborami. W: „Acta Universitatis
Wratislaviensis”. Nr 3602. Prawo. T. CCCXVI/2. Studia Historycznoprawne. Wrocław 2014, s. 130.
17
W. Maisel: Wojewódzkie Sądy Administracyjne…, s. 36–37, 78.
12
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2. Działalność WSA w Katowicach
Oficjalnie WSA w Katowicach rozpoczął działalność dnia 1 września 1922 r.
Konieczność przyspieszenia prac nad tworzeniem WSA wymuszało życie, m.in.
w piśmie z dnia 5 sierpnia 1922 r. Wydziału Przemysłu i Handlu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zwracano uwagę, że „byłoby pożądane przyspieszyć
stworzenie Sądu Administracyjnego, ponieważ budowa niektórych projektowanych fabryk, dla których uruchomienia zezwolenie Sądu Administracyjnego jest
potrzebne, nie może być rozpoczęta”18.
Podstawą prawną funkcjonowania WSA było rozporządzenie z dnia 21 lutego 1920 r. Wpływ na funkcjonowanie sądownictwa administracyjnego w województwie śląskim, w tym także WSA, miało również uchwalenie Konstytucji
marcowej z 1921 r. Początkowo wpływ ten nie był najlepszy, ponieważ zachodziło
wiele różnic między interpretacją przepisów konstytucji dotyczących sądownictwa administracyjnego, szczególnie jej art. 73, kontrowersyjnie umieszczonego
w rozdziale o Władzy wykonawczej19, i przepisów na nich opartych, a przepisami
niemieckimi dotyczącymi sądownictwa administracyjnego ciągle obowiązującymi na Górnym Śląsku20.
Do zawodowych członków (sędziów) WSA w Katowicach miały zastosowanie wszystkie każdorazowo obowiązujące przepisy prawne, gwarantujące niezawisłość sędziów wymiaru sprawiedliwości. Zaś przepisy odnoszące się do funkcjonariuszy państwowych niedające się pogodzić ze wspomnianą niezawisłością
sędziowską nie miały mieć do nich zastosowania21.
Ile spraw rozpatrzył WSA w Katowicach, na skutek niekompletności akt archiwalnych nie da się ustalić. Można jedynie ogólnie stwierdzić, biorąc na przykład
pod uwagę fakt, że w latach 1923–1929 wydał on 690 wyroków22. Na tą liczbę
złożyło się: 457 wyroków tzw. przemysłowych, 98 – podatkowych, 62 – dotyczące
„kosztów opieki społecznej”, 29 – „policyjnych” i 1 – wyborczy23.
Sprawy rozpatrywane przed WSA były rozpatrywane w składzie, do którego
wchodzili sędziowie zawodowi i niezawodowi. Sędziowie zawodowi mogli być
sędziami bezpośrednio zatrudnionymi w WSA bądź też do niego delegowanymi.
Sędziowie zwykłych sądów mogli być delegowani do WSA do czasu zamianowania przez Naczelnika Państwa stałych sędziów zawodowych WSA. Przewodniczącym składu orzekającego był na ogół prezes WSA. Z sytuacją taką spotyIbidem, s. 38.
A. Tarnowska: Sądownictwo administracyjne w II RP…, s. 426–427.
20
Por. W. Świnarski: O wojewódzkich sądach administracyjnych. „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1924, R. VI, nr 47, s. 1–3.
21
M. Mąkosa: Sądownictwo administracyjne…, s. 93.
22
W. Maisel: Wojewódzkie Sądy Administracyjne…, s. 129.
23
M. Mąkosa: Sądownictwo administracyjne…, s. 94.
18
19
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kamy się na przykład w sprawie zakończonej wyrokiem z dnia 13 lutego 1935 r.
(L.dz. S.727/34 S.A.), gdzie składowi przewodniczył prezes WSA J. Szatko, w charakterze sędziów zawodowych zasiadali sędziowie Jan Handzel i Bronisław Podolecki (oddelegowani do tego sądu z Sądu Apelacyjnego w Katowicach), a sędziami niezawodowymi byli Jan Koj i Ferdynand Popek24. Możliwość orzekania
w WSA przez sędziów innych sądów dopuszczał art. 5 Rozporządzenia Wojewody Śląskiego z dnia 16 grudnia 1922 r. w sprawie wynagrodzenia niezawodowych
sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz sędziów zwykłych sądów
delegowanych do sprawowania funkcji sędziów zawodowych przy Wojewódzkim
Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Śl. nr 38, poz. 139)25. Był to korzystny sposób
dodatkowego zarobkowania dla czynnych i emerytowanych sędziów, którzy z tego
tytułu mogli otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 1/5 miesięcznych
poborów. Z tej możliwości dorobienia w WSA skorzystali między innymi wspomniani czynni sędziowie Sądu Apelacyjnego w Katowicach – J. Handzel i B. Podolecki, jak i emerytowani – Karol Gerschel i M. Maiss26.
WSA łączyło z wojewodami, jako organami administracji, wiele zależności.
W odniesieniu do WSA w Katowicach stosunki te układały się analogicznie jak
w województwach poznańskim i pomorskim. Zmiany w tym zakresie przyniosło dopiero Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz.U. RP nr 2, poz. 86),
które nie obowiązywało na obszarze województwa śląskiego27. Mimo to WSA
bez cienia wątpliwości uważano za organ stricte sądowy i był on nim od początku swojego istnienia, w przeciwieństwie do WSA w Poznaniu i Toruniu, które
dopiero po 1928 r. przestały pełnić funkcje uchwałodawcze28. Sprawy (zażalenia) rozpatrywane w postępowaniu uchwałowym, a więc należące dawniej do
kompetencji pruskich rad i wydziałów prowincjonalnych, od początku przeszły
na Śląską Radę Wojewódzką, pozostając poza sferą kompetencji WSA w Katowicach. Stało się to na skutek memoriału W. Dąbrowskiego z dnia 3 listopada
1922 r. zatytułowanego O kompetencji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
przesłanego do najwyższych organów administracji rządowej i samorządowej
województwa śląskiego, w którym podkreślił on przede wszystkim, że istotą
sądu administracyjnego jest rozsądzanie sporów, a nie załatwianie spraw administracyjnych29.
„Gazeta Powiatowa powiatu świętochłowickiego” 1935, nr 13, s. 3–4.
Identyczne rozporządzenie zostało wydane dnia 27 stycznia 1936 r. (Dz.U. Śl. nr 1, poz. 2).
26
L. Krzyżanowski: Sędziowie w II Rzeczypospolitej…, s. 286.
27
K. Dubiel: Stosunek woj. sądów administracyjnych…, s. 281.
28
A. Tarnowska: Sądownictwo administracyjne…, s. 437; W. Maisel: Wojewódzkie Sądy Administracyjne…, s. 39. Art. 1 rozporządzenia Wojewody śląskiego z 1922 r. w przedmiocie utworzenia WSA stanowił, że sprawy rozpatrywane przez WSA w postępowaniu uchwałowym będą należały do kompetencji WSA aż do chwili uregulowania nowego toku instancji w odnośnych ustawach.
29
W. Maisel: Wojewódzkie Sądy Administracyjne…, s. 113.
24
25
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WSA w Katowicach był sądem administracyjnym II instancji, rozpatrywał
odwołania od wyroków sądów I instancji, czyli wydanych przez wydziały powiatowe30. Zaś odwołania od jego wyroków szły do sądu III instancji, jakim od
1924 r. był Naczelny Trybunał Administracyjny w Warszawie31. Przed utworzeniem NTA w Warszawie instancją odwoławczą od orzeczeń WSA w Katowicach
był Senat Administracyjny Sądu Apelacyjnego w Katowicach.
Podstawową normą, na której opierała się działalność WSA, była pruska ustawa o ogólnej administracji kraju z dnia 30 lipca 1883 r. (Zb. U. Pr. s. 195)32.

3. Sylwetki sędziów WSA w Katowicach
WSA nie tylko dziś, ale i w przeszłości miały szczęście, a czasami nieszczęście,
że orzekało w nich wiele interesujących osób, tak było między innymi w odniesieniu do WSA w Katowicach w okresie międzywojennym. W okresie tym można
zauważyć większe zróżnicowanie wśród osób orzekających w WSA niż dziś. Było
to następstwem różnych zasad powoływania poszczególnych kategorii osób tam
orzekających w okresie międzywojennym.
Roman Schnur pisał, iż w okresie po I wojnie światowej na terytoriach zachodnich Drugiej Rzeczypospolitej, obejmujących także Górny Śląsk, można
było doliczyć się zaledwie około 50 prawników wykształconych w niemieckich
uniwersytetach, ogółem zaś nie więcej niż 150–200. Był to najpoważniejszy problem, przed jakim stanęło sądownictwo i administracja na tych ziemiach33.
W jedynej jak dotąd monografii WSA w Drugiej Rzeczypospolitej pióra Witolda Maisla wymienia on 24 osoby, które orzekały w WSA w Katowicach w latach
1922–193934. W ich skład wchodzili: Fryderyk Andres, Władysław Augustyński,
dr Bar, Emil Caspari, dr Włodzimierz Dąbrowski, inż. Józef Dworzańczyk, Bronisław Flach, Karol Gerschel, Jan Handzel, dr Tadeusz Karczewski, dr Władysław
Kniażycki, Jan Koj, Brunon Kudera, dr Maksymilian Maiss, inż. Tomisław Morawski, dr Władysław Pasternak, dr Jan Ploch, Bronisław Podolecki, Ferdynand
Por. np. wyrok WSA w Katowicach z dnia 19 maja 1937 r. (L.dz. S.158/37 S.A.) utrzymujący
wyrok Wydziału Powiatowego w Świętochłowicach z dnia 27 stycznia 1937 r. zawierający zarządzenie policyjne nakazujące rozebranie domu; „Gazeta Powiatowa powiatu świętochłowickiego” 1937,
nr 24, s. 111–112.
31
W. Piątek, A. Skoczylas: Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce.
W: Sądowa kontrola…, s. 12; A. Tarnowska: Sądownictwo administracyjne…, s. 437.
32
K. Dubiel: Stosunek woj. sądów administracyjnych…, s. 278.
33
R. Schnur: Einflüsse des deutschen und des österreichischen Rechts in Polen. Berlin–New
York 1985, s. 14.
34
W. Maisel: Wojewódzkie Sądy Administracyjne…, s. 231–233.
30
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Popek, Jan Szatko, Stanisław Szkudlarz, dr inż. Rudolf Wachsmann, Leon Warmski, Klemens Wnukowski.
Sędziowie WSA w Katowicach mogli być sędziami zawodowymi i niezawodowymi. Tylko sędziowie zawodowi mogli pełnić funkcje kierownicze w WSA: prezesa WSA (W. Dąbrowski, J. Szatko), wiceprezesa WSA (W. Kniażycki, M. Maiss,
L. Warmski) i przewodniczącego składu orzekającego. Oprócz wcześniej wymienionych sędziami zawodowymi byli także: dr Bar (1923–1925), J. Handzel
(1926–1939) i W. Pasternak (1923–1928). Pozostałe osoby wymienione przez
W. Maisla były sędziami niezawodowymi, którzy mogli być zwykłymi sędziami
niezawodowymi bądź też zastępcami sędziów niezawodowych. Niezawodowymi
sędziami byli: W. Augustyński (1926–1939), B. Flach (1922–1934), K. Gerschel
(1924–1926), J. Koj (1927–1939), T. Morawski (1925–1928), W. Pasternak (1923),
B. Podolecki (1934–1939), S. Szkudlarz (1934–1939) i K. Wnukowski (1926). Natomiast zastępcami sędziów niezawodowych byli: F. Andres (1923–1926), J. Dworzańczyk (1925–1931), T. Karczewski (1934–1939), B. Kudera (1923–1939),
J. Ploch (1924–1926), F. Popek (1926–1939) i R. Wachsmann (1922–1924).
Nazwiska niektórych przewijają się wśród osób orzekających w WSA w Katowicach. Przykładowo W. Dąbrowski początkowo był sędzią zawodowym, później,
kiedy odszedł z WSA, czasami go wspomagał, orzekając w nim jako sędzia niezawodowy (1925–1927). Podobnie było w przypadku W. Pasternaka, który najpierw
niecały rok był sędzią niezawodowym, a potem przez pięć lat sędzią zawodowym.
Z kolei E. Caspari i F. Popek był czas, że orzekali w WSA jako sędziowie niezawodowi (E. Caspari 1924–1934) i jako zastępcy sędziów niezawodowych (E. Caspari
1922–1924). Ewenementem był M. Maiss, który w różnych okresach istnienia
WSA w Katowicach orzekał w nim jako: sędzia zawodowy, sędzia niezawodowy
(1926–1934) i jako zastępca sędziego niezawodowego (1922–1926).
Sędziami niezawodowymi były na ogół osoby, które na co dzień wykonywały jakiś inny zawód lub pracowały poza WSA. Wśród sędziów niezawodowych
najwięcej, bo siedem, było osób, które łączyły funkcję sędziego WSA lub wcześniej, przed jej objęciem były sędziami sądów powszechnych. Można tu wymienić
trzech sędziów sądu okręgowego w Katowicach – W. Augustyńskiego, K. Gerschela i J. Handzla. M. Maiss najpierw był sędzią sądu okręgowego w Poznaniu,
a następnie wiceprezesem sądu apelacyjnego w Katowicach. Sędzią sądu apelacyjnego w Katowicach był także B. Podolecki. Dwie osoby były wcześniej sędziami
sądu powiatowego: W. Pasternak – w Koźminie, L. Warmski – w Katowicach.
W WSA orzekali także jako sędziowie przedstawiciele władz samorządowych,
w osobach sześciu burmistrzów: B. Flacha – burmistrza Orzegowa (dziś dzielnica Rudy Śląskiej)35, T. Karczewskiego i B. Kudery – burmistrza i wiceburmistrza
35
B. Flach w drodze wyjątku uzyskał zgodę od ministerstwa spraw wewnętrznych na używanie tytułu „burmistrza”, ponieważ gmina, którą on zarządzał, miała mniej niż 10 tys. mieszkańców
i na czele takiej wielkości gmin formalnie stali naczelnicy. Był on jednym z nielicznych polskich
naczelników gmin na Górnym Śląsku przed I wojną światową, będąc od 1903 r. naczelnikiem Orze-
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Mysłowic, J. Koja – burmistrza Mikołowa, F. Popka – burmistrza Siemianowic
Śląskich36, S. Szkudlarza – drugiego burmistrza Katowic (w latach 1926–1939).
W grupie tej – urzędników samorządowych, można także wymienić starszego
radcę wojewódzkiego F. Andersa.
Czterech spośród sędziów niezawodowych WSA było adwokatami: W. Augustyński (zanim został sędzią sądu okręgowego w Katowicach), B. Kudera (z Mysłowic i członek Wydziału Izby Adwokackiej w Katowicach)37, J. Ploch (w Śmiglu)
i K. Wnukowski (z Katowic)38. Łączyli oni oczywiście orzekanie w WSA z praktyką adwokacką, jak np. K. Wnukowski w sprawach cywilnych39.
Także cztery osoby spośród sędziów WSA pełniło funkcje dyrektorów generalnych: E. Caspari – banku w Katowicach40, J. Dworzańczyk – Spółki Akcyjnej
„Giesche” (do 1926 r.)41, R. Wachsmann – Steinkohlengesselschaft w Katowicach
oraz T. Morawski – Rybnickiego Gwarectwa Węglowego. Przy okazji warto dodać, że także syndyk Gwarectwa Rybnickiego (i jednocześnie adwokat w Śmiglu)
J. Ploch był sędzią WSA.
Niektórzy spośród sędziów niezawodowych WSA, gdy tylko im prawo na to
pozwalało, byli także czynni politycznie. Trzech spośród nich zasiadało w Tymczasowej Śląskiej Radzie Wojewódzkiej: B. Flach, B. Kudera i R. Wachsmann42;
zaś J. Koj był posłem na Sejm Śląski. Najszerszą działalność polityczną miał za
sobą pierwszy prezes WSA w Katowicach – W. Dąbrowski. Była to jednakże działalność prowadzona przez niego bądź to przed objęciem funkcji prezesa WSA,
bądź też po ustąpieniu przez niego z tego stanowiska43.
gowa. Po wojnie zaś oprócz tego, że był naczelnikiem Orzegowa w latach 1924–1928, był ponadto
komisarycznym naczelnikiem gminy Godula; D. Sieradzka: Samorząd komunalny Świętochłowic
i powiatu świętochłowickiego (1922–1939). Świętochłowice 1998, s. 10, 23, 27.
36
Zatwierdzenie wyboru burmistrza w Siemianowicach Śląskich. „Gazeta Administracji” 1936,
R. XVIII, nr 8, s. 256.
37
„Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego” 1926, R. V, nr 31, s. 146.
38
Ibidem.
39
Będąc m.in. pełnomocnikiem procesowym Marii Stroba w procesie o rozwód; „Gazeta
Urzędowa Województwa Śląskiego” 1926, R. V, nr 31, s. 147.
40
Był on byłym działaczem PPS, wcześniej kierował także wydziałem rolnictwa, weterynarii, leśnictwa, domen państwowych i domen administrowanych przez państwo Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego; Z. Hojka: Administracja rządowa. W: Województwo śląskie (1922–1939). Zarys
monograficzny. Red. F. Serafin. Katowice 1996, s. 37.
41
„Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego” 1926, R. V, nr 31, s. 146.
42
Powołani oni zostali do niej dnia 12 czerwca przez premiera Antoniego Ponikowskiego;
Z. Hojka: Józef Rymer. Biografia polityczna. Katowice 2002, s. 100. Łączenie funkcji sędziów niezawodowych WSA i członkostwo w Tymczasowej Radzie Wojewódzkiej przez wspomniane osoby
wynikało z faktu, że zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Wojewody Śląskiego z 1922 r. o utworzeniu
WSA to Tymczasowa Rada Wojewódzka wyznaczała sędziów niezawodowych WSA spośród swoich
członków lub innych mieszkańców Województwa Śląskiego.
43
Włodzimierz Dąbrowski (ur. w 1892 r. w Cieszynie, zm. w 1942 r. w Auschwitz-Birkenau),
syn naczelnika sądu w Skoczowie, studiował nauki polityczne na Sorbonie w Paryżu i prawo na
uniwersytecie w Wiedniu, gdzie uzyskał stopień doktora. W latach 1919–1920 był szefem biura
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Ze względu na skomplikowaną sytuację narodowościową na Górnym Śląsku
wśród sędziów niezawodowych początkowo zasiadali także sędziowie narodowości niemieckiej: J. Płoch – przy którym ostrzegano, że „rozumie po polsku”,
i R. Wachsmann – dyrektor generalny Steinkohlengesselschaft w Katowicach.
Witold Maisel zwrócił także uwagę na wysokie wykształcenie sędziów WSA
w Katowicach, wskazując, iż było wśród nich ośmiu doktorów prawa i trzech
członków, którzy mieli tytuły magistra inżyniera44.
Jak z powyższego widać, wśród sędziów WSA w Katowicach była dosyć duża
rotacja. Oprócz niewielkiej grupy sędziów (W. Augustyński, E. Caspari, J. Handzel, J. Koj, B. Kudera, M. Maiss i F. Popek), którzy orzekali w WSA dziesięć
i więcej lat, pozostali sędziowie na znacznie krócej związali swoje losy z WSA
w Katowicach. Odczuwalny był zwłaszcza brak sędziów zawodowych, którzy jedynie mogli sprawować funkcje kierownicze, dlatego też wojewoda śląski dnia
16 grudnia 1922 r. wydał rozporządzenie, na mocy którego wyraził zgodę na czasowe dopuszczenie do wykonywania obowiązków sędziów zawodowych w WSA
przez sędziów oddelegowanych z sądów powszechnych. Podstawą tych trudności
początkowo było niskie uposażenie, jakie otrzymywali sędziowie WSA. Mimo
tych niezachęcających warunków finansowych orzekający w nim sędziowie niezawodowi reprezentowali duży zasób doświadczenia fachowego i administracyjnego oraz wiedzy prawniczej. Potwierdzeniem tego może być znacznie mniejsza
liczba orzeczeń WSA w Katowicach uchylonych przez NTA niż w przypadku sądów administracyjnych w Poznaniu i Toruniu45.
Witold Maisel w swojej rozprawie pt. Wojewódzkie sądy administracyjne
w Drugiej Rzeczypospolitej stawia pytanie, czy pod wpływem regionalnego ustawodawstwa śląskiego WSA w Katowicach stanowił typ odmienny od pozostałych
dwóch WSA w Poznaniu i Toruniu46. Odpowiedź na nie brzmi – nie, z czasem
bowiem nastąpiło ujednolicenie organizacji wspomnianych trzech wojewódzkich
sądów administracyjnych, aczkolwiek należy dodać, że późniejsze ustawodawstwo śląskie, uwzględniające doświadczenia wcześniej zorganizowanych WSA
w Poznaniu i w Katowicach, miało pozytywny wpływ na organizację i działalność WSA w Katowicach47. WSA dawniejszy w Katowicach i dzisiejszy w Gliwiprezydialnego w Rządzie Krajowym w Cieszynie. Następnie był uczestnikiem trzeciego powstania
śląskiego, a w latach 1920–1921 kierował Wydziałem Prezydialnym Komitetu Plebiscytowego w Bytomiu. Po ustąpieniu ze stanowiska prezesa WSA był: od 1925 r. adwokatem i dziekanem Śląskiej
Rady Adwokackiej, a w latach 1926–1938 notariuszem i prezesem Rady Notarialnej w Katowicach,
komisarycznym przewodniczącym Rady Miejskiej w Katowicach (po 1926 r.), posłem do Sejmu
Śląskiego (w latach 1930–1939), wicemarszałkiem Sejmu Śląskiego (w latach 1935–1939). Od dnia
1 stycznia 1939 r. był dyrektorem generalnym Rudzkiego Gwarectwa Węglowego; J. Golec, C. Bojda: Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej. T. 2. Cieszyn 1995, s. 43; Straty notariatu…, s. 157–162.
44
W. Maisel: Wojewódzkie Sądy Administracyjne…, s. 74.
45
Ibidem, s. 61, 180, tab. 7.
46
Ibidem, s. 6.
47
Ibidem, s. 75–76.
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cach pod innym względem stanowią „odmienny” typ od pozostałych istniejących
w Polsce WSA. Ze względu na ich umiejscowienie, usytuowanie na Górnym Śląsku – regionie jedynym w swoim rodzaju w Polsce, wywierającym determinujący
wpływ na wszystkie instytucje na nim istniejące i działające.

K.K.

Paweł Kornacki

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Problem spójności systemowej
przy rozpoznawaniu skargi
na przewlekłość postępowania
w sprawach administracyjnych*
1. Skarga z art. 3 § 2 pkt. 8 i 9 p.p.s.a.1
jako element systemu prawa
1.1. System prawa stanowi zbiór norm prawnych obowiązujących w danym
państwie, w określonym czasie, uporządkowany zgodnie z przyjętymi kryteriami.
Nie jest to więc zbiór niepowiązanych z sobą zasad postępowania, mechanicznie nagromadzonych w jedną całość, lecz stanowi całość uporządkowaną, której
wszystkie części są z sobą wzajemnie zharmonizowane. Powinny być więc pogrupowane zarówno pod względem treści (systematyzacja pozioma), jak i miejsca
w hierarchii aktów normatywnych (systematyzacja pionowa), ponieważ normy
niższego rzędu muszą być interpretowane w zgodzie z treścią przepisów hierarchicznie wyższych, np. ustawowe normy prawa polskiego w zgodzie z normami
prawa międzynarodowego publicznego2.
Zapewnienie systemowi prawa odpowiedniego stopnia spójności i uporządkowania stanowi obowiązek legislatorów, ale również organów stosujących prawo.
* Artykuł powstał na bazie dwóch wątków niepublikowanego referatu, wygłoszonego na konferencji sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w Szczyrku, w dniach 10–
12 października 2018 r., pt. Skarga na bezczynność organu i przewlekłe prowadzenie postępowania.
Wybrane problemy orzecznicze.
1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 1302 ze zm. [dalej: p.p.s.a.].
2
Szerzej L. Morawski: Zasady wykładni prawa. Toruń 2010, s. 125–153.
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Formułuje się w związku z tym pogląd, że spójność systemu prawa zapewniana
jest za pomocą określonego poziomu jednolitości orzeczniczej. Istotę spójności
w stosowaniu prawa oddaje m.in. opisana w doktrynie amerykańskiej doktryna
spójności sądowej, według której obowiązkiem sędziów jest rozpatrywanie prawa
jako całości, a nie tylko pewnych fragmentów, dla których reszta stanowi jedynie
pewne tło3. Zgodnie z tym, nieodłącznymi czynnikami sprzyjającymi spójności
systemu jest całościowe i wszechstronne pojmowanie poszczególnych instytucji
prawnych, a nie tylko jednolita wykładnia stanowiących je norm4.
1.2. Skarga na przewlekłość postępowań prowadzonych przez organy administracji publicznej została wprowadzona do p.p.s.a. z dniem 11 kwietnia 2011 r.5 Jak
wynika z uzasadnienia projektu6, po to, aby wyeliminować lukę prawną w zakresie zwalczania przewlekłości w rozpoznawaniu spraw administracyjnych w Polsce, na którą zwracał uwagę Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
[dalej: ETPC albo Trybunał] na gruncie art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności7. Należy zauważyć, że co prawda art. 6 ust. 1
Konwencji literalnie nie odnosi się do spraw administracyjnych, ale orzecznictwo
ETPC w zawartym tam pojęciu „sprawa cywilna” upatruje szereg spraw, które
w polskim porządku prawnym traktuje się jako sprawy administracyjne8, a w odniesieniu do reszty wzorce wypracowane w orzecznictwie ETPC inkorporuje się
do treści art. 45 ust. 1 Konstytucji RP9. Także w uzasadnieniu do projektu ustawy
istotnie nowelizującej p.p.s.a. z dniem 15 sierpnia 2015 r. wskazano, że jednym
3
R. Dworkin: Imperium prawa. Warszawa 2006, s. 400–412, za: J. Wegner-Kowalska: Nowy
wymiar ochrony sądowej w sprawach bezczynności administracji lub przewlekłego prowadzenia postępowania. „Państwo i Prawo” 2018, z. 8, s. 57.
4
J. Wegner-Kowalska: Nowy wymiar ochrony…, s. 57.
5
Ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dz.U. poz. 18 ze zm.
6
Sejm RP VI kadencji. Druk sejmowy nr 2987.
7
Sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie protokołami nr 3, 5
i 8 oraz uzupełnionej protokołem nr 2. Dz.U. 1993, poz. 284 ze zm. [dalej: EKPC albo Konwencja].
8
Na przykład sprawy dotyczące licencji na świadczenie usług transportowych, udzielenia pozwolenia na budowę, planowania przestrzennego, naprawienia szkody wyrządzonej przez władze
publiczne, wykonywania działalności gospodarczej, prawa wykonywania zawodu, zabezpieczenia
społecznego – szerzej P. Hofmański, A. Wróbel: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. T. 1: Komentarz do artykułów 1–18. Red. L. Garlicki. Warszawa 2010, s. 261–274.
9
Zatem wyłączenie np. spraw podatkowych z zakresu „sprawy” w rozumieniu art. 6 ust. 1
EKPC w realiach krajowych nie powinno mieć praktycznego znaczenia, ponieważ: 1) zakres przedmiotowy „sprawy” w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji RP jest szeroki i obejmuje wszystkie
sprawy administracyjne polskiego systemu prawa, 2) Trybunał Konstytucyjny w interpretacji
art. 45 ust. 1 Konstytucji RP odwołuje się wprost do standardów wypracowanych przez ETPC,
stwierdzając, że w rozpatrywanym zakresie należy uwzględnić treść art. 6 ust. 1 EKPC (np. wyrok
TK z dnia 2 kwietnia 2001 r., SK 10/00. OTK 2001, nr 3, poz. 52; wyrok TK z dnia 19 lutego 2008 r.,
P 49/06. OTK-A 2008, nr 1, poz. 5). W jednym ze swych orzeczeń Trybunał Konstytucyjny nawet
stwierdził identyczność treści tych regulacji (wyrok TK z dnia 7 września 2004 r., P 4/04. OTK-A
2004, nr 8, poz. 81).
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z trzech zasadniczych celów nowelizacji jest stworzenie warunków sprzyjających
przyśpieszeniu załatwiania spraw administracyjnych, w sposób korespondujący
z postanowieniami art. 6 ust. 1 Konwencji i z art. 45 Konstytucji RP10.
Druga skarga przeciwdziałająca przewlekłości rozpoznawania spraw administracyjnych11 dotyczy etapu postępowania przed sądem administracyjnym. Została uregulowana nie tylko jako skarga na przewlekłość postępowań sądowoadministracyjnych, lecz również postępowań cywilnych i karnych. Została ona
wprowadzona do polskiego systemu prawa ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r.
o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu
przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki12. Ma ona taką samą genezę,
jak skarga z art. 3 § 2 pkt. 8 i 9 p.p.s.a., ponieważ stanowi wynik orzecznictwa
ETPC13. Także jej dwie gruntowne nowelizacje, najpierw z dnia 1 maja 2009 r.14,
następnie z dnia 6 stycznia 2017 r.15, były wynikiem stanowiska ETPC zajmowanego w sprawach polskich16.
1.3. Powyższe uwagi prowadzą do wniosku, że wzgląd na spójność systemu
prawa wymaga, aby analiza problematyki przewlekłości postępowania przed organem administracyjnym uwzględniała także skargę na przewlekłość uregulowaną w ustawie skargowej z 2004 r. oraz standardy wypracowane w orzecznictwie
ETPC dotyczące przewlekłości postępowania na gruncie art. 6 ust. 1 EKPC.
Powiązanie skargi z art. 3 § 2 pkt. 8 i 9 p.p.s.a. ze skargą na przewlekłość postępowania sądowoadministracyjnego wymaga zapewnienia poziomej spójności
systemu prawa. Oprócz tego, że obie te skargi mają to samo źródło, ten sam cel
oraz opierają się na tych samych materialnych przesłankach pojęcia „przewlek10
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi. Dz.U. poz. 658. Uzasadnienie projektu: Sejm RP VII kadencji. Druk sejmowy
nr 1633.
11
Chodzi o sprawy administracyjne w sensie materialnym, tzn. takie, których granice wyznacza tożsamość podmiotu będącego adresatem praw lub obowiązków, tożsamość treści tych praw
i obowiązków oraz ich podstawy faktycznej i prawnej.
12
Tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 75 [dalej: ustawa skargowa z 2004 r. albo ustawa o skardze na
przewlekłość postępowania sądowego].
13
Por. uzasadnienie projektu ustawy: Sejm RP IV kadencji. Druk sejmowy nr 2256. Trybunał w wyroku z dnia 26 października 2000 r. Kudła przeciwko Polsce (skarga nr 30210/96. LEX
nr 42804) stwierdził, że polski porządek prawny nie przewiduje możliwości uruchomienia odrębnego postępowania w przedmiocie uzyskania zadośćuczynienia za przewlekłość postępowania, co
narusza art. 13 Konwencji, ustalający prawo do skutecznego środka odwoławczego.
14
Ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do
rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Dz.U. poz. 498.
15
Ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. poz. 2103.
16
Por. uzasadnienie projektu ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. (Sejm RP VI kadencji. Druk
sejmowy nr 1281) i powołane tam orzeczenia ETPC oraz uzasadnienie projektu ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. (Sejm RP VIII kadencji. Druk sejmowy nr 851).
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łość postępowania” – jako wynikających z orzecznictwa ETPC, to dotyczą postępowań w sprawach administracyjnych w sensie materialnym, tyle że na różnych
etapach. Skarga z art. 3 § 2 pkt. 8 i 9 p.p.s.a. dotyczy etapu postępowania przed
organem administracyjnym (etapu rozpoznawczego – w odniesieniu do pkt. 1, 2,
4, 4a, 9 lub egzekucyjnego – pkt 3), a skarga z ustawy skargowej z 2004 r. – tylko etapu postępowania sądowego przed WSA i NSA17, i może ponadto dotyczyć
etapu postępowania egzekucyjnego, jeśli dojdzie do zbiegu egzekucji18, o którym
mowa w art. 773 k.p.c. i art. 62 u.p.e.a.
Zatem nie ulega wątpliwości, że kontrola sprawności realizacji tych samych
praw lub obowiązków administracyjnych, tyle że na różnych etapach, powinna
odbywać się, choć w ramach dwóch instrumentów procesowych, na podstawie
jednakowych zasad merytorycznych. Tym bardziej że tego właśnie wymaga zapewnienie pionowej spójności systemu prawa.
Po pierwsze, ETPC, orzekając na gruncie art. 6 ust. 1 Konwencji, bierze pod
uwagę łącznie wszystkie etapy postępowania w danej sprawie rozumianej materialnie. Oznacza to, że Trybunał jednocześnie ocenia etap administracyjny i sądowy, a nawet egzekucyjny19.
Po drugie, ETPC wymaga, aby ochrona praw człowieka była rzeczywista i skuteczna, a nie teoretyczna i iluzoryczna20. W odniesieniu do krajowych
środków zwalczających przewlekłość postępowania powinno przejawiać się to
w urzędowym stwierdzeniu naruszenia prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie oraz usunięciu skutków przewlekłości, która już wystąpiła, co
powinno być realizowane na dwóch płaszczyznach: 1) zapobiegania zaskarżonemu naruszeniu lub jego kontynuacji (efekt akceleracyjny), 2) zapewnienia odpowiedniego zadośćuczynienia za każde naruszenie, które już miało miejsce (efekt
kompensacyjny)21.

17
Artykuł 4 pkt 3 ustawy skargowej z 2004 r. Wyjątkowo przed sądem powszechnym lub Sądem Najwyższym, jeśli te sądy sprawują kontrolę legalności działania administracji, np.: w zdecydowanej większości spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów czy w sprawach o rozgraniczenie względnie o odszkodowanie w związku
z różnymi zdarzeniami prawnymi.
18
Obowiązki administracyjne mogą być egzekwowane przez komornika na podstawie ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 1360 ze
zm. [dalej: k.p.c.]), a z kolei obowiązki cywilnoprawne mogą podlegać egzekucji przez administracyjny organ egzekucyjny na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 1314 ze zm. [dalej: u.p.e.a.]).
19
Szerzej pkt 2.
20
E.H. Morawska, K. Gałka: Standardy ochrony praw człowieka w prawie Europejskiej konwencji praw człowieka. Analiza wiodących spraw polskich. Warszawa 2011, s. 16.
21
Decyzja ETPC z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie Charzyński przeciwko Polsce, skarga
nr 15212/03. LEX nr 148857; decyzja z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie Urbańczyk przeciwko Polsce, skarga nr 33777/96. LEX nr 55263.
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Na gruncie spraw polskich przed nowelizacją z dnia 6 stycznia 2017 r. ustawy
skargowej z 2004 r. Trybunał konsekwentnie stwierdzał bowiem, że sądy polskie,
w szczególności:
a) przy ocenie rozsądności czasu trwania danego postępowania dokonywały nieuprawnionej jego fragmentaryzacji, ograniczając analizę tylko do ostatniego
etapu, na którym w chwili wniesienia skargi to postępowanie się znajdowało;
b) wysokość przyznawanej sumy pieniężnej była zbyt niska (nieadekwatna).
Właśnie te dwa zagadnienia będą stanowić przedmiot dalszej analizy.

2. Zakres postępowania poddanego ocenie
(problem fragmentaryzacji)
2.1. Wspomniana ostatnio nowelizacja ustawy skargowej z 2004 r. była wynikiem konieczności wykonania wyroku ETPC z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie
Rutkowski i inni przeciwko Polsce22. W treści rozstrzygnięcia Trybunał wskazał, że w Polsce ujawnił się problem systemowy, którego symptomem jest duża
liczba spraw wnoszonych do ETPC, jako że sądy polskie nadal dokonywały nieuprawnionej fragmentaryzacji postępowania przy ocenie rozsądności czasu jego
trwania, ograniczając analizę do ostatniego etapu, na którym w chwili wniesienia
środka postępowanie się znajdowało (np. ponownego rozpoznania sprawy w I lub
II instancji, po kolejnym orzeczeniu kasatoryjnym). W związku z tym w art. 2
ust. 2 tej ustawy wprowadzono kryterium, że sąd, dokonując oceny, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, uwzględnia łączny dotychczasowy
czas postępowania od jego wszczęcia do chwili rozpoznania skargi, niezależnie
od tego, na jakim etapie skarga została wniesiona.
Z uwagi na powyższe, jeśli w sprawach ze skarg z art. 3 § 2 pkt. 8 i 9 p.p.s.a.
chce się respektować standardy ETPC, wydaje się, że kontrolą należy objąć
wszystkie etapy postępowania administracyjnego w sprawie rozumianej materialnie, czyli tak, jak czyni to Trybunał, począwszy od momentu zainicjowania
postępowania administracyjnego23 względnie zaskarżenia rozstrzygnięcia nieko22
Skarga nr 72287/10. LEX nr 1749574. Wskazano to expressis verbis w uzasadnieniu do projektu zmian (Sejm RP VIII kadencji. Druk sejmowy nr 851). Wyrok ten został wydany w ramach
procedury tzw. wyroku pilotażowego, co oznacza, że nie dotyczył on jedynie tych skarżących, których skargi zostały w nim wymienione, ale 591 skarg dotyczących tej samej problematyki, wniesionych przeciwko Polsce w ciągu poprzednich trzech lat.
23
W sprawie Nina Jorg i inni przeciwko Portugalii (wyrok z dnia 19 lutego 2004 r., § 30) ETPC
stwierdził, że w sprawach administracyjnych okres, który bierze pod uwagę w kontekście zarzutu
przewlekłości postępowania, rozpoczyna się w momencie, gdy sprawa trafia do rozpoznania przez
właściwy organ administracyjny (por. s. 2 załącznika nr 1 do pisma Podsekretarza Stanu w MSZ
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rzystnego dla strony podjętego w postępowaniu wszczętym z urzędu24, aż do jego
ostatecznego (prawomocnego) zakończenia, a nawet zaliczyć na poczet całej długości postępowania etap egzekucyjny25. Sprawa nie jest jednak taka prosta.
2.2. Po pierwsze, uwzględnienie przez sądy administracyjne łącznego czasu
trwania postępowania w sprawach administracyjnych dokładnie tak, jak to rozumie ETPC, nie jest możliwe. Wynika to z tego, że Trybunał wymaga łącznego
uwzględnienia nie tylko wszystkich etapów postępowania przed organami administracyjnymi, lecz również przed sądem26. Tymczasem odrębne uregulowanie:
a) w p.p.s.a. zaskarżalności przewlekłości postępowania przed organami administracyjnymi,
b) w ustawie skargowej z 2004 r. zaskarżalności przewlekłości postępowania przed
sądem – wyklucza w polskich realiach łączne uwzględnienie tych okresów procedowania w tej samej sprawie administracyjnej rozumianej materialnie.
2.3. W dalszej kolejności powstaje jednak pytanie, czy jest możliwe łączne
uwzględnienie przez sąd chociaż wszystkich etapów procedowania przez organy
administracyjne w tej samej sprawie. Wydaje się, że pełne stosowanie standardów
ETPC nawet w tym zakresie nie jest możliwe, a z pewnością jest to co najmniej
utrudnione z uwagi na przyjęte w p.p.s.a. rozwiązania konstrukcyjne.
Przede wszystkim należy wskazać na art. 135 p.p.s.a., który umożliwia sądowi
objęcie kontrolą wszystkich postępowań prowadzonych w granicach kontrolowanej sprawy rozumianej materialnie. Rzecz jednak w tym, że literalna wykładnia
tego przepisu skłania do wniosku, że dotyczy on tylko spraw zawisłych przed
sądem administracyjnym, w których przedmiotem zaskarżenia jest określony akt
administracyjny lub czynność organu, a nie dotyczy spraw ze skarg na przewlekłość lub bezczynność27. Wszelkie wątpliwości zostałyby rozwiane, jeśli ustawoz dnia 26 maja 2009 r., kierowanego do Sekretarza Stanu w MSWiA, www.bip.mswia.gov.pl/downlo
ad.php?s=4&id=5273).
24
Por. wyrok ETPC z dnia 28 czerwca 1978 r. w sprawie König przeciwko Niemcom, skarga
nr 6232/73 (§ 15–16, § 98). LEX nr 80802.
25
Por. Z. Kmieciak: Przewlekłość postępowania administracyjnego w świetle ustaleń europejskiego „case law”. W: Analiza i ocena zmian kodeksu postępowania administracyjnego w latach 2010–
2011. Red. M. Błachucki, T. Górzyńska, G. Sibiga. Warszawa 2012, s. 119–120 oraz wskazaną
tam literaturę i orzecznictwo; A. Wilk: Sprawa Beller oraz sprawa Szenk przeciwko Polsce. Przewlekłość postępowania administracyjnego (naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka
i podstawowych wolności). „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2006, nr 2, s. 70–
76; wyrok ETPC z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie Fuchs przeciwko Polsce, skarga nr 33870/96.
LEX nr 74749; wyrok ETPC z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie Dewicka przeciwko Polsce, skarga
nr 38670/97. LEX nr 40840; wyrok ETPC z dnia 3 maja 2011 r. w sprawie Apanasewicz przeciwko
Polsce, skarga nr 6854/07. LEX nr 787465.
26
Wyrok z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Boszko przeciwko Polsce, skarga nr 4054/03.
LEX nr 202945; wyrok z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie Kamecki i inni przeciwko Polsce, skarga
nr 62506/00. LEX nr 531001.
27
Wynika to z użytego tam sformułowania: „w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku
do aktów lub czynności”.
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dawca wprowadziłby regulację na wzór przyjętej w art. 2 ust. 2 ustawy skargowej
z 2004 r., wyraźnie przewidując konieczność uwzględnienia przez sąd łącznego
czasu postępowania administracyjnego, a więc wszystkich jego etapów. Podobny efekt można byłoby uzyskać przez stosowne uzupełnienie art. 135 p.p.s.a.28
Najdalej idącą wersją (i chyba optymalną) byłoby uregulowanie zaskarżalności
postępowania administracyjnego w ustawie skargowej z 2004 r., co zresztą brano
już pod uwagę29.
W obecnym stanie prawnym wydaje się, że jedną z możliwości interpretacyjnych, zmierzających do objęcia przez sąd pełną kontrolą wszystkich etapów postępowania prowadzonego przez organy administracyjne, także poprzedzających
etap, na którym wniesiono skargę, jest stwierdzenie, że co prawda art. 135 p.p.s.a.
nie ma w tym przypadku zastosowania, ale kontrola tychże etapów wynika z wykładni art. 3 § 2 pkt. 8 i 9 oraz art. 149 p.p.s.a., dokonanej w zgodzie ze standardami prawnomiędzynarodowymi wypracowanymi w orzecznictwie ETPC na
gruncie art. 6 ust. 1 EKPC.
Jednak zastosowanie z takim rezultatem dyrektywy wykładni przepisów ustawy nakazującej interpretację normy prawa krajowego w zgodzie z normą prawa międzynarodowego publicznego wydaje się możliwe tylko w odniesieniu do
postępowań jednoinstancyjnych względnie dwuinstancyjnych, ale o niedewolutywnym charakterze, czyli takich, w których postępowanie prowadzi tylko jeden
organ (np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Minister).
W odniesieniu do przypadków najczęstszych, a więc postępowań o dewolutywnym charakterze, pełna realizacja standardów ETPC generuje wiele wątpliwości. W obliczu art. 32 p.p.s.a. pojawia się bowiem problem, czy mamy do czynienia z jedną, czy dwiema sprawami przed sądem administracyjnym, jeśli skarżący
wniesie w tym samym czasie (niezależnie czy w jednym, czy w dwóch pismach)
skargę na przewlekłość postępowania przed organami obu instancji30.
Uznanie, że są to dwie sprawy wydaje się prowadzić do fragmentaryzacji. Nie
jest jasne, czy w każdej z tych spraw można badać taki sam zakres postępowania,
Na przykład przez nadanie mu brzmienia: Sąd stosuje przewidziane ustawą środki w celu
usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we
wszystkich postępowaniach albo „w związku z przewlekłością postępowań” prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga, jeżeli jest to niezbędne dla końcowego jej załatwienia.
29
Projekt przygotowany w Biurze Pełnomocnika ds. Postępowań przed Międzynarodowymi
Organami Ochrony Praw Człowieka – publikowany w powołanym w przyp. 23 piśmie podsekretarza stanu w MSZ z dnia 26 maja 2009 r. Szerzej P. Kornacki: Skarga na przewlekłość postępowania
administracyjnego. Warszawa 2014, s. 78–86.
30
Z uzasadnienia wyroku NSA z dnia 5 stycznia 2018 r., II OSK 2276/17, wynika, że przedmiotem rozpoznania była przewlekłość postępowania tylko przed organem odwoławczym, przewlekłość postępowania przed organem pierwszej instancji zaś stanowiła przedmiot rozpoznania
w innej sprawie. Analogicznie w sprawach WSA we Wrocławiu o sygn. II SAB/Wr 52/18 i II SAB/
Wr 53/18. Wszystkie powołane w artykule orzeczenia NSA i WSA są dostępne pod adresem, http://
orzeczenia.nsa.gov.pl.
28
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tzn. łącznie przed dwoma organami, czy też w każdej z nich tylko postępowanie
w danej instancji prowadzone przez skarżony oddzielnie organ.
Jeśli zaś uznać, że w omawianym przypadku mamy do czynienia z jedną sprawą przed sądem, to powstaje wątpliwość, czy w tej kategorii spraw wyjątkowo jest
możliwe, aby dwa organy administracyjne były skarżone w jednym postępowaniu
sądowym. Ewentualne przyjęcie, że w jednej sprawie skarżony jest tylko jeden
organ (np. ten, przed którym obecnie toczy się postępowanie) prowadzi do kolejnych wątpliwości. Dotyczą one obciążenia grzywną lub sumą pieniężną zarówno
organu skarżonego, np. organu odwoławczego, jeśli to nie ten dopuścił się przewlekłości, jak i tego drugiego, np. pierwszoinstancyjnego, jeśli ten, choć zasłużył
na taką reakcję, z kolei nie jest stroną postępowania sądowoadministracyjnego.
Te uwagi dotyczą także konsekwencji regresowych dla urzędnika odpowiedniego
organu, wynikających ze stwierdzenia, że przewlekłość miała miejsce z rażącym
naruszeniem prawa.
Należy również zauważyć kwestię związania sądu zawężeniem granic skargi
tylko do danego etapu postępowania administracyjnego. W sprawie, na gruncie
której organ odwoławczy dwa razy uchylał decyzje organu I instancji, a skargę na przewlekłość wniesiono w toku trzeciego rozpoznania sprawy przez ten
ostatni, NSA stwierdził, że strona skarżąca mogła skutecznie ograniczyć skargę
tylko do aktualnego etapu postępowania, następującego po przekazaniu sprawy do rozpoznania po raz trzeci przez organ I instancji. Jednak tylko dlatego, że tego nie uczyniła, to przewlekłość postępowania należy badać od chwili
jego wszczęcia31. Nietrudno zauważyć, że takie stanowisko dodatkowo sprzyja
„niekonwencyjnemu” podziałowi postępowania (także niedewolutywnego), co
przecież może wpłynąć na wynik sprawy, a czego autor skargi już niekoniecznie
musi mieć świadomość.
W wyrokach z dnia 19 stycznia 2017 r.32 i z dnia 5 kwietnia 2018 r.33 w realiach sprawy, w której starosta ośmiokrotnie wydawał decyzje, a Samorządowe
Kolegium Odwoławcze sześć razy je uchylało, w jednym przypadku zaś zarówno
decyzja Kolegium, jak i decyzja starosty zostały uchylone przez sąd, NSA stwierdził, że sąd ma obowiązek dokonać szczegółowej analizy toku podejmowania
czynności przez starostę w każdym z ośmiu postępowań prowadzących do wydania decyzji, w tym zbadać, czy kolejne decyzje Kolegium uchylające decyzje starosty nie wynikają z zaniechania lub wadliwości działań pracowników organu I
instancji i czy były to przyczyny od organu niezależne. W tych przypadkach NSA
co prawda deklarował objęcie kontrolą wszystkich etapów postępowania administracyjnego, jednak w istocie dotyczyło to tylko etapów prowadzonych przez organ skarżony (I instancji), a etap postępowania odwoławczego został pominięty.
31
32
33

Wyrok NSA z dnia 16 maja 2018 r., II OSK 2768/17.
II GSK 1665/16.
II GSK 621/18.

Problem spójności systemowej przy rozpoznawaniu skargi…

347

W wyroku z dnia 27 października 2016 r.34 NSA wyraźnie stwierdził, że
przyjęta przez ustawodawcę konstrukcja skargi na przewlekłość w postępowaniu administracyjnym skutkuje ograniczeniami dla możliwości weryfikacji stanu przewlekłości w odniesieniu do całego postępowania, począwszy od jego
wszczęcia. Adresatem zarzutów musi być wszak określony organ, do którego
kierowane jest rozstrzygnięcie, a prejudykat stwierdzający opieszałość mającą charakter rażącego naruszenia prawa może stanowić podstawę majątkowej
odpowiedzialności konkretnego funkcjonariusza. NSA dostrzegł, że przyjęty
model skargi na przewlekłość wymusza „fragmentaryzację” oceny stanu przewlekłości do poszczególnych etapów procedury, czyniąc przedmiotem zaskarżenia sposób prowadzenia postępowania przez jeden organ w jednej instancji. NSA zauważył, że ten model nie przystaje do standardów wypracowanych
w orzecznictwie ETPC, ale jednocześnie nie jest wykluczone uwzględnianie
przy ocenie sprawności prowadzenia postępowania okoliczności odnoszących
się do etapów wcześniejszych. Uwzględnianie dotychczasowego przebiegu sprawy jest bowiem możliwe pośrednio, w takim sensie, że ocena zachowania organu na aktualnym etapie postępowania może być dokonywana z uwzględnieniem
przebiegu i wyników także wszystkich wcześniejszych etapów postępowania
w tej samej sprawie rozumianej materialnie.
2.4. Konkludując, trzeba stwierdzić, że w obecnym stanie prawnym nie jest
możliwe respektowanie, w kontekście przewlekłości, prawnomiędzynarodowego
standardu całościowej oceny postępowania w sprawach administracyjnych, już
z uwagi na odrębną weryfikację sprawności postępowania administracyjnego
oraz sądowego w tej samej sprawie administracyjnej.
Co więcej, wyczerpujące spełnienie tego standardu nie wydaje się możliwe
nawet w odniesieniu do postępowania przed organami administracyjnymi. Pomijając bowiem sytuacje wyjątkowe, jak np. skarga na przewlekłość postępowania
niedewolutywnego, bez interwencji ustawodawcy, nawet prokonwencyjna wykładania art. 3 § 2 pkt. 8 i 9 oraz art. 149 p.p.s.a. pozwala wyłącznie na niepełną
realizację standardu całościowej, a nie tylko fragmentarycznej oceny długotrwałości postępowania administracyjnego.
Pozostaje zatem aktualny postulat de lege ferenda, że skarga na przewlekłość
postępowania administracyjnego powinna zostać uregulowana w ustawie skargowej z 2004 r.35

I OSK 1781/16. Także w wyroku z dnia 15 lutego 2018 r., II OSK 920/17. Podobnie WSA
w Gdańsku w wyroku z dnia 28 marca 2018 r., II SAB/Gd 10/18.
35
Por. P. Kornacki: Skarga na przewlekłość…, s. 388–393.
34
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3. Rekompensata pieniężna
3.1. Sąd administracyjny ma możliwość przyznania skarżącemu sumy pieniężnej od dnia 15 sierpnia 2015 r., kiedy to wprowadzono taką kompetencję
do art. 149 § 2 p.p.s.a.36 W uzasadnieniu do projektu tej nowelizacji wskazano,
że jest ona wzorowana na rozwiązaniu przyjętym w ustawie skargowej z 2004 r.
i zaznaczono, że oprócz roli rekompensacyjnej, groźba zasądzenia wynagrodzenia będzie wzmacniała gwarancje terminowego załatwienia sprawy przez
organy37.
Należy jednak zauważyć, że po pierwsze w świetle ustawy jest to uprawnienie, a nie obowiązek sądu. Po drugie zaś maksymalną wysokość sumy pieniężnej
określono jako połowę grzywny, którą sąd może orzec wobec organu. Te wartości
zostały więc uzależnione od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów. W 2018 r. maksymalna
wysokość sumy pieniężnej wynosiła 18 655,65 zł38.
W orzecznictwie, o ile dość jednolicie stwierdza się, że grzywnę wymierza się
po to, aby zdyscyplinować organ i tym samym osiągnąć efekt akcelerujący postępowanie, w odniesieniu do przyznania sumy pieniężnej cele takiego orzeczenia
nie są jednolicie postrzegane.
Po pierwsze, twierdzi się, że ma ono charakter subsydiarny wobec grzywny,
ponieważ dopiero, gdy sąd uzna, że dla zdyscyplinowania organu nie wystarczy
wymierzenie organowi grzywny, może przyznać skarżącemu określoną sumę pieniężną39.
Po drugie, sumie pieniężnej przyznaje się na równi z grzywną walor środka dyscyplinująco-represyjnego o charakterze dodatkowym. Przy tym stwierdza
się, że oba te środki finansowego oddziaływania na organ powinny być stosowane z rozwagą, a więc w szczególnie drastycznych przypadkach zwłoki organu
w załatwieniu sprawy40, gdy działania organu noszą znamiona celowego unikania
podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie, a przy tym istnieje uzasadniona obawa, że
Zmiana dokonana ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dz.U. poz. 658.
37
Sejm RP VII kadencji. Druk sejmowy nr 1633 (uzasadnienie zmian do art. 149).
38
Artykuł 149 § 2 odsyła w tej mierze do art. 154 § 6 p.p.s.a. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2017 r. i w drugim półroczu 2017 r. („Monitor Polski”
poz. 197), maksymalna wysokość grzywny w 2018 r. wynosiła 37 311,30 zł.
39
Wyrok NSA z dnia 20 lipca 2018 r., II OSK 54/18; wyrok NSA z dnia 8 lutego 2017 r., I OSK
1314/16.
40
Wyrok NSA z dnia 11 czerwca 2018 r., II OSK 613/18; wyrok WSA w Warszawie z dnia
5 kwietnia 2018 r., I SAB/Wa 9/18.
36
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bez tej dodatkowej sankcji organ nadal nie będzie respektować obowiązków wynikających z przepisów prawa41.
Po trzecie, zauważa się, że przyznanie sumy pieniężnej ma charakter kompensacyjny, jednak dodaje się, że to nie podważa stanowiska, iż może ona zostać
przyznana tylko w sytuacji, gdy przyznanie to jest potrzebne do osiągnięcia celu
orzeczenia rozstrzygającego skargę na bezczynność lub przewlekłość, tj. zwalczenia bezczynności lub przewlekłości oraz zdyscyplinowania organu42.
Po czwarte, wskazuje się, że przyznanie od organu na rzecz skarżącego sumy
pieniężnej ma przede wszystkim funkcję odszkodowawczą, choć zaznacza się, że
przyznanie sumy pieniężnej wiąże się z koniecznością wykazania (a przynajmniej
uprawdopodobnienia) przez stronę skarżącą faktu poniesienia szkody oraz jej
rozmiaru43.
Wreszcie w niektórych orzeczeniach stwierdza się, że suma pieniężna powinna stanowić zadośćuczynienie za szkody o charakterze niematerialnym, czyli
stres, frustrację strony wywołaną nierozpoznaniem sprawy lub rozpoznaniem jej
w terminie, którego nie można określić mianem „rozsądny”44, stanowi rekompensatę dla skarżącego za krzywdę moralną spowodowaną przewlekłością postępowania45. NSA w wyroku z dnia 16 stycznia 2018 r.46 uznał, że przyznanie od
organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej ma przede wszystkim na celu danie
stronie swoistego zadośćuczynienia za ignorowanie jej uzasadnionego interesu
w terminowym załatwieniu sprawy.
Dane statystyczne47 wskazują, że łącznie w okresie 2017–2018 sądy administracyjne uwzględniły 687 skarg na przewlekłość postępowania. Sumę pieniężną
przyznano w 479 sprawach, a więc prawie w 70% przypadków. Łącznie w tym
czasie przyznano tytułem sumy pieniężnej kwotę 672 658 zł, zatem średnio określano ją w wysokości 1 404 zł.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w tym samym okresie 2017–
2018 uwzględnił 51 skarg na przewlekłość postępowania administracyjnego. Sumę
pieniężną przyznał w 7 przypadkach, co stanowi tylko 13,7% skarg uwzględnionych. Łączna kwota przyznanych sum pieniężnych to 16 700 zł, a zatem średnio
określał ją w wysokości 2 386 zł.
Wyrok NSA z dnia 21 lutego 2018 r., I OSK 1842/17; wyrok NSA z dnia 18 października
2017 r., II OSK 1769/17; wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2016 r., I OSK 642/15.
42
Wyrok NSA z dnia 19 grudnia 2017 r., II OSK 490/17; wyrok NSA z dnia 11 kwietnia
2017 r., I OSK 1506/16.
43
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 r., IV SAB/Po 99/17.
44
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2018 r., IV SAB/Wr 367/17.
45
Wyrok NSA z dnia 8 lutego 2018 r., I OSK 2177/17.
46
I OSK 2156/17.
47
W posiadaniu autora. Opracowane na podstawie sprawozdań sądów administracyjnych
i NSA (http://www.nsa.gov.pl/sprawozdania-roczne.php) oraz na podstawie Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
41
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3.2. Scharakteryzowane wyżej orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie przyznawania skarżącemu sumy pieniężnej niestety nie zawsze przystaje
do wypracowanych w orzecznictwie ETPC standardów.
Na gruncie ustawy skargowej z 2004 r. wskazane już dwukrotne jej nowelizacje miały na celu dostosowanie praktyki orzeczniczej sądów do wymogów
ETPC także w tym zakresie. Po pierwsze, dnia 1 maja 2009 r.48 wprowadzono,
w miejsce możliwości, obowiązek sądu przyznania na żądanie skarżącego sumy
pieniężnej w razie uwzględnienia skargi, przewidziano jej dolną granicę na poziomie 2 000 zł oraz podwyższono górną granicę z 10 000 zł do 20 000 zł49. Następnie z dniem 6 stycznia 2017 r.50 uzupełniono tę regulację przez wskazanie, że
wysokość przyznawanej sumy pieniężnej wynosi nie mniej niż 500 zł za każdy
rok dotychczasowego trwania postępowania, niezależnie od tego, ilu etapów postępowania dotyczy stwierdzona przewlekłość. Przewidziano, że sąd może przyznać sumę pieniężną wyższą niż 500 zł za każdy rok dotychczasowego trwania
postępowania, jeżeli sprawa ma szczególne znaczenie dla skarżącego, który swoją
postawą nie przyczynił się w sposób zawiniony do wydłużenia czasu trwania postępowania, jak i to, że na poczet sumy pieniężnej zalicza się kwoty przyznane już
skarżącemu z tego tytułu w tej samej sprawie.
W przypadkach obu nowelizacji była to reakcja ustawodawcy na wytykane
Polsce przez ETPC wady w praktyce stosowania instytucji przyznania sumy pieniężnej. Trybunał wymaga bowiem, oprócz urzędowego przyznania, że doszło do
przewlekłości51 i podjęcia działań przyspieszających postępowanie52, także zapewnienia skarżącemu odpowiedniego zadośćuczynienia53. Stwierdza, że istnieje silne
domniemanie, iż nadmierna długość postępowania powoduje szkodę moralną54.
Jest to domniemanie co prawda możliwe do obalenia i w niektórych przypadkach
przewlekłość może skutkować jedynie minimalną szkodą lub jej całkowitym brakiem, jednak ETPC w sprawach przewlekłościowych niemal zawsze zakłada, że
Por. przyp. 14.
Artykuł 12 ust. 4 ustawy skargowej z 2004 r.
50
Por. przyp. 15.
51
Ten wymóg realizuje uwzględnienie skargi na podstawie art. 149 § 1 pkt. 1–3 p.p.s.a.
52
Ten wymóg realizuje zobowiązanie organu na podstawie art. 149 § 1 pkt 3 p.p.s.a. do załatwienia sprawy. Formalnie taki efekt może pełnić ponadto orzeczenie grzywny na podstawie
art. 149 § 2 p.p.s.a., choć w praktyce grzywna może mieć znaczenie symboliczne (szerzej J.P. Tarno:
Posiądź umiejętność korzystania z istniejących instytucji procesowych dla ochrony interesu prawnego
mocodawcy. „Doradca Podatkowy” 2018, nr 2, s. 11–12).
53
W wyroku z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie Jagiełło przeciwko Polsce (skarga nr 59738/00,
§ 13 i § 42. LEX nr 211793), w której sąd krajowy przyznał przewlekłość postępowania, lecz nie zasądził kompensaty na rzecz skarżącego, Trybunał uznał skarżącego za „ofiarę” w rozumieniu art. 41
EKPC i przyznał mu kwotę 4 800 euro tytułem szkody niemajątkowej.
54
Wyrok z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie 36813/97 Scordino przeciwko Włochom. LEX
nr 174551 – omówienie: M.A. Nowicki: Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń
2006. Warszawa 2007, s. 71–79.
48
49
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szkoda taka nastąpiła i wymaga takiego samego podejścia od sądów krajowych55.
Oznacza to faktyczną konieczność, aby w orzeczeniu sądu krajowego stwierdzającego przewlekłość postępowania nastąpiło zasądzenie odpowiedniej kompensaty
na rzecz skarżącego. Odstąpienie od przyznania kompensaty jest dopuszczalne
tylko wyjątkowo i wymaga przekonującego uzasadnienia obalającego domniemanie wystąpienia szkody niematerialnej56.
Metodologię ustalania wysokości należnej sumy pieniężnej z tytułu przewlekłości postępowania Trybunał zaprezentował w wyroku z dnia 10 listopada 2004 r.
Apicella przeciwko Włochom57. Sąd krajowy ma obowiązek przyjąć kwotę bazową
(typową stawkę), na podstawie której będzie ustalał wysokość należnego świadczenia kompensacyjnego za każdy rok trwania postępowania (nie opóźnienia).
Uwzględniając realia społeczno-gospodarcze, w sprawach polskich kwotę bazową
ETPC określa na poziomie 700–900 euro za jeden rok trwania postępowania58.
Tak ustalona kwota powinna zostać powiększona w przypadku, gdy przewlekłość postępowania stwierdzona zostaje w sprawach, które mają znaczenie szczególne dla skarżącego, a pomniejszona przy uwzględnieniu liczby instancji, w których sprawa była rozpoznawana, oraz przyczynienia się skarżącego do opóźnienia
postępowania. Na wysokość przyznanego świadczenia pieniężnego nie może
mieć wpływu wynik sprawy, w której stwierdzono przewlekłość postępowania59.
Przyznana przez sąd krajowy rekompensata musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do kwoty, którą w analogicznych sprawach przyznaje ETPC. Nie
jest wymagane, aby krajowa rekompensata odpowiadała w 100% sumie przyznawanej przez Trybunał. W sprawach polskich oscyluje ona wokół 30–50%. Jeśli
suma przyznana przez sąd krajowy zejdzie poniżej 25–20% tego progu, to występuje prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że nie zostanie ona uznana
przez ETPC za wystarczającą rekompensatę60.
3.3. Poczynione uwagi skłaniają do wniosku, że częstsze przyznawanie przez
sądy administracyjne sumy pieniężnej wydaje się uzasadnione. Co prawda art. 149
P. Hofmański, A. Wróbel: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
T. 1: Komentarz do artykułów 1–18. Red. L. Garlicki…, s. 373; wyrok ETPC z dnia 14 czerwca
2005 r. w sprawie 61444/00 Krasuski przeciwko Polsce. LEX nr 153380.
56
Wyrok ETPC w sprawie Zwoźniak przeciwko Polsce, skarga nr 25728/05 (§ 53). LEX
nr 593296.
57
LEX nr 378129.
58
Szerzej, ze wskazaniem orzecznictwa, A. Rutkowska: Problematyka wysokości przyznawanego świadczenia pieniężnego. W: Przewlekłość postępowania w sprawach cywilnych. Red. O.M. Piaskowska, K. Sadowski. Warszawa 2016, rozdział V, pkt 3.1.2. LEX.
59
M. Romańska: Odpowiednia kwota pieniężna przyznawana w związku ze stwierdzeniem
przewlekłości postępowania – charakter świadczenia i jego wysokość w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów polskich. W: Przewlekłość postępowania sądowego. Red.
O.M. Piaskowska, P.F. Piesiewicz. Warszawa 2018, część 2, pkt 5. LEX.
60
P. Hofmański, A. Wróbel: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
T. 1: Komentarz do artykułów 1–18. Red. L. Garlicki…, s. 374.
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§ 2 p.p.s.a. mówi o uprawnieniu, a nie obowiązku sądu administracyjnego w tej
mierze, ale aby w tym zakresie respektować standardy wynikające z orzecznictwa ETPC, jako zasadę należy przyjąć jej orzeczenie. Ma to swoje konsekwencje
w sposobie redakcji uzasadnienia wyroku, w którym należy wyjaśnić, dlaczego in
concreto wyjątkowo odstąpiono od przyznania (nawet z urzędu) rekompensaty
pieniężnej.
Wzgląd na spójność systemu prawa należy mieć na uwadze również przy
określaniu wysokości przyznawanej sumy.
Należy podkreślić, że w przeciwieństwie do zagadnienia „fragmentaryzacji”
postępowania, w tym przypadku interwencja ustawodawcy nie jest konieczna,
wystarczy zaś prokonwencyjna wykładania art. 149 § 2 p.p.s.a.
W rozważanym kontekście można też komplementarnie zauważyć, że choć na
podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a. sąd może wymierzyć organowi grzywnę61, w przeciwieństwie do przyznania sumy pieniężnej, nie ma ona większego waloru praktycznego, mechanizm finansowania jednostek budżetowych bowiem powoduje,
że w istocie grzywna nie jest dolegliwością finansową dla organu62.
Nie tylko zamiast, ale również obok sumy pieniężnej (wyrok NSA z dnia 14 lutego 2017 r.,
I OSK 1268/16; wyrok NSA z dnia 19 grudnia 2017 r., I OSK 1685/17; wyrok NSA z dnia 8 lutego
2017 r., I OSK 1314/16; wyrok NSA z dnia 11 lipca 2017 r., II OSK 879/17).
62
Szerzej J.P. Tarno: Posiądź umiejętność korzystania…, s. 11–12.
61
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Prokuratura – jej rola i zadania
na przestrzeni lat
na tle przeobrażeń ustrojowych w Polsce
w okresie przed- i powojennym
Rys historyczny
Właśnie dlatego, że okoliczności zawsze dążą do zniszczenia
równości, zawsze muszą ją podtrzymywać prawa

J.J. Rousseau

1.1. Wprowadzenie
Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP1 organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Konstytucyjnymi adresatami przestrzegania prawa są
wszystkie organy państwa i wszyscy obywatele. Niezależnie od tego niektóre organy państwowe powołane są do czuwania nad przestrzeganiem prawa przez inne
podmioty. Szczególna rola w realizacji zasad praworządności przypada właśnie
prokuraturze. To prokurator w walce z ciągle narastającą przestępczością, bezprawiem pełni rolę stróża prawa. Brak unormowania o prokuraturze w Konstytucji
spowodował, zdaje się, osłabienie jej pozycji ustrojowej. W kreowaniu ustroju
i budowaniu struktur organizacyjnych państwa jakby nie wzięto pod uwagę tego,
że w państwie prawnym nie ma innego organu, który byłby w stanie zapewnić
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483; sprost.
błędu Dz.U. z 2001, nr 28, poz. 483; zm. Dz.U. z 2006, nr 200, poz. 1471).
1
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ochronę konstytucyjnego porządku prawnego w stopniu zbliżonym czy porównywalnym do prokuratury. Mimo że upłynęło wiele lat od wejścia w życie normy konstytucyjnej stanowiącej, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym
państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej2,
niewiele wskazuje na to, aby idea „państwa prawnego” znalazła pełne odzwierciedlenie w sferze instytucjonalnych gwarancji, chroniących społeczeństwo przed
ogólnie określanym bezprawiem. Prawo stanowione w Rzeczypospolitej Polskiej
powinno odpowiadać doktrynalnym, wręcz modelowym kryteriom i wartościom
demokratycznego państwa prawnego3.

1.2. Rola inkwizytorów i narodziny prokuratury
Wraz z biegiem czasu, rozwojem nauki, zmianami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi prokuratura przechodziła wiele przeobrażeń. Zmieniała się
pozycja prokuratury, jednak jej zadania, mimo zmian nomenklaturowych, co do
zasady pozostały takie same. Przedstawiając zadania i rolę, jaką w systemie prawa
pełni prokuratura, wydawać by się mogło, że „prokuratura” i „prokurator” łączą
się nierozerwalnie z prawem karnym i instytucją oskarżania. Jest to twierdzenie
zasadniczo prawdziwe, niemniej jednak nie oddaje w pełni charakterystyki roli
i zadań, do których prokuratura została powołana. Urząd ten, co ważne, funkcjonował już w starożytności. Czasów antycznych sięga też etymologia słowa
„prokuratura” – w języku łacińskim słowo to oznaczało pełnomocnika, zaś słowo „prokura” rozumiane było jako zastępstwo4. W starożytnym Rzymie prokurator to przede wszystkim osoba zarządzająca całym majątkiem władcy.
Ponadto prokurator prowadził i kierował czyjąś sprawą sądową, prywatną
lub urzędową. Istniała możliwość powołania prokuratora do załatwienia tylko
jednej sprawy (procurator unius rei) lub można było powierzyć mu prowadzenie
wszystkich spraw5. Była to instytucja zbliżona do dzisiejszych pełnomocników
procesowych. Nie dziwi więc fakt, iż w państwie rzymskim prokurator niejednokrotnie traktowany był właśnie jako zastępca procesowy (procurator ad litem)6.
R. Kmiecik: Prokuratura w demokratycznym państwie prawnym (refleksje sceptyczne). „Prokurator” 2000, nr 1, s. 15–17; Idem: Uwagi krytyczne o trybie przygotowania i uchwalenia ustawy zasadniczej (w związku z uchwaleniem projektu Konstytucji RP z 16 stycznia 1997r.). „Annales UMCS”
1997, Vol. XLIV, sec. G, s. 55.
3
L. Garlicki et al.: Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyd. sejmowe. Warszawa 1997,
s. 7.
4
W. Kopaliński: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa 1971, s. 613.
5
W. Rozwadowski: Prawo rzymskie. Poznań 1992, s. 109; także M. Żołnierczyk: Zarys prawa rzymskiego. Lublin 1995, s. 53.
6
W. Rozwadowski: Prawo rzymskie…, s. 109.
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Tym samym, pomimo upływu czasu i dokonywanych zmian ustrojowych, można
dostrzec, że zasadniczo prokurator nadal prowadzi czyjeś sprawy i kieruje je do
sądu. W czasach pryncypatu, podobnie jak i dzisiaj, pozycja społeczna prokuratora była wysoka. W okresie Imperium Rzymskiego prokuratorem zwykło się
nazywać wysokiego dygnitarza będącego pełnomocnikiem imperatora w prowincjach, posiadającego władzę sądową i administracyjną. To zaś, że był urzędnikiem
carskim, gwarantowało mu wysoką pozycję społeczną. Jego głównym zadaniem
było zajmowanie się sprawami finansowymi cesarza oraz sprawowanie zarządu
nad mniejszymi prowincjami7.
Na naszych ziemiach najstarsze ślady urzędu prokuratorskiego można odnaleźć już w wieku XII, gdy za rządów Henryka IV Prawego, księcia wrocławskiego i krakowskiego, ustanowiono na Śląsku urząd konsula. Jego zadaniem
było ściganie łotrów i rycerzy-rabusiów, którzy w okresie osłabienia państwa
spowodowanego rozbiciem dzielnicowym rozprzestrzenili się po kraju, napadając i grabiąc ludność8. Przez wiele lat organizacja prokuratury nie była odrębnie
skodyfikowana. Instytucja prokuratury we współczesnym zarysie powstała we
Francji w XV w., stając się pierwowzorem dla innych państw. W początkowym
okresie miała ona być organem chroniącym interesy finansowe króla i wszelkie
interesy szlachty przed sądami cywilnymi i karnymi. Należy zaznaczyć, iż pełnomocnikiem króla był prokurator królewski. Reprezentował on władcę zarówno w sprawach ogólnopaństwowych, jak i prywatnych9. Wart podkreślenia jest
fakt, że w czasach przedpaństwowych oraz w początkach państwowości w Polsce
i innych krajach europejskich sprawiedliwości dochodzono w drodze tzw. samopomocy chłopskiej. Często przybierała ona charakter zemsty prywatnej, niejednokrotnie była odwetem za działanie subiektywnie oceniane jako naruszenie
dobra. W miarę rozwoju oraz wzrostu władzy państwowej dochodzenie prawa
w drodze rzeczonej samopomocy było systematycznie ograniczane i ustępowało
na rzecz sprawiedliwości wykonywanej przez wyspecjalizowane podmioty. Toteż
dla ochrony i porządku prawa zaczęły powstawać specjalnie do tego powołane
organy nazywane do dzisiaj sądami10. Jak wskazują źródła historyczne, nie był to
proces krótkotrwały i prosty. Wiązało się to przede wszystkim z różnorodnością
spraw, finansami oraz szeroko rozumianą polityką państwa. Najczęściej z przyczyn obiektywnych państwo nie było w stanie zapewnić wszystkim obywatelom
dochodzenia prawa na drodze sądowej w każdym czasie i miejscu, w każdym
rodzaju i kategorii spraw11. Nasilenie zjawiska określanego jako „samopomoc”
Ibidem, s. 109 i n.
J. Eksner: Prokurator rzecznikiem praworządności. Warszawa 1974, s. 5–9.
9
J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak: Historia ustroju i prawa polskiego. Warszawa
2003, s. 165.
10
S. Płaza: Historia prawa w Polsce na tle porównawczym. Cz. I: X–XVIII w. Kraków 2002,
s. 426.
11
Historia państwa i prawa polskiego do roku 1795. T. II. Red. J. Bardach. Warszawa 1957, s. 134.
7
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nastąpiło w określonych środowiskach w okresie rozbicia dzielnicowego. Występowało głównie w środowisku nie, jak by się mogło zdawać, ubogich chłopów
czy mieszczan, ale wśród możnych. Tam też, w pewnym zarysie, utrzymała się
ona najdłużej.
W Polsce do XVI w. nie istniał wyspecjalizowany organ, którego zadaniem
byłoby wykrywanie przestępstw i ściganie ich sprawców celem ukarania. Jednak,
podobnie jak w krajach Europy Zachodniej, w miarę wzrostu gospodarczego kraju i dającej się zauważyć zwiększonej liczby zachowań przestępczych rozwinęły
się instytucje, których zadaniem było wykrywanie i zwalczanie tego negatywnego
zjawiska. Jednocześnie taka sytuacja znacząco wpłynęła na rozwój prawa karnego
w Polsce, a tym samym na wyodrębnienie wyspecjalizowanych organów realizujących jego cele i zadania. Rozwój tej gałęzi prawa dokonywał się, co warto podkreślić, w większej mierze opierając się na pierwiastkach rodzinnych, a jego rozwojowi nie towarzyszyła osobna kodyfikacja. Jak podają źródła i teksty historyczne,
w XVI–XVII w. prokurator pełnił funkcję płatnego zastępcy procesowego. Stał on
na straży porządku prawnego prywatnego i publicznego. W końcu XVIII w. jego
głównym zadaniem była publiczna obrona prawa i porządku prawnego. Pełnił on
tym samym funkcję obrońcy czy też strażnika dobrych obyczajów. W zasadzie
aż do rozbiorów Polski funkcjonował podział praw na prywatne i publiczne12.
Dopiero z czasem w Polsce zaczął się kształtować proces tzw. mieszany. Charakteryzował się tym, że w stadium postępowania przygotowawczego występowały w nim elementy inkwizycyjne, zaś w stadium jurysdykcyjnym (przed sądem)
przeważały elementy skargowo-kontradyktoryjne. Początków tego modelu można
się jednak dopatrzyć już w XVI w. Występował on bowiem w sądownictwie ziemskim, w sądach grodzkich i ziemskich, w Trybunale Koronnym oraz w Sądzie
Marszałkowskim. Coraz większego znaczenia zaczęła także nabierać instytucja
tzw. skrutynium (śledztwa). Podejmowane ono było z urzędu. W imieniu sądu
przeprowadzał je upoważniony, specjalnie do tego powołany funkcjonariusz sądowy, zwany instygatorem. Ustanawiany był on zarówno przy sądach ziemskich,
jak i grodzkich. Powołany w XVI w. urząd instygatora koronnego oraz instygatorów przy sądach ziemskich i grodzkich zastąpił funkcjonujących w XIV–XV w.
tzw. justycjariuszy. Instygator wszczynał postępowanie na skutek doniesienia (delacji) lub z urzędu, czyli z własnej inicjatywy. Następnie przeprowadzał śledztwo,
co istotne, nierzadko pod nieobecność podejrzanego, a nawet w tajemnicy przed
nim. Warte zauważenia jest, iż było to sprzeczne z zasadami procesu skargowego,
a odpowiadało zasadom procesu inkwizycyjnego13. Pozyskiwanie dowodów obciążających odbywało się różnymi metodami. Przy najcięższych przestępstwach
dopuszczalne było stosowanie tortur. Celem tego środka było wymuszenie przyznania się do winy.
12
13

Ibidem, s. 134.
Ibidem.
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Jednocześnie podkreślenia wymaga, że w owym czasie wykształciła się też
instytucja prawna umożliwiająca dyscyplinowanie świadków wezwanych do złożenia zeznań. Osobom zobowiązanym do stawiennictwa i złożenia zeznań za niestawiennictwo groziła kara. Jej wysokość i rozmiar pozostawiono ocenie sądu.
Taka forma dyscypliny świadka zachowała się, w zmodyfikowanej formie, do dnia
dzisiejszego. Obecnie powszechne jest to, że największym utrudnieniem i przyczyną spowolnienia wszystkich procesów jest absencja świadków. Wpływa ona
nie tylko na ekonomikę postępowania, ale i na szybkość wyrokowania. Instygator,
podobnie jak obecnie prokurator, przygotowywał materiał śledczy oraz występował w sądzie jako oskarżyciel z urzędu. W fazie wyrokowania, tak jak dzisiaj,
nie brał udziału. Odpowiadało to modelowi procesu mieszanego. Idea instygatora jako organu kontroli administracji była szczególnie silna w XVI w. Instygator
koronny miał wyjątkowo wysoką pozycję i duże znaczenie wśród urzędników
koronnych14. Niemniej jednak, kiedy przedmiotem osądu była zbrodnia obrazy majestatu lub zdrady kraju, to na rozprawie sądowej obok instygatora, który
wnosił oskarżenie z urzędu, musiał występować i popierać oskarżenie także ten
delator (denuncjujący), który doniósł o przestępstwie. Takie procedowanie było
zgodne z konstytucją z 1588 r.15. W ten sposób dodatkowo podkreślano skargowy charakter rozprawy, a z drugiej strony zabezpieczano się przed nadużyciami
ze strony władzy przed pochopnymi oskarżeniami o zbrodnie stanu przeciwników politycznych króla lub jego wysokich dostojników. Gdyby nie udowodniono
winy oskarżonemu, wówczas karę, jaką miałby on ponieść, ponosił delator (zawiadamiający o tym przestępstwie). W praktyce delatorzy występowali nie tylko
w procesach o te najcięższe przestępstwa. Jak już wspomniano, od XVII do końca
XVIII w. prokurator przede wszystkim chronił porządek i dobre obyczaje16. Warto również zaznaczyć, że przeszło 400 lat temu posłowie należący do stronnictwa
„egzekucjonistów” wystąpili z projektem ustanowienia instygatorów.
To właśnie instygatorzy stali się niejako prototypami prokuratorów. Ich zadaniem było wszczynanie postępowania i oskarżanie z urzędu podczas procesu17, przy czym, co warte jest podkreślenia, instygator, tak jak dzisiaj prokurator,
wszczynał postępowanie zarówno na skutek doniesienia, jak i z urzędu. Warte
zaznaczenia jest także to, iż postulowano na ówczesnym sejmie, żeby zadaniem
instygatorów było także doglądanie (kontrolowanie) urzędników koronnych
i „donoszenie o zachowaniach wykraczających przeciw obowiązkom z powodu niedbałości lub nadużycia”18. Propozycja ta została opublikowana na sejmie
w Piotrkowie w 1565 r., wywołała jednak burzliwą dyskusję i wiele protestów, zaW. Zarzycki: Oskarżyciel publiczny w dawnej Polsce. „Biuletyn Generalnej Prokuratury”
1967, nr 5–6, s. 61.
15
Ibidem, s. 62.
16
Historia państwa i prawa polskiego do roku 1795. T. II…, s. 134.
17
K. Sójka-Zielińska: Historia prawa. Warszawa 1989, s. 225.
18
Historia państwa i prawa polskiego do roku 1795. T. II…, s. 134.
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równo ze strony senatorów świeckich, jak i duchownych. Można domniemywać,
iż przeciwnicy postulowanej zmiany obawiali się przyznania tak rozległej władzy instygatorom. Jak podnosi się w literaturze przedmiotu, opozycjoniści tychże
zmian dopatrywali się w nich zamachu na swoją pozycję w państwie.
Niemniej jednak ówczesna sytuacja społeczno-gospodarcza uzasadniała potrzebę wprowadzenia postulowanej kontroli urzędów koronnych. Przede wszystkim tę konieczność motywowano opieszałością wojewodów i starostów w egzekwowaniu prawa oraz ich bezczynnością w czuwaniu nad jego przestrzeganiem.
Akcentowano zwłaszcza brak społecznego poczucia sprawiedliwości. Zwracano również uwagę na zaniechania w podejmowaniu przez te organy inicjatywy
w poszukiwaniu winnych zaniedbań i naruszeń prawa. Sygnalizowano, iż niezauważalne są działania zmierzające do pociągnięcia ich do odpowiedzialności.
Co istotne, zwracano uwagę, iż ewentualne wymierzane kary są nieadekwatne do
rozmiaru wyrządzonej szkody, a samo jej orzeczenie wydawane jest zbyt późno.
To także, według postulujących, ujemnie wpływało na odczucia społeczne również w aspekcie poszanowania prawa.
Ponadto, na co zwracają uwagę znawcy przedmiotu, podczas trwającej debaty
wśród uczestniczących w niej osób, i to tych o najwyższej pozycji, dało się zauważyć zmianę prezentowanej opcji. Taką postawą wykazał się zwłaszcza obecny
na sejmie król Zygmunt August – niejako inicjator zgłaszania skarg na opieszałych lub wykraczających poza prawo urzędników. W wyniku nacisków zainteresowanych grup nie poparł on stanowiska w przedmiocie wnioskowanych zmian.
Wzbudziło to zdziwienie zwolenników zmian tym bardziej, iż początkowo uznał
on słuszność roszczeń i zażaleń posłów. Posłowie nie zgodzili się na przedstawioną propozycję, domagali się bowiem, żeby król zezwolił szlachcie na dokonywanie wyboru instygatora. Wybrany przez nich urzędnik miałby obowiązek
i władztwo w dochodzeniu prawdy, znajdowaniu winnych stwierdzonych naruszeń prawa i to bez względu na piastowany urząd czy stanowisko. Tym samym
w piątek 23 lutego 1565 r. Zygmunt August zgodził się, aby na sejmikach szlachta
wysuwała dwóch kandydatów na instygatorów. Jednego z nich król miał osobiście wybierać na rzeczony urząd, z władzą pozywania winnych przez kancelarię
królewską19. To właśnie podczas dalszych dyskusji sejmowych posłowie domagali
się, aby instygatorzy mieli rozległą władzę pozywania każdego z winnych, którzy naruszyli swoje obowiązki jako urzędnicy koronni. Postulowano też, w celu
wzmocnienia finansowej pozycji instygatorów, aby otrzymywali oni uposażenie
ze Skarbu Państwa oraz żeby wchodzili w skład sądów ziemskich20. Niemniej jednak, na co zwraca się uwagę w literaturze przedmiotu, opozycja magnacka już
od pierwszych dni obrad czyniła wszystko, aby nie dopuścić do podjęcia przez
sejm uchwał o instygatorach mających prawo doglądać (kontrolować) urzędni19
20

W. Chomętowski: Diariusz sejmu piotrkowskiego RP 1868. Warszawa 1965, s. 145.
Ibidem, s. 152.
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ków koronnych. Przywódcą frondy, co eksponują znawcy przedmiotu, ze strony
senatu był Spytek Jordan, wojewoda krakowski, który – jak i inni senatorowie
obecni na sejmie – traktował projekt egzekucjonistów jako zamach na znaczenie
i powagę magnatów. Nie trudno domyśleć się, że gdy tylko doszło do głosowania
nad projektem, Spytek Jordan głosował przeciwko niemu, a za nim oświadczyli
się również negatywnie inni senatorowie. Jednocześnie na sejmie piotrkowskim
z 1565 r. egzekucjonistom żądającym przestrzegania dawnych konstytucji, statutów i przepisów (tylko tych, które uważali za dobre) zarzucano, że myślą wyłącznie o przywłaszczeniu władzy królewskiej. Postulowali oni możliwość dowolnego
pozywania i karania wojewodów, starostów oraz innych dygnitarzy. Występując
w obronie swoich interesów klasowych, senatorowie zdołali w czasie trwania sesji
sejmowej przekonać króla, by zaniechał popierania projektu. Po długich naradach z senatorami, co podkreślają autorzy diariusza sejmu piotrkowskiego, w sobotę 24 lutego 1565 r. król uroczyście oświadczył w Izbie, że nie chce innych
instygatorów prócz posłów ziemskich21. Posłowie nie chcieli jednak zrezygnować
z uchwalenia projektu i zarzucali publicznie senatorom, iż ci nie myślą jak dawniej o potrzebach kraju22. W dyskusji często też podkreślano, że zadaniem posłów
egzekucjonistów musi być ponowne przywrócenie w państwie rządu i sprawiedliwości. W wystąpieniach sejmowych z tego okresu zauważamy też wiele wysiłków
i starań ze strony postępowej grupy posłów o wzmocnienie aparatu państwowego
przeżartego korupcją oraz nieróbstwem dygnitarzy i urzędników koronnych.
W tym miejscu nasuwa się dygresja, że pomimo upływu lat niewiele zmieniło się w tej kwestii. Wskazać także należy relację Władysława Chomętowskiego,
badacza diariusza sejmu piotrkowskiego z roku 1565, że „wielkie było oburzenie
posłów, skoro król oświadczył w końcu stanowczo, że bez zezwolenia Senatu nie
może uchwalić nowego prawa”23. Wszystkim obecnym było bowiem znane nader
nieprzyjazne dla rzeczonego projektu stanowisko Senatu, co istotne, stanowisko
zachowawcze i wrogie wszelkim zmianom dotychczasowego modelu ustrojowego państwa. Widoczne było także to, że projekt upoważnienia instygatorów do
kontroli urzędników koronnych wykraczających przeciwko swym obowiązkom
z powodu niedbałości lub nadużycia, przy tak prezentowanej postawie senatorów, skazany był na niepowodzenie24. Niemniej jednak posłowie egzekucjoniści
próbowali jeszcze wywrzeć nacisk na króla i senatorów. Grozili, że się rozjadą,
wskutek czego sejm zostanie zerwany i nie dojdą do skutku postulowane zmiany i reforma. Na tak przedstawione i wyrażone stanowisko opozycja nie zamierzała się zgodzić, a wręcz przeciwnie, przez następne dni robiła wszystko, aby
przekonać projektodawców o niesłuszności ich stanowiska25. Wreszcie, jak pisze
21
22
23
24
25

Historia państwa i prawa polskiego do roku 1795. T. II…, s. 135.
Ibidem, s. 136.
W. Chomętowski: Diariusz sejmu piotrkowskiego…, s. 136.
Ibidem.
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Władysław Chomętowski, po długich naradach zakończyła się gwałtowna burza.
Dowodzi to emocji towarzyszących obradom i świadczy o nader zaciekłej dyskusji. Gdyby wówczas egzekucjoniści nie odstąpili od swoich żądań, być może
doszłoby do kompromisu. W ówczesnych warunkach znaczyłoby to umocnienie aparatu władzy wykonawczej państwa, jego unowocześnienie, postulowane
później w publikacjach pisarzy politycznych. Projekt pomysłu egzekucjonistów
z 1565 r. (kontrola urzędników koronnych wykraczających przeciw swoim obowiązkom) przypominał do pewnego stopnia w swoim założeniu ideę prokuratorskiej kontroli przestrzegania prawa, zrealizowaną w państwach socjalistycznych
po 1917 r. Należy o tym przypomnieć, gdyż wśród instytucji dawnego prawa polskiego i projektów ich zmian można spotkać wiele postępowych wzorców, zasługujących dzisiaj na szerszą popularyzację. Należy do nich również projekt Sejmu
Piotrkowskiego z 1565 r. postulujący ustanowienie instygatorów dla doglądania
urzędników koronnych.

1.3. Prokuratura w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim
oraz okresu odzyskania przez Polskę niepodległości
W Księstwie Warszawskim, według modelu francuskiego, prokuratura była
podporządkowana ministrowi sprawiedliwości. Prokuratorów powoływano przy
sądach, odpowiednio: kasacyjnym – prokuratora generalnego, apelacyjnym –
prokuratora generalnego z dwoma zastępcami oraz przy trybunach cywilnych
i dwudepartamentowych sądach kryminalnych – po jednym prokuratorze i podprokuratorze. Pochodzili oni z nominacji monarszej i byli organami rządowymi.
Mimo że istnieli przy sądach i korzystali z ich aparatu pomocniczego, to byli od
nich niezależni. Podlegali ministrowi sprawiedliwości i byli sobie hierarchicznie
podporządkowani. Główną funkcją prokuratorów była stała kontrola z ramienia
rządu nad sądami i urzędnikami sądowymi. Mogli także wywierać bezpośredni wpływ na orzecznictwo. Wprawdzie nie brali udziału w czynnościach śledczych, które przeprowadzały same sądy, ale sporządzali akt oskarżenia i popierali
go w toku procesu. Mieli możność składania wniosków w toczącej się rozprawie
między osobami prywatnymi, z czym łączyło się ich prawo wglądu do akt procesowych. Obecni byli przy naradach sędziów oraz uczestniczyli w postępowaniu
egzekucyjnym. Prokurator nie miał jednak prawa złożenia apelacji w żadnej sprawie i instancji. Natomiast prokurator generalny miał nie tylko prawo, ale i obowiązek wniesienia z urzędu skargi kasacyjnej dla zadośćuczynienia prawu26.
S. Płaza: Historia prawa w Polsce na tle porównawczym. Cz. II: Polska pod zaborami. Kraków 2002, s. 191.
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W Królestwie Polskim, podobnie jak obecnie, prokuratorem generalnym był
minister sprawiedliwości (od 1902 r.). On też powoływał wszystkich prokuratorów i wiceprokuratorów, którzy traktowani byli jak urzędnicy państwowi. Przy
departamentach kasacyjnych Senatu petersburskiego natomiast funkcjonowali
naczelni prokuratorzy, zaś przy izbie sądowej oraz przy każdym sądzie okręgowym – prokurator i podlegli mu wiceprokuratorzy (jeden z nich zastępował prokuratora w siedzibie sądu, pozostali działali przy zjazdach sędziów pokoju).
Wspomniane hierarchiczne podporządkowanie prokuratorów funkcjonowało
od najniższego szczebla poprzez pośrednie aż do najwyższego. Prokurator sprawował nadzór nad śledztwem oraz pełnił obowiązki oskarżyciela publicznego,
miał także czuwać nad stosowaniem prawa przez sądy i zawiadamiać o uchybieniach wyższe władze sądowe.
Dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zunifikowano ustrój
prokuratury. Określiły go w zasadzie prawie te same regulacje prawne, które
normowały organizację sądownictwa. Do tego dochodziły jeszcze regulaminy
wewnętrznego urzędowania prokuratur sądu najwyższego, sądów apelacyjnych
i okręgowych wydane w 1932 r. w formie rozporządzenia ministerstwa sprawiedliwości. Organizacja i zasady działania prokuratury oparte zostały na modelu
niemieckim. Prokuraturę traktowano jako organ państwa, który był powołany do
ścigania przestępstw. W związku z tym podporządkowano ją ministrowi sprawiedliwości, który pełnił funkcję naczelnego prokuratora. Z tego tytułu posiadał
on prawo nadzoru i kierownictwa wobec wszystkich prokuratur w zakresie organizacyjnym, kadrowym i funkcjonalnym. Jednocześnie prokuratura była ściśle
związana z sądownictwem zarówno organizacyjnie, jak i kompetencyjnie. Wówczas status prokuratora regulowany był przez Konstytucję Marcową z 1921 r.27
oraz przez prawo o ustroju sądów powszechnych z 26 lutego 1928 r.28 ujęte w rozporządzeniu z mocą ustawy. Prokuratura była ściśle powiązana z sądami, co przejawiało się m.in. w połączeniu w jednej osobie funkcji ministra sprawiedliwości
i naczelnego prokuratora.
Organizację prokuratury określało pięć zasad:
– jednolitości – oznaczającej, że prokuratura stanowi jedną całość, następstwem
czego było to, że czynności jednego prokuratora wiązały całą prokuraturę,
– centralizmu – oznaczającej istnienie jednego centralnego ośrodka, który nadzorował i kierował działalnością prokuratury,
– hierarchicznego podporządkowania – oznaczającej, że w ramach wykonywanych czynności prokurator podlega poleceniom zwierzchnika (prawo o ustroju
sądów powszechnych w art. 249 przewidywało wyjątek, który sprowadzał się
do tego, że stwarzał prokuratorowi możliwość odstąpienia od polecenia swojego przełożonego na rozprawie przy składaniu ustnych wniosków i oświadczeń,
27
28

Dz.U. nr 44, poz. 267 z późn. zm.
Dz.U. nr 12, poz. 93 z późn. zm.
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jeżeli ujawniły się na niej nowe okoliczności zmieniające dotychczasowy stan
sprawy. Jeżeli jednak było to możliwe, pożądane było uzyskanie zgody bezpośredniego zwierzchnika),
– ubstytucji – oznaczającej, że prokurator wyższego rzędu może zlecić wykonanie każdej czynności prokuratorowi niższego rzędu,
– dewolucji – oznaczającej, że prokurator przełożony może przejąć do dalszego
prowadzenia sprawę lub wybraną czynność, a także może on uchylić orzeczenie
prokuratora niższego rzędu. Ponadto pierwszy prokurator posiadał wyjątkową
kompetencję cofnięcia środka odwoławczego złożonego do sądu najwyższego.
Taki model prokuratury akceptowany był przez wiele pokoleń. Zwolennicy
opisywanego wyżej usytuowania prokuratury prezentują podobne stanowisko
przy przygotowywanej dzisiaj jej reformie. Do prokuratora już wtedy należało
ściganie sprawców przestępstw i oskarżanie ich w imieniu państwa. Nie przysługiwało mu prawo nadzoru nad przestrzeganiem prawa administracyjnego przez
organy administracji państwowej lub samorządowej. Posiadał jednak prawo do
występowania w niektórych sprawach cywilnych. Rozpatrzenie sprawy i wydanie
wyroku przynależne było sądowi, podobnie jak dzisiaj. Prokuratura miała stać
na straży prawa. Jej powinnością było równe traktowanie wszystkich obywateli,
a fundamentalną zasadą – zasada bezstronności29. Dlatego pierwszy prokurator
sądu najwyższego miał prawo wnoszenia tzw. kasacji w obronie ustawy. Prokuratura miała czuwać nad przestrzeganiem prawa, aby wymiar sprawiedliwości
sprawowany był zgodnie z nim i aby odpowiadał założeniom ustaw oraz wymaganiom represji karnej30. Gdyby, zdaniem prokuratora, sąd nie czynił zadość tym
założeniom, był on zobowiązany dążyć do uchylenia tej nieprawidłowości. W tym
celu zobowiązany był skorzystać z przysługujących mu środków odwoławczych,
a w razie ich braku powiadomić o tym swego przełożonego lub kierownika sądu.
Przepisy rozporządzenia prezydenta RP z 1928 r. określały obowiązki prokuratorów w mniejszym zakresie niż sędziów. Zawierały przede wszystkim przepisy
dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów przed sądami dyscyplinarnymi, które były wspólne dla sędziów i prokuratorów, z tym wyjątkiem, że
w postępowaniu przeciwko prokuratorowi w skład trzyosobowego sądu wchodził
jeden prokurator, a w skład pięcioosobowego sądu najwyższej instancji wchodziło dwóch prokuratorów. Nadto we wspólnym postępowaniu dyscyplinarnym
rzecznikiem oskarżenia był prokurator dyscyplinarny. Prokuratury były związane
z sądami nie tylko podporządkowaniem hierarchicznym, ale także pod względem
terytorialnym i organizacyjno-finansowym. Prokurator brał udział w zgromadzeniach ogólnych i kolegiach administracyjnych we wszystkich sądach. Nie przysługiwało mu wprawdzie prawo głosu, ale miał prawo stawiać wnioski31.
29
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S. Płaza: Historia prawa w Polsce na tle porównawczym. Cz. II…, s. 191.
Ibidem, s. 192.
H. Zięba-Załucka: Instytucja prokuratury w Polsce. Warszawa 2003, s. 8.
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W Polsce, tak jak i w wielu innych krajach (Austria, Hiszpania, Francja, Włochy), prokurator był uważany za stróża prawa. Struktura prokuratury dostosowana została u schyłku XIX i początku XX w. do ustroju sądownictwa. Przy sądzie
najwyższym prokuraturę stanowili pierwszy prokurator sądu najwyższego oraz
prokuratorzy, przy sądach apelacyjnych analogicznie – prokurator apelacyjny
i wiceprokuratorzy apelacyjni, natomiast przy sądach okręgowych – prokurator
okręgowy, wiceprokuratorzy i podprokuratorzy okręgowi. Istotne jest, że przy sądach grodzkich prokuratura nie była przewidziana, ale minister sprawiedliwości
mógł przy niektórych takich sądach tworzyć oddziały zamiejscowe prokuratur
okręgowych.
Kandydatom na prokuratorów stawiano takie samie wymogi jak kandydatom
na sędziów. Musieli oni, podobnie jak obecnie, ukończyć uniwersyteckie studia
prawnicze, odbyć trzyletnią aplikację sądową oraz złożyć egzamin sędziowski.
Podprokuratorów okręgowych mianował minister sprawiedliwości. Wszystkich
wyższych rangą prokuratorów mianował prezydent RP na wniosek ministra sprawiedliwości przedstawiony w porozumieniu z prezesem rady ministrów. Organizacja prokuratury oparta była na kilku podstawowych zasadach, które zapewniały jej sprawne działanie. Należała do nich przede wszystkim przedstawiana
powyżej zasada centralizmu w postaci urzędu naczelnego prokuratora, którym
z urzędu był minister sprawiedliwości. W zakresie jego czynności jako naczelnego prokuratora zastępował go podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości. Funkcje nadzorcze i kierownicze przysługiwały naczelnemu prokuratorowi
w stosunku do prokuratur wszystkich stopni, bezpośrednio wobec I prokuratora
sądu najwyższego oraz prokuratorów apelacyjnych, którzy z kolei mieli podobne uprawnienia wobec prokuratorów okręgowych. W celu ujednolicenia polityki
karnej i trybu postępowania prokuratur prokuratorzy, od naczelnego po okręgowych, wydawali okólniki32. Realizacja tego centralizmu była możliwa dzięki
kolejnej zasadzie – jednolitości, która traktowała prokuraturę jako pewną całość. Oznaczało to, że przełożony prokuratury określonego szczebla mógł działać (osobiście lub przez podwładnego) we wszystkich sądach swego okręgu, ale
z drugiej strony decyzje jednego prokuratora wiązały całą prokuraturę, o ile jego
przełożony jej nie uchylił.
Najważniejsza jednak była zasada hierarchicznego podporządkowania (zwana
też zasadą subordynacji). Oznaczała ona brak niezawisłości prokuratora, który
w swych działaniach podlegał zleceniom swej zwierzchności, będąc zobowiązany do ich ścisłego wykonywania. Regulamin prokuratorski przewidywał, że prokurator jest bezwzględnie zależny w zakresie czynności urzędowych od poleceń
przełożonego. Wynikała z tego zasada substytucji, która pozwalała prokuratorowi
wyższego rzędu zlecić dokonanie w zasadzie każdej czynności prokuratorowi niższego rzędu. Związana z nią była także zasada odwrotna – dewolucji, mocą której
32
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przełożony prokurator mógł przejąć i bezpośrednio załatwić każdą czynność należącą do prokuratora podległego. Mógł też uchylić jego zarządzenie, w szczególności cofnąć środek odwoławczy (np. kasację)33.
Z podstawowego zadania prokuratury – stania na straży prawa – wynikała
zasada legalizmu, którą konkretyzował regulamin prokuratorski. Według niego
prokurator obowiązany był wszcząć postępowanie karne z powodu przestępstw
ściganych z urzędu, o których go zawiadomiono lub które w inny sposób dotarły
do jego wiadomości. Tylko wtedy mógł działać z urzędu. Natomiast ustawodawstwo karne nie przewidywało zasady oportunizmu, która pozwalałaby prokuraturze na odstąpienie od ścigania przestępstwa, gdyby ściganie nie było celowe
społecznie. Zasada ta przez pryzmat celu określana była także mianem celowości
działania. W praktyce dochodziło do tego, że wszczynano postępowania, w toku
których bezpodstawnie ścigano osoby niewygodne dla władzy. Jednocześnie nie
wszczynano i nie prowadzono postępowań w stosunku do osób przychylnych
władzy rządzącej, wobec wyższych urzędników i dygnitarzy. Niemniej zasada
legalizmu spowodowała nadmierny przyrost osób skazanych na karę więzienia.
Tym samym wpłynęła na przeludnienie więzień w Polsce, przy czym większość
stanowili przestępcy tzw. drobni, wpadkowi, którym najczęściej wymierzano minimalne kary34.
Warto zauważyć, że w tym czasie Międzynarodowy Kongres Penitencjarny
w Londynie wypowiedział się za zasadą oportunizmu. Wpływ na takie stanowisko miała niewątpliwie rozwijająca się w prawie karnym tendencja uwzględniania
przy ściganiu i karaniu sprawcy interesu publicznego. Międzynarodowy Kongres
Penitencjarny w Londynie zalecił szerokie stosowanie zasady oportunizmu w tych
przypadkach, w których interes publiczny wymagał, by przestępstwo pozostało
bez skutków karnych. Wydaje się, że obecnie nie powinno budzić wątpliwości,
iż zasada oportunizmu w szerokim, a nie wąskim, tylko zbliżonym do oportunizmu zarysie, musi zostać wprowadzona, by usprawnić system sprawiedliwości
w Polsce. Z konsternacją należy zauważyć, iż nie czerpiemy nauki z doświadczeń
przodków i innych państw mających znacznie wcześniej rozwinięty system sądownictwa. Nie bez powodu uznaje się, że państwo prawne musi uwzględniać
słuszne interesy społeczeństwa. Każde społeczeństwo można podzielić na złodziei, policjantów i okradanych – dlatego wszystko jest sprawą proporcji. Podejmowane stale w tym przedmiocie zmiany związane były także ze zwycięstwem
zasady celowości w prawie karnym i racjonalizacji karania. W połowie 1950 r.
nastąpiło wyodrębnienie prokuratury z resortu sprawiedliwości i utworzono
z niej samodzielny pion organów państwowych. Powstała prokuratura wojskowa
(jako odrębna jednostka), jednak naczelny prokurator wojskowy był jednocześnie
zastępcą prokuratora generalnego. W 1967 r. zniesiono dwoistość prokuratury,
33
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włączając w jej skład prokuraturę wojskową, pozostawiając jednak jej jednostki
organizacyjne, a nadzór ogólny zastąpiono tzw. prokuratorską kontrolą przestrzegania prawa (zmodyfikowano jej zakres przedmiotowy i podmiotowy)35. Nadzór
ogólny polegał na czuwaniu nad zgodnością z przepisami prawa aktów prawnych i innych czynności podejmowanych przez organy państwowe. Nadzorem
objęte zostały wszelkie przejawy działalności podmiotów, nie były to więc tylko
akty prawne, ale również czynności faktyczne, badane pod względem zgodności z przepisami prawa, instrukcjami i wytycznymi władz zwierzchnich. Z kolei
uchwalona przez sejm w dniu 14 kwietnia 1967 r. ustawa o prokuraturze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej36 konkretyzowała zadania prokuratury, kompleksowo regulowała środki, jakimi miała ona dysponować w walce z przestępczością.
Określała obowiązki i zadania prokuratury w zakresie strzeżenia praw obywateli,
a także statuowała nowe działania prokuratury, obejmujące działania badawcze
i profilaktyczne. Regulowała stosunek prokuratury do organów władzy i administracji państwowej oraz innych jednostek organizacyjnych.
W socjalistycznym państwie nastąpiło znaczne rozszerzenie kompetencji prokuratora, co przede wszystkim było wynikiem zmiany charakteru zadań szeroko
rozumianego aparatu państwowego. Szczególne znaczenie miał fakt zwiększenia
aktywności organów administracyjnych oraz konieczność zapewnienia jednolitego rozumienia przepisów prawa. Wynikiem tego było dodanie prokuraturze zadania strzeżenia praworządności, wyposażając ją w prawo kontroli przestrzegania
przepisów prawa zarówno przez organy administracji państwowej, jak i instytucje
społeczne czy też jednostki gospodarki uspołecznionej. Nie przysługiwały jednak
prokuratorowi uprawnienia władcze w stosunku do kontrolowanych podmiotów.
Mógł on jedynie zaskarżyć do sądu niezgodne jego zdaniem decyzje tych jednostek37. Zadania prokuratury wówczas sprowadzały się do sprawowania nadzoru
ogólnego, brania udziału w postępowaniu cywilnym PRL oraz ścigania przestępstw38. Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o Prokuraturze PRL39 nie odbiega od
modelu wprowadzonego ustawą z 1950 r.40, utrwalonego później w Konstytucji
z 1952 r., ani nie wnosi zasadniczych zmian w stosunku do ustawy o prokuraturze z 1967 r.41.
35
Z. Witkowski: Kilka uwag na temat prawno-ustrojowego usytuowania prokuratury w konstytucjach wybranych państw współczesnej Europy. W: Prokuratura, ustawa, regulamin i inne przepisy.
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1.4. Podsumowanie
Konstatując, nie sposób nie odwołać się zarówno do początków zaistnienia
prokuratury, jej organów, jak i jej nazwy, bowiem etymologicznie wyraz „prokuratura” (łac. procurare, -atum) oznacza zawiadywać, zajmować się interesami,
zarządzać42. Niewątpliwie z historii i zadań tegoż organu (co potwierdzają przymioty wynikające już z etymologicznego jej znaczenia) można wywnioskować, iż
narodził się on z troski o interes nie prywatny czy grupowy, ale – zarówno szeroko, jak i wąsko rozumiany – interes państwa. W postulacie przestrzegania prawa tkwi implicite postulat jednolitego pojmowania i stosowania obowiązujących
przepisów prawa. Zatem aby to zapewnić i skutecznie eliminować partykularne,
resortowe rozumienie prawa, zasadne jest dokonywanie zmian w funkcjonowaniu prokuratury z umiejętnym wykorzystaniem dotychczasowego jej dorobku
i doświadczeń.
Powyższe w pełni oddają słowa Edouarda Rene Laboulaye’a, że „[…] Jest całkowicie oczywiste, że zmieniły się wszystkie warunki, od których zależy wolność,
a nawet słowo wolność znaczy obecnie co innego, niż znaczyło w czasach zamierzchłych. Pożyteczne jest studiowanie czasów antycznych, natomiast jałowe
i niebezpieczne jest ich naśladowanie”43.
42
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Okoliczności uchwalenia
rosyjskich Artykułów wojskowych
z krótkimi komentarzami*
Jednym z lepiej poznanych zagadnień dawnego prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej szlacheckiej jest prawo wojskowe. Zawdzięczamy to
twórczości Wojciecha Organiściaka, który większość swoich prac naukowych
poświęcił koronnym i litewskim artykułom wojskowym1. Prezentując niniejsze
badania, odwołujemy się do dorobku tego znakomitego badacza. Studia dotyczą trzech pól badawczych. Po pierwsze, przybliżamy rozwój rosyjskiego prawa
wojskowego od końca XVI do początku XVIII stulecia. Pozwala nam to ocenić
tytułowy akt na tle innych, wcześniej istniejących w Rosji rozwiązań. Po drugie,
prezentujemy okoliczności powstania rosyjskich Artykułów wojskowych z krótkimi komentarzami z 22 grudnia 1714 r. (2 stycznia 1715 r.)2. Naszym celem jest
* Artykuł powstał w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki SONATA,
nr 2016/23/D/HS3/03210, umowa nr UMO-2016/23/D/HS3/03210, pt. „Rewolucja militarna
jako czynnik modernizacyjny skarbowości i organizacji państwa polsko-litewskiego na tle europejskim”.
1
Nadal podstawowym źródłem wiedzy o prawie wojskowym epoki stanisławowskiej jest praca: W. Organiściak: Kodeksy wojskowe w Polsce roku 1775. Katowice 2001.
2
W artykule stosowana jest datacja według kalendarza juliańskiego obowiązującego w Rosji
od 1 stycznia 1700 r. W określonych przypadkach zastosowano datację podwójną, podając najpierw
bez nawiasów datę według kalendarza juliańskiego, zaś w nawiasie według kalendarza gregoriańskiego. W związku z powyższym Artykuły wojskowe z krótkimi komentarzami zaczęły obowiązywać
2 stycznia 1715 r. według obowiązującego w innych krajach europejskich kalendarza gregoriańskiego (w XVIII w. różnica 11 dni). Autorzy opracowania dokonali też niewielkiego, lecz istotnego
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ukazanie sposobu tworzenia rozbudowanych aktów normatywnych w epoce nowożytnej3. Po trzecie, ukazujemy, jak długo Artykuły wojskowe z krótkimi komentarzami funkcjonowały w praktyce sądowej państwa rosyjskiego. Dzięki temu
jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy nastąpiła petryfikacja prawa wojskowego, jak miało to miejsce w Koronie po 1609 r. czy w Szwecji po 1621 r.4.
Możliwa będzie również odpowiedź na pytanie, które przepisy prawne nie sprawdziły się i wymagały ewentualnej poprawy.
Przy charakterystyce Artykułów wojskowych z krótkimi komentarzami podejmujemy próbę ukazania przemian zachodzących na początku XVIII stulecia
w prawie wojskowym. Wykorzystujemy w metodologii badawczej analizę statystyczną sankcji występujących w tytułowym akcie normatywnym, którą porównujemy do wcześniejszych siedemnastowiecznych aktów prawa wojskowego.
Dzięki temu możemy ukazać tendencję zachodzących przemian w prawie karnym materialnym epoki wczesnonowożytnej. Mamy nadzieję, że rozwiązanie to
zostanie przyjęte i będzie mogło mieć zastosowanie także podczas prowadzenia
innych badań nad dawnym prawem funkcjonującym w Europie.
Problematyka związana z opracowaniem, wprowadzeniem w życie i funkcjonowaniem Artykułów wojskowych z krótkimi komentarzami stanowiła i nadal
stanowi przedmiot badań historyków. Najważniejsze ustalenia poczynili, co jest
rzeczą całkowicie naturalną, dziewiętnastowieczni uczeni rosyjscy, m.in. Nikołaj
Obruczew, Michaił Rozengiejm, Piotr Piekarski, Wasilij Siergiejewicz, Aleksander Myszłajewski5 oraz najwybitniejszy znawca prawodawstwa wojskowego doby
doprecyzowania nazwy omawianego dokumentu, zapisywanego dotychczas jako Artykuły wojskowe
z krótkim komentarzem. Korekta pisowni nazwy związana jest z tym, że owych komentarzy w całym
akcie prawnym było więcej niż jeden (do wybranych artykułów dodano po jednym komentarzu –
kwestie te szerzej omówiono w artykule), co też literalnie zostało zauważone w polskich osiemnastowiecznych przekładach tych Artykułów wojskowych…, zob. Archiwum Główne Akt Dawnych [dalej: AGAD]; Archiwum Radziwiłłów [dalej: AR], dz. VII, sygn. 711, s. 25; Archiwum Narodowe
w Krakowie [dalej: ANK]; Archiwum Podhoreckie [dalej: AP] II, sygn. 39, s. 1480; Нацыянальны
гістарычны архіў Беларусі [dalej: НГАБ], ф. 694, л. 1.
3
Odnośnie okoliczności tworzenia prawa wojskowego w Europie nowożytnej, zob. K. Łopatecki, W. Organiściak: Udział parlamentu angielskiego i sejmu Rzeczypospolitej szlacheckiej w pracach nad artykułami wojskowymi. W: Kultura parlamentarna epoki staropolskiej. Red. A. Stroynowski. Warszawa 2013, s. 421–436; K. Łopatecki: Wydawanie artykułów wojskowych jako element
walki politycznej i działalności propagandowej magnatów – przykład Jana Zamoyskiego. W: Wobec
Króla i Rzeczpospolitej. Magnateria w XVI–XVIII wieku. Red. E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicz. Kraków 2012, s. 613–618; K. Koranyi: Über schweizerische Kriegsartikel besonders im 17.
Jahrhundert. “Allgemein Schweizerische Militärzeitschrift” 1939, Vol. 85, s. 815–823.
4
K. Łopatecki: „Disciplina militaris” w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku. Białystok 2012, s. 629–653.
5
Н.Н. Обручев: Обзор рукописных и печатных памятников, относящихся до истоии
военного искусства в России по 1725 г. Санкт-Петербург [dalej: СПб.] 1853; М.П. Розенгейм:
Очерк истории военно-судных учреждений в России до кончины Петра Великого. СПб. 1878;
П. Пекарский: Наука и литература в России при Петре Великом. т. II. СПб. 1860; В.И. Сер-
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panowania Piotra I (1682–1725) – Paweł Bobrowski6. Ich dzieło kontynuowane
było również przez historyków radzieckich, m.in. przez Tamarę Szworinę, Piotra
Romaszkina, Piotra Jepifanowa, Nikołaja Woskriesienskinego, Liubomira Bieskrownego, Ksenię Sofronienko7. W ostatnich latach problematykę tę podjęli także: Borys Kołobow, Michaił Sizikow, Witalij Awdonkin, Jewgienij Iwanow, Dmitrij Sierow i Roman Kamajew8. Nie brakuje też historyków spoza Rosji (Szwedów,
Niemców, Amerykanów oraz Polaków) zajmujących się kwestiami prawnymi
геевич: Лекции по истории русского права. СПб. 1890; А.З. Мышлаевский: Петр Великий.
Военные законы и инструкции. W: Сборник военно-исторических матиериалов. вып. IX.
СПб. 1894; Idem: Офицерский вопрос в XVII в. СПб. 1899; Idem: Северная война 1708 г. От
реки Уллы и Березины за р. Днепр. Приложения. СПб. 1901.
6
П.О. Бобровский: Происхождение Артикула Воинского и Изображения процессов Петра Великого. СПб. 1881; Idem: Военное право в России при Петре Великом, ч. 2: Артикул
Воинский. вып. 2. СПб. 1886; Idem: Период преобразований Петра Великого. СПб. 1881; Idem:
Военные законы Петра Великого в рукописях и первопечатных изданиях. СПб. 1887; Idem,
П.О. Бобровский: Петр Великий как военный законодатель, СПб. 1887; П.О. Бобровский:
Вейде, Адам Адамович, один из главных сотрудников Петра Великого, и его Военный устав
1698 года. B: Досуги Марса: Сборник научных, литературных, драматических, художественных и музыукальных произведений офицеров, вып. 1. СПб. 1887, c. 1–31; Idem: Вейде Адам
Адамович. Один из главных сотрудников Петра Великого и его военный устав 1698 года.
(Историко-юридическое исследование). Казань 1887.
7
Т. Шворина: Воинские артикулы Петра I. под ред. М.М. Исаева. Москва 1940; П.С. Ромашкин: Основные начала уголовного и военно-уголовного законодательства Петра I.
Москва 1947; П.П. Епифанов: Воинский устав Петра Великого. B: Петр Великий. Сборник статей, под ред. А.И. Андреева. Москва–Ленинград 1947, с. 167–213; Военные уставы Петра Великого. Сборник документов. под ред. Н.Л. Рубинштейна, вступит. ст. и комент. П.П. Епифанов. Москва 1946; Н.А. Воскресенский: Законодательные акты Петра I.
т. 1. Москва–Ленинград 1945; Л.Г. Бескровный: Хрестоматия по русской военной истории.
Москва 1947; Очерки по источниковедению военной истории России. Москва 1957; Idem:
Русская армия и флот в XVIII веке (Очерки). Москва 1958; Памятники русского права.
вып. 8: Законодательные акты Петра I, первая четверть XVIII в., под ред. К.А. Софроненко. Москва 1961, c. 271–275.
8
Б.В. Колобов, М.И. Сизиков: Армия и флот. Тексты нормативных актов. Предисловие. B: Законодательство Петра I. отв. ред. А.А. Преображенский, Т.Е. Новицкая; коллектив авторов: В.М. Клеандрова et al.. Москва 1997, с. 136–154; В.C. Авдонкин: Законодательные акты Петра I о военных судах в России: характеристика подсудности дел. B: Россия
в новое время: Поиск формуль националной истории. Материалы Российской межвкзовской
научной конференции, 27–28 апреля 2001 г. Москва 2001, c. 25–29; Е.С. Иванов: Формирование понятия воинской чести в российской регулярной армии в XVII веке. „Военно-исторический журнал” [dalej: ВИЖ] 2007, No. 11, с. 21–26; Д.О. Серов: Забытые редакции Артикула
воинского и „Краткого изображения процессов или судебных тяжеб” (из истории кодификации военного законодательства России XVIII в.). “Lex russica” 2013, No. 2, c. 113–121; Idem:
Военно-уголовное и военно-процессуальное законодательство России первой четверти
XVIII в. (опыт систематического обозрения). „Актуальные проблемы российского права”
2014, No. 2, c. 165–173; Р.Р. Камаев: Развитие отечественного уголовного законодательства
об ответственности за посягательства на военное имущество до 1917 г. “Бизнес в законе.
Экономико-юридический журнал” 2013, No. 2, c. 41–45.
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obowiązującymi w armii Piotra I, m.in. Erik Anners9, Peter Hoffmann10, Richard
Wortman11, Roman Hube12, Lesław Pauli13 czy Tomasz Ciesielski14. Swój niewielki
wkład w badania wnieśli również autorzy tego opracowania15.

1. Rozwój prawa wojskowego na ziemiach rosyjskich
do 1709 roku16
W Rosji, w odróżnieniu od krajów Europy Zachodniej, aż do czasu panowania Piotra I rola stanowionego prawa wojskowego odgrywała rolę drugorzędną.
Zapóźnienie to widoczne było w odniesieniu do zasad organizacji i dyscypliny
wojskowej w służbie ziemskiej. W Europie Środkowej stosowne regulacje prawne w tym zakresie przyjęto na przełomie XIV i XV w.17, natomiast w Rosji dopiero Sobornoje Ułożenije z 1649 r. kompleksowo podejmowało to zagadnienie.
Nie oznacza to, że do połowy XVII stulecia nie znano w Państwie Moskiewskim
praw wojskowych. Dokumenty takie stanowiły jednak rzadkość. Najstarszy znany o charakterze regulaminu, zatytułowany Bojarskie postanowienie o stanicznej
9

1961.

E. Anners: Den karolinska militärstraffrätten och Peter den stores krigsartiklar. Stockholm

P. Hoffmann: Peter der Grosse als Militärreformer und Feldherr. Frankfurt am Main 2010.
R.S. Wortman: Peter the Great and court procedure. “Canadian-American Slavic Studies”
1974, Vol. 8 (1974), p. 303–310; Idem: The development of a Russian legal consciousness. Chicago–
London 1976.
12
R. Hube: Historya prawa karnego ruskiego. T. I, cz. 1: Od czasów najdawniejszych do cesarza
Mikołaja I. Warszawa 1870.
13
L. Pauli: Najważniejsze wojskowe kodyfikacje Europy Wschodniej XVII i XVIII wieku (dokończenie). „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1946, T. 2, z. 4, s. 198–209.
14
T. Ciesielski: Samuel Brodowski – kodyfikator prawa wojskowego w czasach panowania Augusta III. W: Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustatis. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu. Red. E. Kozerska, M. Maciejewski, P. Stec. Opole 2015, s. 399–420.
15
P. Krokosz: Rosyjskie siły zbrojne za panowania Piotra I. Kraków 2010, s. 193–242; Idem:
Rosyjskie ustawodawstwo wojskowe doby panowania Piotra I. W: Organizacja armii w nowożytnej Europie: struktura – urzędy – prawo – finanse. Red. K. Łopatecki. Zabrze 2011, s. 397–444;
Idem: Aspekt religijny w strukturach rosyjskich sił zbrojnych za panowania Piotra I. “Украïна
в Центрально Схiднiй Європi” 2015, вип. 15, с. 210–236; Kodeks wojskowy Piotra I z 1716 roku.
Oprac. P. Krokosz, K. Łopatecki. Kraków–Oświęcim 2016; P. Krokosz, K. Łopatecki: Przestępstwo fałszowania monet w świetle Artykułów wojskowych Piotra I. W: Forum numizmatyczne. Studia
i materiały. Nr 2. Red. K. Filipow. Białystok 2018, s. 206–216.
16
Niektóre akapity z części pierwszej artykułu są zbieżne z fragmentami wstępu do edycji źródłowej: Kodeks wojskowy Piotra I z 1716 roku…, s. 13–73.
17
K. Łopatecki: Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim pospolitym ruszeniu (do
połowy XVII wieku). Białystok 2013, s. 25–34.
10
11
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i strażniczej służbie (ros. Боярский приговор о станичной и сторожевой службе)
został wprowadzony w życie już za panowania cara Iwana IV Groźnego (1533–
1584) w 1571 r.18. Bieżące decyzje o charakterze wojskowym były zapisywane
również w tzw. księgach razriadnych. Znajdowały się w nich istotne informacje:
spisy tzw. ludzi wojennych wystawianych przez poszczególne miasta i regiony;
wykazy miejsc koncentracji pułków; nominacje na stanowiska wojewodów odpowiedzialnych za dowodzenie poszczególnymi jednostkami i czuwających nad
bezpieczeństwem granic państwa; rozkazy dla wojewodów i sporządzane przez
nich sprawozdania z każdej odbytej kampanii wojennej19.
Generalnie jednak prawo wojskowe w formie artykułów i regulaminów wojskowych miało proweniencję obcą. Wiązało się to z tym, że żołnierze zaciągani
przez cara na terenie Europy Zachodniej i Środkowej pełnili służbę na podstawie
własnych przepisów porządkowych, co było zgodne z zasadą osobowości prawa
(dominowała ona do początków XVII w.)20. Koncepcję tę potwierdzają ostatnie
badania Olega Rusakovskiy’ego. Uczony ten analizując kwestię werbunku landsknechtów przez Państwo Moskiewskie w XVI w., odnalazł projekt artykułów
wojskowych, który miał obowiązywać żołnierzy niemieckich znajdujących się na
służbie Iwana IV Groźnego21. Planowany werbunek nie został zrealizowany i na
masową skalę najemnicy z Europy pojawili się w Rosji w okresie dymitriad (interwencji zbrojnych polskiej magnaterii i szlachty w wewnętrzne sprawy Rosji
z lat 1604–1610). Na służbie Dymitra I Samozwańca (1605–1606) znajdowały się
liczne najemne oddziały litewsko-polskie, które posługiwały się własnymi artykułami wojskowymi. Zebrana przez niego armia z ziem Rzeczypospolitej, zanim
wyruszyła do Moskwy, stworzyła w 1604 r. w kole wojskowym pod przewodnictwem wojewody sandomierskiego Jerzego Mniszcha własne artykuły wojskowe22. Warto zauważyć, że szwedzkie wojska posiłkowe wspierające armię carską
Акты Московского государства, изданные императорскою Академией наук. ред.
Н.А. Попов. т. I: (1571–1634). СПб. 1890, № 2, с. 2–5. Por. Ф.И. Калинычев: Правовые вопросы военной организации русского государства второй половины XVII века. Москва 1954,
c. 132–139; А.Н. Кочетков: Русская военная литература и военная мысль второй половины
XVIII- начала XIX в. B: Вопросы военной истории России. XVIII и первая половина XIX веков
редколл. И.В. Бестужев et al. Москва 1969, c. 114; K. Łopatecki: „Disciplina militaris”…, s. 325–
326.
19
E. Razin: Historia sztuki wojennej. T. III: Sztuka wojenna manufakturowego okresu wojen.
Warszawa 1964. s. 254.
20
K. Łopatecki: „Disciplina militaris”…, s. 692–693.
21
O. Rusakovskiy: Das erste russische Militärrecht für fremde Söldner? Die kriegsorganisatorische Dokumentation von Hans Schlitte aus der Überlieferung des Bayerischen Staatsarchivs. “Militär
und Gesellschaft in der Frühen Neuzeit” 2017, Vol. 19, s. 11–34.
22
Wyprawa czara Moskiewskiego Dymitra do Moskwy z Gerzim Mniszkiem, woiewodą Sendomirskim y z inszym rycerstem. Roku 1604. Поход московского царя Дмитрия в Москвау
с Сендомирским воеводой Юрием Мнишком и другими лицами из рицарства. 1604 года.
B: Русская историческая библиотека. т. I. СПб. 1872, с. 365–426; A. Hirschberg: Dymitr Samozwaniec. Lwów 1898, s. 70–71.
18
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w okresie tzw. dymitriad także stosowały specjalne prawa wojskowe23. Również
zaciągane w kolejnych dziesięcioleciach oddziały niemieckie, szwedzkie, angielskie posługiwały się własnymi regulacjami, które jednak nigdy nie otrzymały oficjalnej rosyjskiej sankcji państwowej24.
W Państwie Moskiewskim pojawiały się również tłumaczone na język rosyjski książki o tematyce wojskowej, w tym dotyczącej regulacji prawnych. Już car
Borys Godunow (1598–1605) uzewnętrznił myśl stworzenia tzw. Księgi wojskowej, która byłaby przekładem zbioru wojennych praw Cesarstwa Niemieckiego25.
W 1606 r. Wasyl Szujski (1606–1610) nakazał wojewodzie Onisimowi Michajłowi
(Anisim Michajłow Radziszewski – drukarz i artylerzysta, który przeniósł się do
Moskwy ok. 1586 r. z ziemi wołyńskiej) podjęcie pracy nad wydaniem książki
uwzględniającej wszystkie osiągnięcia ówczesnej techniki wojskowej krajów starego kontynentu26. Prace w tym zakresie kontynuował orędownik modernizacji
armii – Dymitr I Samozwaniec27. Ostatecznie w Moskwie w latach 1607 i 1621
opublikowano dwutomowe dzieło zatytułowane Regulamin wojskowy, armatnich
i innych spraw dotyczących nauki wojennej, gdzie zaprezentowano kwestie organizacyjne, zasady ciągnienia, obozowania oraz prowadzenia działań bojowych28.
Właściwie było to tłumaczenie dzieła Leonarda Fronspergera zatytułowanego
Kriegßbuch i wydanego pierwotnie w 1573 r.29. W publikacji największą uwagę
Przykład regulacji szwedzkiej obowiązującej w tym okresie na terenie Państwa Moskiewskiego nosił nazwę Szwedzkie Artykuły Wojskowe, zob. Swenska Krigass-Articula. Kungliga Biblioteket (Stockholm), B 43, s. 1–18.
24
Zob. kontrakty zawierane z oddziałami najemnymi: Собрание государственных грамот
и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных дел. ч. 3. Mосква 1822,
с. 306–33; O. Rusakovskiy: op.cit., S. 13.
25
Б.В. Колобов, М.И. Сизиков: Армия и флот…, с. 140.
26
О. Михайлов: Устав ратных, пушечных…, ч. I–II. СПб. 1777–1781. We wstępie dzieła wskazano na rozwiązania włoskie, francuskie, hiszpańskie, cesarskie, holenderskie, angielskie,
polskie, litewskie, zob. Ibidem, ч. I, c. 1. Jak zauważył W. Nazarow, w tekście znajdują się słowa
polskie, nieznane w moskiewskich strukturach wojskowych, jak „marszałek”, „rota”, „rotmistrz”,
a jego autor odwołuje się do przepisów i organizacji sądów wojskowych właściwych dla Rzeczypospolitej, przykładowo: Ibidem, c. 59–60, 62–63, 73, 128–129, 153–154 (ст. 9, 11, 18, 82, 108),
zob. В.Д. Назаров: О датировке „Устава ратных и пушечных дел”. B: Вопросы военной
истории…, c. 219–221.
27
D. Czerska: Dymitr Samozwaniec. Wrocław–Warszawa–Kraków 2004, s. 114–118.
28
W pracy tej zaakcentowano również kwestie dotyczące obowiązywania artykułów wojskowych. Nakazywano przed początkiem każdej wyprawy (ciągnienia) i w czasie wojny czytać
„ratnym” ludziom (zbrojnym, biorącym udział w działaniach wojennych) artykuły wojenne lub
ustawy, zob. О. Михайлов: Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской
науки, состоящий в 603 указах, или статьях, в государствование царей и великих князей
Василия Иоанновича Шуйского и Михаила Феодоровича всея Руси самодержцев, в 1607 и 1621
годех выбран из иностранных военных книг Онисимом Михайловым, напечатан с рукописи,
найденной в 1775 году в Мастерской и Оружейной палате в Москве. изд. В. Рубаном. ч. I.
СПб. 1777, c. 57–58 (ст. 7).
29
V.E. Grabar: The History of the International Law in Russia, 1647–1917. Oxford 1990, p. 14–15.
23
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skupiono na artylerii, do której odwoływało się około 500 z 663 punktów30. Interesujący w szczególności jawi się rozdział zatytułowany O porządkowym spisie
puszkarskim (pkt 311–339), umieszczony w tomie z 1621 r. Zawarto tam normy
prawne, które regulowały służbę artyleryjską, tym samym można je uznać za najstarsze rosyjskie artykuły artyleryjskie31. Ten akt normatywny rozróżniał przestępstwa i wykroczenia dyscyplinarne. Do pierwszej z wymienionych grup zaliczano
zbrodnie, z reguły zagrożone karami mutylacyjnymi i śmiercią. Wówczas dowódca
puszkarski („puszkarska głowa”) lub profos („pristaw”) obowiązani byli do tymczasowego aresztowania przestępcy i przekazania go pod sąd wyżej stojącemu
w hierarchii wojskowej dowódcy. W pozostałych sprawach wymienieni wyżej oficerowie wykonywali niesprecyzowaną bliżej w akcie karę dyscyplinarną32.
W 1649 r. wydano kolejną drukowaną rosyjską „książkę wojskową” zatytułowaną Szkolenie i sposoby sprawowania wojskowych szyków ludzi pieszych, stanowiącą przedruk dzieła Johanna Jacobi Walhauzena, kapitana służącego w Gdańsku33. Zapisy Szkolenia, zawierające w swoim wstępie krótką charakterystykę
wojny, ujmowały obowiązki ciążące na osobach sprawujących dowództwo w armii, ale przede wszystkim kładły nacisk na poprawne posługiwanie się muszkietem i pikami przez żołnierzy, zarówno podczas walki, jak i w trakcie pełnienia
służby wartowniczej. Opisana została tam także dokładna organizacja oddziału
liczącego 300 żołnierzy – 180 muszkieterów i 120 pikinierów. Szkolenie uwzględniało również przepisy dotyczące musztry, ćwiczeń i manewrów pozwalających
utrzymać dobrą kondycję wojska34. Rzeczą znamienną jest, iż aż do lat dziewięćВ.В. Пенской: Попытка военных реформ в России начала XVII века. “Вопросы истории” 2003, No. 11, c. 128–130; В.Д. Назаров: О датировке „Устава ратных и пушечных дел”.
B: Вопросы военной истории…, c. 216–221.
31
О. Михайлов: Устав ратных, пушечных…, ч. II, с. 47–58.
32
K. Łopatecki: „Disciplina militaris”…, s. 567–568.
33
Учение и хитрость ратного строения пехотных людей, изд. А.З. Мышлаевский,
И.В. Парийский. СПб. 1904; В.М. Живов: Разыскания в области истории и передыстории
русской культуры. Москва 2002, с. 243. Zdania rosyjskich historyków wojskowości odnośnie
autorstwa tego dzieła są mocno podzielone: N. Obruczew pierwszy określił Szkolenie… jako
przekład jednego z regulaminów obowiązujących w armii cesarza Karola V (1519–1556), zob.
Н.Н. Обручев: Обзор рукописных…, c. 28. Z kolei P. Bobrowski uważał, iż był on przekładem
podręcznika taktyki L. Fronspergera, opublikowanego drukiem w 1596 r., zob. П.О. Бобровский:
Военное право в России при Петре Великом…, с. 143–144. Z kolei A. Myszłajewski, a po nim
A. Sobolewski autorstwo regulaminu przypisali Johannowi Wallhausenowi, autorowi wydanego
w 1615 r. dzieła pt. Kriegskunst zu Fuss, zob. А.З. Мышлаевский: Офицерский вопрос в XVII в.
СПб. 1899, с. 24; А.И. Соболевский: Переводная литература Москeвской Руси XIV–XVII вв.
СПб. 1903, с. 106. Podobnego zdania jak dwóch ostatnich badaczy był również P. Jepifanow, który podjął się porównania rosyjskiego Szkolenia… z niemieckim wydaniem Kriegskunst zu Fuss,
zob. П.П. Епифанов: „Учение и хитрость ратного строения пехотных людей”. (Из истории
русской авмии XVII в.). “Ученые записки МГУ” 1954, вып. 167, c. 79–82.
34
Учение и хитрость ратного строения…, c. 22–26; Л.Г. Бескровный: Хрестоматия…,
c. 118, 120–122. Uzupełnieniem regulaminu były zamieszczone w nim specjalne ilustracje, dzięki
30
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dziesiątych XVII w. traktat ten stanowił podstawowy regulamin wojskowy obowiązujący w mocno zróżnicowanej pod względem składu carskiej armii35.
Należy zauważyć, że Szkolenie nie było jedynym rosyjskim dokumentem traktującym o kwestiach wojskowych w XVII w. Nie można pominąć przepisów odnotowanych w Sobornym Ułożeniju z 1649 r., które w swoich czterech rozdziałach –
VII, VIII, XXIII i XXIV – regulowały szerokie spektrum spraw dotyczących stanu
i sposobu funkcjonowania carskiej armii36. Uzupełnieniem tego fundamentalnego aktu prawnego, który zachował ważność aż do XIX w., były ogłaszane ukazy
carskie, których część dotyczyła żołnierzy37. Oprócz tego urzędnicy Prikazu Poselskiego (odpowiednika ministerstwa spraw zagranicznych) tłumaczyli i spisywali liczne „wojskowe” zachodnioeuropejskie dokumenty, wśród których były
m.in. Księga rękopiśmiennego prawa lub wojskowy regulamin ziemi holenderskiej;
Księga wojskowa o prowadzeniu strzelania i umiejętnościach ogniowych; Fundamenty lub podstawy fortyfikacji38.
Ogromne zainteresowanie prawem funkcjonującym w Europie Zachodniej
widoczne było w okresie panowania Piotra I (1682–1725). Już w 1699 r. car nakazał generałowi Jakubowi Bruce’owi zestawić informacje dotyczące angielskich
stopni artyleryjskich oraz zebrać i opisać prawa obowiązujące w Szkocji, Anglii
i Francji39.
Pierwszym, a zarazem jednym z najdłużej obowiązujących wojskowych aktów
prawnych doby panowania Piotra I był regulamin sporządzony w 1698 r. przez
generała Adama Weyde40. Opracowana przez niego regulacja całkowicie unowoktórym żołnierze mogli lepiej zrozumieć i szybciej nauczyć się skomplikowanego posługiwania się
bronią – muszkietem i piką, zob. E. Razin: Historia sztuki wojennej. T. III…, s. 268.
35
С.Н. Лютов: Военное книгоиздание в России при Петре I. ВИЖ 2007, No. 5, c. 63.
36
Полное собрание законов Российской империи. т. I. СПб. 1830, № 1, с. 8–14, 156–157;
D. Czerska: Sobornoje ułożenije 1649 roku. Zagadnienia społeczno-ustrojowe. Wrocław–Warszawa–Kraków 1970, s. 52–53.
37
W 1654 r. nakazano wieszać zbiegłych z wojska chłopów, a cztery lata później ustanowiono
karę śmierci wobec osób przechowujących zbiegłych żołnierzy, co w 1661 r. zamieniono na karę polegającą na służbie wojskowej, zob. R. Hube: Historya prawa karnego ruskiego. T. I, cz. 1…, s. 89, 92.
38
Б.В. Колобов, М.И. Сизиков: Армия и флот…, c. 141.
39
Н.А. Воскресенский: Законодательные…, с. 29–30; Н.Г. Устрялов: История царствовния Петра Великого. т. III. СПб. 1853. Приложения, с. 497; Б.В. Колобов, М.И. Сизиков: Армия и флот…, c. 141.
40
Ten jeden z najbliższych współpracowników władcy już w 1696 r. wyruszył ze specjalną
misją na ziemie Cesarstwa (na Węgry) i do innych krajów Europy, aby tam zapoznać się z aktualnymi osiągnięciami techniki wojskowej. W kolejnym roku miał możliwość osobiście podziwiać
kunszt wojskowy księcia Eugeniusza Sabaudzkiego, który odniósł spektakularne zwycięstwo nad
armią turecką pod Zentą. Rezultatem jego misji miało być przygotowanie nowatorskiego kodeksu wojskowego dla reformowanej przez Piotra I armii rosyjskiej. Ostatecznie, z różnych przyczyn,
generałowi udało się opracować jedynie regulamin wojskowy, który zaczął obowiązywać carskich
żołnierzy jeszcze przed wybuchem wojny ze Szwecją (później pozostawał w mocy równolegle
z innymi wojskowymi aktami prawnymi). Szerzej o działalności wojskowej i prawodawczej generała Weyde zob. П.О. Бобровский: Вейде, Адам Адамович, один из главных сотрудников
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cześniała taktykę armii rosyjskiej, zmieniając dotychczasowe instrukcje zawarte
w Szkoleniu, wprowadzając m.in. zasady walki na bagnety i sposób użycia granatów. Dokument ten był nie tylko podręcznikiem praktycznej nauki sztuki wojskowej, ale dzięki drukowanym ilustracjom stawał się swoistą „Biblią pauperum”
dla żołnierzy. Ilustracje znacznie doprecyzowały sposób wykonywania poszczególnych czynności41. W 1699 r. Piotr I polecił generałowi Weyde sporządzić dwie
nowe instrukcje wojskowe. W pierwszej, zatytułowanej Wojskowa instrukcja jak
prowadzić walkę, znalazły się informacje odnośnie stosowania odpowiedniej taktyki w trakcie starcia, zaś druga, pod nazwą Artykuły, jakie dla kogo przeznaczono
kary za popełnione przestępstwa, stanowiła typowe, choć skrótowe artykuły wojskowe. Prace nad tymi dokumentami – nieodnalezionymi do dnia dzisiejszego –
były zaawansowane już 13 lipca 1699 r.42.
Rozpoczynająca się Wielka Wojna Północna stanowiła impuls do przyśpieszenia prac nad prawem wojskowym. W 1700 r. Awtamon Gołowin, przy osobistym
udziale Piotra I, opierając się na dotychczasowym dorobku rosyjskiej teoretycznej
myśli wojskowej, stworzył nową regulację pod nazwą Artykuły wojskowe, które
wbrew nazwie kładły nacisk na umiejętne prowadzenie ognia i posługiwanie się
bagnetem (nie był to zatem zbiór przepisów prawa karnego materialnego)43. DoПетра Великого…, c. 1–31; Idem: Вейде Адам Адамович. Один из главных сотрудников Петра
Великого…, passim. W tym miejscu należy dodać, że przygotowany przez niego akt prawny został
wprowadzony na użytek armii już w 1698 r. Wydrukowano go dopiero w 1841 r., zob. Воинский
устав, составленный и посвященный Петру Первому Генералом Вейде в 1698 г. СПб. 1841. Do
chwili obecnej historycy nie byli w stanie podać podstawy źródłowej tej edycji. Dzięki badaniom
podjętym przez autorów tego opracowania udało się ustalić, że był to rękopis przechowywany w:
Библиотека Российской Академии Наук [dalej: БАН], ф. Библиотека Петра I, П. I Б, № 5
(Петр. гал. № 3), Адам Вейде. Воинский устав, лл. 1–109.
41
Н.Н. Обручев: Обзор рукописных…, с. 92–100; Л.Г. Бескровный: Очерки по источниковедению военной истории…, с. 109. W regulaminie uzasadniono konieczność posiadania
regularnej armii, która zapewniała sukcesy podczas prowadzonych kampanii wojennych oraz
przedstawiono tradycyjny podział piechoty i kawalerii europejskich armii na brygady, bataliony,
pułki oraz roty; w jednostkach piechoty wyróżniono muszkieterów, pikinierów oraz grenadierów.
Istotne znaczenie miał zapis poświęcony wprowadzeniu bagnetu do podstawowego wyposażenia
żołnierzy. Wyróżniono także dwa sposoby prowadzenia ognia podczas starcia, dzieląc pułki na
cztery lub sześć szeregów, zob. Воинский устав, составленный и посвященный Петру Первому Генералом Вейде…, с. 5–7, 19, 35, 73. Zgodnie z treścią regulaminu najmniejszą jednostką
w zachodnioeuropejskich siłach zbrojnych była rota, która w zależności od armii danego kraju
liczyła od 60 do 120 żołnierzy. Roty w liczbie od 3 do 5 tworzyły bataliony, które stanowiły 1/2
lub 1/3 część każdego pułku. Nie było to jednak regułą, gdyż, jak zauważył A. Weyde, pułki nie
miały określonej liczby rot; mogło ich być nawet do 20. W celu usprawnienia dowodzenia należało
przyjąć krótkie komendy wydawane przez unter-oficerów i oficerów, zob. П.П. Карцов: История
Лейб-Гвардии Семеновскoго полка 1683–1852. СПб. 1854. Приложения, № 47, с. 42.
42
П.О. Бобровский: Петр Великий как военный законодатель…, c. 23–24.
43
Письма и бумаги императора Петра Великого [dalej: П. и Б.]. т. I. СПб. 1887, с. 347–
352, 810–811. Stosowne uzupełnienia i zmiany do tego aktu prawnego wniósł osobiście Piotr I.
Zob. też: Н.Г. Устрялов: История царствовния…, Приложения, c. 459–461; Л.Г. Бескровный:
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świadczenia wojenne sprawiły, że rozbudowane Artykuły wojskowe A. Gołowina
musiano w 1701 r. zastąpić znacznie prostszą instrukcją pod nazwą Krótkiego regulaminu44.
Przedłużająca się wojna ze Szwecją, a przede wszystkim ofensywa wojsk Karola XII pod koniec 1707 r. przeciwko Rosji, zmusiła cara i jego generalicję do
usystematyzowania dotychczasowych i opracowania nowych instrukcji i regulaminów dla operującego w polu wojska. Dnia 10 marca 1708 r. podczas narady
wojennej w Bieszenkowiczach została przyjęta przez Piotra I Instrukcja walki,
która wkrótce stała się jedną z podstawowych regulacji obowiązujących w armii.
Została ona wprowadzona we wszystkich oddziałach rosyjskich i zapoczątkowała
publikację szeregu kolejnych carskich rozporządzeń mających charakter instrukcji lub krótkich regulaminów. W lipcu 1708 r. zostały opublikowane nie mniej
ważne czternastopunktowe Reguły prowadzenia bitwy45.
W pierwszych latach wojny północnej dowództwo rosyjskie opracowywało
również artykuły wojskowe, rozumiane jako akt zawierający katalog przestępstw
wojskowych. Inicjatywa władz podyktowana była dążnością do zaprowadzenia
dyscypliny w armii, przede wszystkim zaś do opanowania masowego zbiegostwa
rekrutów46. Niebagatelny wpływ na dalszy rozwój rosyjskiego prawa wojskowego wywarły trzy akty normatywne wprowadzone w pierwszym dziesięcioleciu
XVIII w. Zawarte w nich normy prawne, choć niedosłownie, zostały wykorzystane i powtórzone w Artykułach wojskowych z krótkimi komentarzami47. Były to:
a) Ustawa lub prawo wojskowej odpowiedzialności generałów, oficerów i podoficerów oraz szeregowych żołnierzy. Została ona ogłoszona 27 stycznia 1702 r.
w działającej w Ingermanlandii armii feldmarszałka Borysa Szeremietiewa,
zwana powszechnie Regulaminem Szeremietiewa. Zawierała ona wykaz sankcji, jakich mogli oczekiwać wszyscy żołnierze dopuszczający się wykroczeń
i przestępstw w trakcie służby wojskowej48.
b) Regulamin minionych lat – opracowywany w latach 1700–1705, który oprócz
przepisów regulujących kwestie zaopatrzenia jednostek, wystawiania warty
Очерки по источниковедению…, c. 110; P. Krokosz: Rosyjskie ustawodawstwo wojskowe…,
s. 403–406.
44
Военные уставы Петра Великого…, с. 53–59.
45
Szersza charakterystyka tych dokumentów: P. Krokosz, K. Łopatecki: Wstęp. W: Kodeks
wojskowy Piotra I z 1716 roku…, s. 51–54, przyp. 129–130.
46
П.О. Бобровский: Военное право в России…, c. 394.
47
Памятники русского права…, c. 271–275.
48
М.П. Розенгейм: Очерк истории…, c. 62–67, 269–294; Столетие военного министерства 1802–1902. Главное Военно-Судное Управление. гл. ред. Д.А. Скалон, сост. Н.А. Данилов. т. I. СПб. 1902, c. 30–31; Б.В. Колобов, М.И. Сизиков: Армия и флот…, c. 142. Należy
podkreślić, że Regulamin Szeremietiewa nie był opracowaniem nowatorskim i został zapożyczony
z duńskich „artykułów” króla Chrystiana V (1670–1699), zob. Русская военная сила. Очерк развития выдающихся военных событий от начала Руси до наших дней. Bып. 6: Период царствования Петра Великого. Москва 1890, c. 140.
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i odbywania przeglądów wojskowych zawiera również opis wojskowych struktur sądowych funkcjonujących we wszystkich pułkach. W regulaminie wyliczono kary za popełniane przestępstwa oraz określono porządek prowadzenia
śledztwa49. Ważne miejsce zajmował w nim Manifest, który w zmodyfikowanej
formie również pojawił się w Artykułach wojskowych z 1715 r.50.
c) Krótki Artykuł, zestawiony na podstawie starych praw chrześcijańskich z 1706 r.
Stworzyli go baron Henryk von Huyssen oraz Aleksander Mienszykow. Ten
akt normatywny jest szerzej znany jako Artykuł Mienszykowa, co wiąże się
z tym, że – podobnie jak z Regulaminem Szeremietiewa – obowiązywał w jednostkach wojskowych oddanych pod komendę Mienszykowa. Zamieszczone
tam przepisy powtarzały wszystkie obowiązujące dotychczas kary w armii,
włącznie z karą śmierci dla uczestników zabronionych przez władze pojedynków51.
Należy podkreślić, że Artykuł Mienszykowa w żaden sposób nie odwoływał Regulaminu Szeremietiewa, a każdy z przyjętych aktów (równolegle z nimi
w mocy pozostawał także Regulamin minionych lat) obowiązywał w tym samym
czasie w wojskach znajdujących się pod komendą obydwu wodzów52. Jest to rozwiązanie typowe dla europejskiego prawa wojskowego epoki wczesnonowożytnej,
które charakteryzowało się daleko posuniętym partykularyzmem prawnym53. Kolejną cechą właściwą powstających w tym okresie aktów normatywnych jest fakt,
że najczęściej nie były one uchwalane przez cara lub inne organy państwowe.
Podobnie jak w wielu innych miejscach Europy decydowała wola dowódcy armii,
który narzucał rozwiązania dyscyplinarne i regulaminowe swoim żołnierzom54.
Nie były one również rozpowszechniane poprzez druk, znane są jedynie kopie
rękopiśmienne.

Российский государственный архив древних актов, ф. 9, Кабинет Петра I и его продолжение, отд. I, кн. 37, Устав прежних лет, лл. 253–321.
50
Памятники русского права…, c. 272–273.
51
А.З. Мышлаевский: Петр Великий. Военные законы и инструкции…, с. 1–45; Б.В. Колобов, М.И. Сизиков: Армия и флот…, с. 142; П.П. Епифанов: Воинский устав Петра Великого…, c. 188; Т. Шворина: Воинские артикулы…, c. 12–13; В.С. Авдонкин: Законодательные акты…, c. 26.
52
Памятники русского права…, c. 272.
53
K. Łopatecki: „Disciplina militaris”…, s. 695–697.
54
Por. Idem: Wydawanie artykułów…, s. 613–618.
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2. Artykuły wojskowe z krótkimi komentarzami
jako część Kodeksu Wojskowego Piotra I55
Jednym z najważniejszych aktów prawa wojskowego w dziejach świata jest
rosyjski kodeks wojskowy, wprowadzony w życie w 1716 r. Wówczas, 30 marca
1716 r. w Gdańsku, car Piotr I ogłosił ten akt normatywny56, a w zasadzie jego
Księgę I, gdyż dwie pozostałe – II i III – z uwagi na różne tempo prac kodyfikacyjnych zostały wydane drukiem znacznie wcześniej – o czym szerzej w dalszej
części tekstu57.
Część badaczy traktuje poszczególne księgi jako osobne akty prawne, których nic nie łączy oprócz ogólnej problematyki wojskowej. Stanowią one – według nich – zbiór trzech lub więcej (w zależności od interpretacji) niezależnych
regulacji58. Inni zwracają uwagę, że wszystkie trzy księgi – „części” – pomimo
swej różnej struktury i zawartości – tworzą jeden kodeks wojskowy. Miał być to
efekt długotrwałego procesu kodyfikacyjnego, który trwał przez kilkanaście lat
(od 1699 r.)59. Autorzy niniejszego opracowania stoją na stanowisku, że 30 marca
(10 kwietnia) 1716 r. na potrzeby armii rosyjskiej została wydana Ustawa wojskowa, która stała się jednocześnie Księgą I Kodeksu wojskowego Piotra I. Wówczas
też zakończył się proces kodyfikacji rosyjskiego prawa wojskowego.
Potwierdzeniem tego założenia jest fakt, że organa decyzyjne postanowiły połączyć wszystkie te akty w jeden całościowy zbiór prawa, co pierwszy raz miało
miejsce 29 października (9 listopada) 1719 r. Wówczas wszystkie trzy funkcjonujące niezależnie księgi zostały zebrane w jedną zwartą publikację wydaną w języku
rosyjskim. Zdecydowano się zachować osobną numerację stron każdej z ksiąg –
decyzja ta była najprawdopodobniej podyktowana kwestią poręczniejszego korzystania z poszczególnych części kodeksu (nie jest wykluczone, że takie rozwiązanie było również łatwiejsze do zastosowania pod względem drukarskim)60.
W tekście przywołujemy bez odwołania Artykuły wojskowe z krótkimi komentarzami według
edycji źródłowej: Kodeks wojskowy Piotra I z 1716 roku…, s. 91–174 (Księga I), 175–290 (dwa
tłumaczenia Artykułów wojskowych…, które powstały w XVIII stuleciu i stanowią pierwszą część
Księgi II), 291–313 (druga część Księgi II), 315–345 (Księga III).
56
L. Pauli: Najważniejsze wojskowe kodyfikacje…, s. 205.
57
Po 1716 r. poszczególne księgi kodeksu także były wydawane w formie całkowicie niezależnych publikacji.
58
Przykładowo: P. Piekarski uznaje Księgę I (czyli Ustawę wojskową) za zupełnie osobny akt
prawny, zob. П. Пекарский: Наука и литература…, с. 349, 362–363. Zob. też: Памятники
русского права…, c. 280–281.
59
М.П. Розенгейм: Очерк истории…, c. 67, 166; П.О. Бобровский: Военные законы Петра Великого…, СПб. 1887, с. 9–16; С.Н. Лютов: Книга в русской армии (конец XVII – начало
XVIII века). Новосыбирск 2001, с. 13.
60
Книга Устав воинскии о должности генералов, фелт маршалов, и всего генералитеита, и протчих чинов, которые при войске надлежат бвть, и о иных воинских делах, и пове55
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Na podkreślenie zasługuje, że był to druk mający rangę oficjalnego aktu (напечатася поведением царского величиства). Wówczas też uporządkowano układ
Kodeksu wojskowego Piotra I, co nie wiązało się z kolejnością publikacji księgi
tylko z ich zawartością merytoryczną (zob. Schemat 1). W kolejnych latach sam
kodeks jako całość doczekał się wielu wydań, zarówno w języku rosyjskim, jak
też w wersji dwujęzycznej (z równoległym przekładem w języku niemieckim)61.
Cały zbiór został również zamieszczony (z zachowaniem podziału na trzy części,
czyli księgi) w pomnikowym dziewiętnastowiecznym rosyjskim wydawnictwie
źródłowym, przygotowanym pod kierownictwem Michaiła Sperańskiego pod nazwą Pełny zbiór praw Imperium Rosyjskiego (I wydanie 1830 r.), zawierającym
ponad 30 tys. aktów prawnych wydanych od 1649 do 1825 r.62.
Kodeks wojskowy Piotra I z 1716 roku dzieli się na trzy księgi63:
– Księga I (Ustawa wojskowa) została poprzedzona preambułą autorstwa Piotra I,
odwołującą się do reform wojskowych zapoczątkowanych w połowie XVII w.
Księga ta opisuje kwestie wojskowo-organizacyjne (przede wszystkim podział
armii na jednostki taktyczne – dywizje, brygady).
– Księga II składa się z dwóch części. W pierwszej umieszczono Artykuły wojskowe z krótkim komentarzem, będące klasycznymi artykułami wojskowymi
rozumianymi jako wojskowy kodeks karny. W drugiej zawarte jest Krótkie
przedstawienie procesów lub spraw sądowych, które w drobiazgowy sposób opisywały przebieg procesu sądowego i systematyzowały rodzaj kar i sposób ich
wykonywania.
– Księga III dzieliła się na trzy pomniejsze części: O musztrze lub nauce;
O przygotowaniu do marszu oraz O stopniach i o stanowiskach urzędników
pułkowych64. Warto podkreślić, że odwołuje się ona w zasadzie do jednostek
piechoty, a sprawy dotyczące kawalerii (lub dragonii) zostały potraktowane
дениях, что каждому чинить должно. Купно при сем Артикул воинскии. И с процессом надлежащим к судящым. И эксерцициею о церемонях и должностях воинским людям надлежащих.
Напечататася повелением Царского Величества в Санктпитербургскои типографии, лета
господня 1719, октября в 29 день [СПб. 1719], zob. П.О. Бобровский: Военные законы Петра
Великого…, c. 8; С.Н. Лютов: Книга в русской армии…, с. 13; Памятники русского права…,
c. 279–280.
61
П.О. Бобровский: Военные законы Петра Великого…, c. 8. Do połowy lat dwudziestych
XIX w. sam kodeks miał zostać wydany ponad dziesięć razy, zob. С.Н. Лютов: Книга в русской
армии…, с. 14. Przykładowo: Военной устав с Артикулом военным, при котором приложены толкования, также с кратким содержанием Просессов, экзерцицею церемонями, и должностьми полковых чинов, вторым тисненем напечатан в Санктпетербурге. При Императорской Академии Наук 1748 года [СПб. 1748].
62
ПСЗРИ. т. V. СПб. 1830, № 3006.
63
Czasem w literaturze przedmiotu znajdujemy zapis, że kodeks był podzielony na cztery
księgi, co wynika z wyodrębnienia procedury wojskowej jako odrębnej całości, zob.: Т. Шворина:
Воинские артикулы…, c. 5; L. Pauli: Najważniejsze wojskowe kodyfikacje…, s. 206.
64
Л.Г. Бескровный: Русская армия и флот…, с. 130–132.
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marginalnie. Wynikało to z faktu, że oddziały jazdy funkcjonowały w oparciu
o swoje własne regulaminy65.
Należy zauważyć, iż wprowadzony w życie w Księgach I i III Kodeksu wojskowego Piotra I z 1716 roku podział organizacyjny rosyjskiej armii polowej nie był
nowatorski. Do opracowania Księgi I posłużyły wzorce niemieckie. W ostatniej
zaś znalazły się przepisy prawne obowiązujące w armii rosyjskiej na początku
wojny północnej (część pierwsza)66 oraz w zasadzie dosłowne powtórzenie Regulaminu wojskowego zestawionego przez generała Adama Weyde w 1698 r.67 (część
trzecia). Natomiast część druga Księgi III – O przygotowaniu do marszu – została
opracowana na podstawie regulaminu autorstwa saskiego feldmarszałka Jakuba
Flemminga68. Ponadto istotną pomocą były inne powstałe na początku XVIII stulecia regulaminy, które omówiono w rozdziale pierwszym.
Podstawowym źródłem, które służyło do opracowania Krótkiego przedstawienia procesów lub spraw sądowych, były rozwiązania wypracowane w Danii. Ten
akt normatywny regulował procedurę wojskową, ustalał rodzaje sądów wojskowych i ich właściwość oraz zawierał informacje o rodzajach kar i ich egzekucji.
I tak definicje zwykłych i ciężkich kar cielesnych, a także rodzajów kar śmierci
zostały niemal dosłownie powtórzone z duńskiej procedury wojskowej Chrystiana V69. Sama natomiast procedura zbliżona była do stosowanej w armii saskiej.
Ponadto wykorzystywało sprawdzone podczas Wielkiej Wojny Północnej przepisy zawarte w rozdziałach X–XII Krótkiego artykułu z 1706 r.
Podsumowując, bogactwo zawartości Kodeksu wojskowego Piotra I z 1716 r.
sprawiło, że przewyższał on ówczesne kodeksy armii zachodnioeuropejskich70.
Charakterystyczny jest sposób wejścia w życie poszczególnych ksiąg Kodeksu
wojskowego 1716 roku. W przeciwieństwie do okresu wcześniejszego nadawał jej
moc powszechnie obowiązującego prawa sam car – Piotr I – aprobując akt normatywny71. Następnie były one rozpowszechniane w formie drukowanej. A zatem
65
А. Баиов: Курс истории русского военного искусства, вып. I: От начала Руси до Петра
Великого. СПб. 1909, с. 108. Na potrzeby dragonów w 1702 r. został opracowany tzw. Krótki regulamin, który w 1716 r. i później nadal był obowiązujący, zob. Военные уставы Петра Великого…,
с. 53–59.
66
Znalazły się tam m.in. zapożyczone wzorce francuskie, zob. Энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона [dalej: ЭСБЕ]. т. Via. СПб. 1892, с. 930.
67
БАН, ф. Библиотека Петра I, П. I Б, № 5 (Петр. гал. № 3), Адам Вейде. Воинский устав,
1–109 лл.
68
Б.В. Колобов, М.И. Сизиков: Армия и флот…, c. 143; А. Баиов: Курс истории русского…, с. 95–98. W III księdze sięgnięto także po wzorce francuskie, zob. П.О. Бобровский:
Военные законы Петра Великого…, c. 10–11.
69
П.О. Бобровский: Происхождение Артикула Воинского…, Приложение № 1, с. 43–46.
70
А.В. Бархин: Большая юридическая энциклопедия. Москва 2010, с. 882.
71
Dokument rozpoczynał się od słów: „Z Bożej Łaski My, Piotr Pierwszy, Car i Samowładca
Wszechrosyjski…”. Akt kończył się normą, w której car informował, że zachowuje sobie prawo do
wprowadzania zmian w dowolnym zakresie i zobowiązywał żołnierzy oraz oficerów do posłuszeństwa w tym zakresie. Kodeks wojskowy…, s. 91, 174.
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Księga I została uchwalona 30 marca (10 kwietnia) 1716 r. w Gdańsku72. Natomiast rozpowszechniono ją drukiem w Sankt Petersburgu kilka miesięcy później
(ale jeszcze w tym samym roku). Według planów miano wydać 1 tys. egzemplarzy (w tym 300 egzemplarzy dwujęzycznych – rosyjsko-niemieckich), które
powinny trafić do oficerów rosyjskich oraz do cudzoziemców pozostających na
służbie u Piotra I. Wersję rosyjsko-niemiecką opublikowano dopiero w grudniu
1717 r. – autorem przekładu był baron von Huyssen73.
Analogiczna sytuacja dotyczyła pozostałych ksiąg, przy czym występowały
oboczności. Księga II zaczęła obowiązywać 26 kwietnia (7 maja) 1715 r., kiedy wydana została w całości drukiem74. Jednak poszczególne akty normatywne – składające się na całą księgę – opublikowano jeszcze wcześniej. Już 7 lipca
(18 lipca) 1712 r. wyszło drukiem Krótkie przedstawienie procesów lub spraw sądowych autorstwa szwedzkiego ober-audytora Ernsta Friedricha Krompeina, który w 1710 r. dostał się do niewoli rosyjskiej, po czym wstąpił na carską służbę75.
Znał on język niemiecki i szwedzki, natomiast przypuszczalnie nie znał dostatecznie języka rosyjskiego. W konsekwencji na początku 1712 r. przygotował on
niemieckojęzyczną wersję aktu normatywnego, która została przetłumaczona na
język rosyjski i zaakceptowana przez Piotra I. Po naniesieniu drobnych korekt
W 1716 r. Piotr I wprowadził wojska rosyjskie na teren Rzeczypospolitej, w lutym przybył
do Gdańska, a w kwietniu spotkał się tam z Augustem II. W tym czasie car miał w planach również
formalne objęcie zwierzchnictwa nad Gdańskiem, zob.: U. Kosińska: Sejm 1719–1720 a sprawa
ratyfikacji traktatu wiedeńskiego. Warszawa 2003, s. 29; J. Trzoska: Gdański handel i żegluga wobec
zmian układu sił w Europie podczas wielkiej wojny północnej. „Słupskie Studia Historyczne” 2010,
nr 16, s. 52.
73
Книга Устав воинскии о должности генералов, фелт маршалов, и всего генералитеита, и протчих чинов, которые при войске надлежат бвть, и о иных воинских делах, и поведениях, что каждому чинить должно. Напечататася повелением Царского Величества.
В Санктпитербурхе лета Господня 1716. Иулуа в 19 день; Книга Устав воинскии о должности генералов, фелт маршалов, и всего генералитеита, и протчих чинов, которые при
войске надлежат бвть, и о иных воинских делах, и поведениях, что каждому чинить должно.
Напечататася повелением Царского Величества. В Санктпитербурхе лета Господня 1717.
Декабря в 15 день [СПб. 1717], zob. П.О. Бобровский: Военные законы Петра Великого…,
c. 7–8; С.Н. Лютов: Книга в русской армии…, с. 13.
74
Артикул воински купно с процесом надлежащии судящим. Напечататася повелением
Царского Величества. В Санктпитербурхе лета Господня 1715, Апреля 26 дня. СПб. 1715,
zob. П.О. Бобровский: Военные законы Петра Великого…, c. 52. Niektórzy z badaczy rosyjskich
uznali, że Księga II, czyli Artykuły wojskowe z krótkim komentarzem, zaczęły obowiązywać dopiero
w 1716 r., zob. В. Савинков: Краткий обзор исторического развития военно-уголовного законодательства. СПб. 1869, с. 9–11; А.Н. Филиппов: О наказании по законадательству Петра Великого в связи с реформой. СПб. 1891, с. 381.
75
Краткое изображение процессов или судебных тяжеб, против римских, цесарских
и саксонских прав, учрежденное от Эрнста Фридриха Кромпена обераудитора. В Санкт Питербурхе, Лета 1712 июля 7 [СПб. 1712]. W 1715 r. to wydawnictwo było na pewno w sprzedaży
w Sankt-Petersburgu, zob. П.О. Бобровский: Военные законы Петра Великого…, c. 30, 53;
Д.О. Серов: Забытые редакции…, c. 113–121.
72
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proces wojskowy został wydany drukiem w oficynie mającej status rządowy76. Na
drugiej stronie druku zaznaczono oficjalny charakter dokumentu – Повелением
его царского величества всероссийскаго напечатася сия книга „Процесов или
судебных тяжеб” в Санкт-Питербурхе”. Natomiast same Artykuły wojskowe
z krótkim komentarzem zostały ogłoszone w wersji drukowanej nieco później,
gdyż 22 grudnia 1714 r. (2 stycznia 1715 r.)77. Księga III doczekała się publikacji
26 kwietnia (7 maja) 1715 r.78 i jeszcze w tym samym roku – 16 listopada (27 listopada) na potrzeby żołnierzy zaciągniętych poza granicami Rosji wydano jej
wersję dwujęzyczną – rosyjsko-niemiecką79.
Można zatem stwierdzić, że kodyfikacja rosyjskiego prawa wojskowego była procesem złożonym, wieloetapowym. Poszczególne akty normatywne regulujące problematykę wojskową wydawano od 1712 do 1716 r. Jednocześnie następował proces
łączenia poszczególnych aktów w jeden zbiór, jak miało to miejsce w przypadku
Artykułów wojskowych z krótkimi komentarzami i Krótkiego przedstawienia procesów lub spraw sądowych, opublikowanych drukiem w 1715 r. Ostatecznie w 1719 r.
zebrano wszystkie księgi w całość, która kodyfikowała rosyjskie prawo wojskowe80.
Schemat 1. Okoliczności powstania Kodeksu wojskowego Piotra I z 1716 roku (daty podano według
kalendarza juliańskiego; aby uzyskać datę z kalendarza gregoriańskiego, należy dodać 11 dni)
Księga I
z 30 III 1716 r.
Kodeks
wojskowy
z 29 X 1719 r.

Księga II
z 26 IV 1715 r.
Księga III
z 26 IV 1715 r.

Proces wojskowy
z 7 VI 1712 r.
Artykuły wojskowe
z 22 XII 1714 r.

Źródło: Opracowanie własne.

Д.О. Серов: Из истории военного законодательства России XVIII века: «Краткое изображение процессов или судебных тяжеб» (разыскания о внешней истории текста). B: Война
и оружие. Новые исследования и материалы Ч. III: Труды Третьей междунар. научно-практич. конф. (16–18 мая 2012 года) [науч. ред. С. В. Ефимов]. СПб. 2012, с. 180–186.
77
Инструкции и Артикулы военные, при том же и краткая примечания. Напечатаны повелением Царского Величества. В Санктпитербурхе, Лета Господня, 1714. Декабря
в 22 день [СПб. 1714].
78
Книга о эксерциции, церемониахъ и должностяхъ воинскимъ людемъ надлежащихъ.
Напечатана повеленіемъ царскаго величества въ Санктъпитербурхе, лета Госнодня 1715 г.
Апреля 26 дня [СПб. 1715], zob. Ю.Ю. Битовт: Редкие русские книги и летучие издания
XVIII века. Москва 1905, c. 29.
79
Артикул воинскии с краткимъ толкованиемъ напечатася повелениемъ царскаго величества, въ Санктпитербурхе Лета Господня 1715, Ноября 16 дня [СПб. 1715]; Krieges Articuln
mit Beygelugten Kurtzen Anmerekungen. Petersburg 1715.
80
Памятники русского права…, c. 279.
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3. Prace nad Artykułami wojskowymi z krótkim komentarzem
Występujące w pierwszych latach Wielkiej Wojny Północnej partykularyzmy prawne skłaniały do podjęcia prac kodyfikacyjnych. W związku z powyższym Piotr I najprawdopodobniej już w 1710 r. polecił, aby rozpoznać, czy wśród
żołnierzy szwedzkich wziętych do niewoli znajdują się oficerowie znający się na
prawodawstwie wojskowym. Zasadnicze prace rozpoczęły się jednak dopiero
w 1712 r. (o czym szerzej w poprzednim rozdziale) i ostatecznie zostały ukończone dwa lata później (a dla całego kodeksu – cztery lata później). Kodyfikacja
prawa wojskowego stanowiła element szerszego procesu modernizacji państwa
rosyjskiego, który polegał na wykorzystaniu przez władze rosyjskie znajdujących
się w niewoli szwedzkich oficerów, spośród których wielu było wykwalikowanymi inżynierami, prawnikami oraz specjalistami z zakresu innych nauk81.
Jednym z jeńców, który posiadał odpowiednie wykształcenie prawnicze i mógł
pomóc przy opracowywaniu nowoczesnego regulaminu oraz artykułów wojskowych, okazał się, przywołany powyżej, szwedzki oficer garnizonu wyborgskiego
ober-audytor E. Krompein82. Został on wzięty do niewoli w 1710 r. Z pochodzenia był Niemcem, urodził się w Eisenberg w Turyngii, a wykształcenie prawnicze zdobył na uniwersytecie w Jenie. W chwili zdobycia przez Rosjan Wyborga
E. Krompein był już bardzo doświadczonym prawnikiem – miał za sobą praktykę
81
Większość znajdujących się wówczas w niewoli Szwedów, aby polepszyć swój byt
materialny, godziła się na przyjęcie służby u cara, m.in. w utworzonych po 1717 r. nowych
organach administracji centralnej kraju – kolegiach państwowych, zob. Г.В. Шебалдина: Московские перекрестки полтавских пленников. B: Шведы в Москве. Материалы российско-шведской научной конференции Москва, 1–2 июня 2000 г. редколл.: Т.А. Тоштендаль-Салычева,
Т.А. Чеснокова, М.О. Дубовицка. Москва 2002, с. 58. Warto nadmienić, że Piotr I wszystkim
Szwedom (ostatecznie także Niemcom) znajdującym się w armii Karola XII (1697–1718), którzy
zdecydowaliby się przyjąć służbę w jego wojsku, zagwarantował, iż nie będą oni zmuszeni do
bezpośredniej walki przeciwko swemu dotychczasowemu zwierzchnikowi, zob. Документы относящиеся к деятельности фельдмаршала, графа Бориса Петровича Шереметева, с 1704 по
1722 год, извлеченные из Архива Артиллерийского Музея, Императорской Публичной Библиотеки, Московского общаго Архива Главного Штаба, Сенатского Архива, Румянцовского
Музея, Архива Морского Министерства и архива Сергея Шереметева. B: Сборник Императорского Русского Исторического Общества. т. 25. СПб. 1878, № 193, с. 154. Szerzej o losie
szwedzkich jeńców w niewoli rosyjskiej przed 1709 r. zob. Я.К. Грот: О пребывании пленных
шведов в России при Петре Великом. “Журнал Министерства Народного Просвещения”
1853, No. 2, с. 119–178; H. Almquist: Ryska fangar i Sverige och svenska i Russland 1700–1709.
„Karolinska Förbundets Årsbok” 1943, s. 7–191; П.В. Кротов: Шведское влияние на русское военное дело до Полтавской битвы. B: Полтава. Судьбы пленных и взаимодействие культур. Сб.
статей. под ред. Т. Тоштендаль-Салычевой, Л. Юнсон. Москва 2009, с. 297–312, 435–436.
82
P. Hoffmann: Peter der Grosse…, s. 165; Ведомости времени Петра Великого: В памят
200-летия 1-й русской газеты, 1708–1719. вып. 2. Москва 1906, c. 61–64; В.А. Шагаев: Эволюция ответственности за уклонение от военной службы в период реформ Петра I. “Военноюридический журнал” 2010, No. 10, с. 30–31.
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adwokacką w Rewlu oraz służbę audytorską w armii szwedzkiej. W związku z powyższym rosyjscy historycy przypisują mu autorstwo projektu Księgi II Kodeksu
wojskowego Piotra I z 1716 roku83.
E. Krompein przygotował wstępną wersję rosyjskich artykułów wojskowych
na bazie znanych sobie regulacji szwedzkich z 1683 r. Karola XI (1660–1697),
które w niewielkim stopniu modyfikowały artykuły Gustawa II Adolfa (1611–
1632) z 1621 r.84. W pierwszej kolejności stworzono rozdziały, które w zasadzie
odpowiadają układowi i nazewnictwu szwedzkich artykułów. Zwrócił na to uwagę E. Anners, który zestawił podobieństwa. Poniżej podajemy rozdziały artykułów rosyjskich i ich odpowiedniki w szwedzkich artykułach wojskowych: 1 – 1, 2
– 2, 3 – 4, 4 – 5 i 7, 6 – 19, 7 – 21, 8 – 23, 9 – 22, 10 – 8, 11 – 18, 12 – 9, 13 – 10,
14 – 20, 15 – 11 i 12, 16 – 13, 17 – 14, 18 – brak, 19 – 15, 20 – 16, 21 – 17, 22 –
brak, 23 – brak, 24 – 2485. Wprowadzono zaledwie trzy rozdziały, które nie miały
swojego odpowiednika szwedzkiego: O paszkwilach, łajaniu i słowach sprośnych –
18; O fałszywej przysiędze i tym podobnych ekscesach – 22; O kacie i profosie – 23.
Następnie pracowano nad przepisami prawnymi poszczególnych rozdziałów.
Ta praca redakcyjna nie prowadziła jednak do przejmowania całego brzmienia
przepisu prawnego, co stanowiło standardową praktyką w Koronie czy Wielkim
Księstwie Litewskim86. Nanoszono zmiany przede wszystkim w hipotezie i sankcji normy prawnej. Podobieństwa są jednak na tyle dobrze widoczne, iż można
pokusić się o zestawienie ukazujące zakres recepcji prawa szwedzkiego87. Okazuje
się, że niepodlegający dyskusji jest związek 88 artykułów z przepisami szwedzМ.П. Розенгейм: Очерк истории…, с. 104; П.О. Бобровский: Военные законы Петра
Великого…, с. 10, 30, 38, 48–50, 52–53.
84
П.О. Бобровский: Происхождение Артикула Воинского…, c. 7–20.
85
E. Anners: Den Karolinska…, s. 16–19 (tytuły rozdziałów oraz zestawienie). Podobne zestawienie przeprowadza także L. Pauli, przy czym otrzymane przez niego odmienne wyniki są
w znacznej mierze efektem porównania kodeksu Piotrowego z artykułami wojskowymi Gustawa II
Adolfa (a nie Karola XI), zob. L. Pauli: Najważniejsze wojskowe kodyfikacje…, s. 207–208. W tym
kontekście w żaden sposób nie można pominąć także wpływu duńskich artykułów wojskowych
króla Christiana V z 1683 r., które zostały zestawione przez P. Bobrowskiego z Artykułami wojskowymi z krótkimi komentarzami, zob. П.О. Бобровский: Происхождение Артикула Воинского…,
Приложения, № 2, с. 43–46.
86
K. Łopatecki: „Disciplina militaris”…, s. 683–685.
87
Zestawienie prezentuje w pierwszej kolejności artykuły rosyjskie, następnie szwedzkie:
1, 3, 6, 7–1, 2, 3, 4, 5; 8–6; 9–7; 10–9, 10; 11–12; 12–13; 15–8, 11; 16–15; 17–16; 18–23; 21–24, 25;
22–26; 23–29; 24–27; 25–30, 28; 26–34; 27–31; 35–37; 36, 37–39, 40, 41, 42, 43, 44; 38–55; 41–56,
57; 45–45; 46–47, 46; 48–48; 50–50; 52–51; 53, 54–53; 57–113; 58–114; 59–115; 60–124; 62–128;
63–129; 64–135; 65–138; 66–136; 67–137; 68–139, 140; 69, 70–131; 71–132; 72–133, 134; 76–58;
77–59; 78–60; 80–61; 84–109; 85–110; 91–111; 92–112; 94–62; 95–63; 97–64, 66; 98–68; 101–69;
102–70; 104–116; 106–118; 107–117; 112–119; 113–123; 114–120; 116–122; 117–71, 72; 118–73;
119–74; 123–75; 124, 125–77; 133–79; 135–83; 138–84; 154–85; 160, 161–86; 165–98; 167–88; 169–
94; 170–91; 171–97; 173, 174–95, 96; 175–89; 178–99; 181–100; 182–101; 183–107; 186–103, 104;
191–108; 192–105; 195–106; 206, 209–141, 142, zob. E. Anners: Den Karolinska…, s. 117–146.
83

Okoliczności uchwalenia rosyjskich Artykułów wojskowych z krótkimi komentarzami

385

kimi, co stanowi 42% całego aktu normatywnego. Według P. Bobrowskiego
E. Krompein wykorzystywał również artykuły wojskowe duńskie i prusko-brandenburskie88. Istotny wydaje się również wpływ rosyjskiego Krótkiego artykułu
z 1706 r. na powstający akt normatywny.
W ostatecznym kształcie rękopiśmienne Artykuły wojskowe z krótkimi komentarzami zostały przedstawione Piotrowi I. Tenże z pomocą sekretarza Aleksego
Makarowa nanosił poprawki na przedstawiony mu akt normatywny. W rękopisie
nie znalazły się zamieszczone w druku Manifest i Przysięga, które zostały zapożyczone i nieznacznie zmienione ze szwedzkiego kodeksu wojskowego króla Gustawa II Adolfa89. Zmiany zostały naniesione do 35 artykułów (13, 22, 29, 39, 42, 44,
54, 65, 66, 68, 79, 97, 100, 107, 120, 121, 122, 123, 129, 132, 133, 137, 143, 148,
149, 151, 157, 163, 166, 169, 171, 181, 194, 203, 205), co stanowi 16,7% wszystkich
przepisów. Charakterystyczne, że w 11 przypadkach artykuły zostały zakwalifikowane przez E. Annersa jako artykuły o wyraźnej proweniencji szwedzkiej. Tym
samym w znacznej części przepisów recypowanych ze Szwecji nabierały one nieco
odmiennego charakteru. Kierunek zmian polegał na wprowadzeniu większych kar
za naruszanie zasad dyscypliny wojskowej wobec przełożonych i ich złagodzenie
w kwestiach dyscypliny zewnętrznej, czyli w stosunkach pomiędzy żołnierzami
a ludnością cywilną. Przykładem tego jest art. 169, zgodnie z którym za cudzołóstwo z mężatką żołnierz miał ponieść śmierć, co zostało zmienione na łagodną
formę zwykłej kary wymierzonej przez sąd zarówno kobiecie, jak i mężczyźnie.
Poniżej została zaprezentowana polityka karna zastosowana przez twórców Artykułów wojskowych z krótkimi komentarzami (Wykres 1). Wyodrębniliśmy 10 głównych rodzajów sankcji – a następnie wyliczyliśmy, ile razy występują one w obrębie
całego dokumentu90. Ich ogólna liczba znacznie przekracza liczbę artykułów (209)
z uwagi na fakt, iż w poszczególnych przepisach prawnych mogło występować wiele
różnego rodzaju sankcji (np. odnotowano karę śmierci, ale wprowadzono możliwość łagodniejszego ukarania sprawcy, np. pozbawieniem wolności). Otrzymany
wynik nie stanowi sam w sobie podstawy do analizy. Konieczne jest spełnienie
dwóch przesłanek. Po pierwsze, zestawienie udziału procentowego występujących
88
П.О. Бобровский: Происхождение Артикула Воинского…, passim; Idem: Военные законы Петра Великого…, c. 9–10, 44, 52; Idem: Военное право в России…, c. XX, 742; Н.А. Воскресенский: Законодательные…, c. 53; Военная Энциклопедия. под. ред. В.О. Новицкого et al.
т. I. СПб. 1911, с. 73; Русская военная сила…, c. 147–157; ЭСБЕ, т. VIa, с. 930.
89
П.О. Бобровский: Военные законы Петра Великого…, c. 48–53. Forma Manifestu znana był już rosyjskim kodyfikatorom prawnym znacznie wcześniej, gdyż znalazła się w wydanym
w 1705 r. Regulaminie minionych lat, o czym już autorzy opracowania nadmienili. W odniesieniu do
Przysięgi szerzej zob. В.Н. Бенда: «Присяга на верность…» как одно из средств формирования
традиций русской армии и патриотизма в России XVIII века. “Вестник Челябинского
государственного университета” 2009, No. 12, история, вып. 31, с. 56–62.
90
Przyjęliśmy zasadę, że w jednym artykule maksymalnie odnotowujemy tylko raz sankcję
z danej kategorii. A zatem, jeżeli w przypisie prawnym występowała kara więzienia jak i zesłania na
galery, to ich nie sumowaliśmy.
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rodzajów sankcji w całym akcie. Po drugie – porównanie otrzymanych wyników
z innymi artykułami wojskowymi. Problemem jest brak podobnych wyliczeń w istniejącej literaturze przedmiotu. Dlatego porównawczo zostały wykorzystane Króla
Władysława IV artykuły wojsku cudzoziemskiemu opisane (6 września 1633 r.), gdyż
są one reprezentatywne dla znacznej części siedemnastowiecznych europejskich
praw wojskowych. Opierają się bowiem na szwedzkich artykułach wojskowych Gustawa II Adolfa z 1621 r.91. Dzięki temu możliwe jest ustalenie, czy nastąpiła jakościowa zmiana w koncepcji kary pomiędzy artykułami powstałymi na początku
XVII i XVIII stulecia. Dopiero porównanie procentowych udziałów dwóch aktów
powstałych w różnych stuleciach może ukazać nam podejście twórców praw wojskowych do problemu kary jako środka wymuszania dyscypliny w armii.
Wykres 1. Rodzaje sankcji występujących w Artykułach wojskowych z krótkimi komentarzami (A)
oraz Króla Władysława IV artykułach wojsku cudzoziemskiemu opisanych (B)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Kara śmierci; 2. Kwalifikowana kara śmierci; 3. Mutylacyjna; 4. Utrata czci; 5. Pozbawienie wolności;
6. Kary cielesne; 7. Kary majątkowe; 8. Kary na czci i honorze; 9. Degradacja i wyrzucenie; 10. Kary uznaniowe
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (A) Kodeks wojskowy…, s. 175–290; (B) Polskie ustawy i artykuły
wojskowe od XV do XVIII wieku. Oprac. S. Kutrzeba. Kraków 1937, s. 209–224.

K. Łopatecki: Artykuły wojskowe autoramentu cudzoziemskiego Władysława IV – okoliczności powstania i ich charakterystyka. „Zeszyty Prawnicze” 2011, T. 11, z. 2, s. 235–255.
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Analizując Artykuły wojskowe z krótkimi komentarzami, zwrócić należy uwagę, że znacznie zmniejszyła się represyjność aktu normatywnego (zob. Wykres 2).
Kara śmierci nadal jest dominującym rodzajem sankcji, ale w odróżnieniu od aktów normatywnych z XVII stulecia zmiana jest zasadnicza (26,3% w stosunku do
38,3%)92. Przy czym nadal jest silna tendencja do stosowania obostrzonych kar
śmierci (5,9% w stosunku do 3,6)93. Wśród odnotowanych w akcie normatywnym znajdują się: spalenie, ćwiartowanie, łamanie i wplecenie w koło (łamanie
kołem)94. Łącznie najwyższy wymiar kary odnotowywany jest w 1/3 przypadków
(32,2% do 41,8%).
Rzadziej w rosyjskich artykułach występują kary mutylacyjne – odcięcie ręki,
uszu, nosa, dwóch palców, przybicie ręki do szubienicy (3,1%)95. Nadal stosunkowo często pojawia się decymacja, czyli skazywanie za najcięższe przestępstwa wojskowe co dziesiątego żołnierza na karę śmierci (art. 97, 101, 102, 117, 119, 120)96.
W tym przypadku możemy mówić o utrzymaniu dotychczasowego trendu. Przy
92
Dominującą formą egzekucji jest powieszenie, ale występuje również ścięcie i rozstrzelanie.
Kary śmierci (ordynaryjne) wymienione są w artykułach: 4, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 39,
40, 41, 46, 49, 50, 60, 65, 66, 68, 69, 78, 82, 83, 84,91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 106,
107, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137,
138, 139, 140, 154, 155, 158, 160, 163, 166, 167, 168, 173, 181, 182, 183, 184, 187, 191, 192, 194, 197,
198, 201, 203, 204, 206. W polskich artykułach wojskowych są to artykuły: II–4, II–7, II–8, II–10,
II–11, III–2, III–3, IV–1, V–1, VI–1, VI–3, VI–4, VII–1, VII–7, X–1, X–2, XI–1, XI–2, XI–3, XI–4,
XII–1, XII–2, XII–4, XIII–1, XIV–1, XIV–3, XV–2, XVI–1, XVI–2, XVI–3, XVI–4, XVI–5, XVII–1,
XVII–2, XVIII–1, XVIII–4, XIX–3 XX–2, XX–4, XX–5, XX–7. W odniesieniu do kary śmierci zasądzanej żołnierzom interesujący jest przypadek porucznika pułku Preobrażeńskiego Nikity Rżewskiego, któremu z uwagi na branie łapówek została ona zamieniona na bicie knutem, konfiskatę
majątku i zesłanie na Syberię, zob. О.В. Григорев: Реальное лицо героя: в зеркале петровских
военно-судебных реформ. „Пространсво и время” 2014, No. 4, с. 152–154.
93
Kwalifikowane kary śmierci występują 19 razy, przy czym uwzględniliśmy w tych przypadkach kary decymacji. Co prawda w ich wyniku skazywano jedynie na „zwykłą” karę powieszenia,
ale zakres represji był ogromny, zob. artykuły: 1, 2, 6, 19, 97, 101, 102, 117, 119, 120, 124, 125, 161,
162, 163, 178, 185, 186, 198.
94
Por. W. Organiściak: Kara śmierci w prawie wojskowym Rzeczypospolitej szlacheckiej od
XVI do XVIII wieku. „Problemy Prawa Karnego” 1994, T. 20, s. 79–92.
95
Zob. art. 3, 63, 143, 144, 146, 188, 189, 190, 196, 198. W polskich artykułach wojskowych
są to artykuły: VII–7, IX–1, X–2, XI–4. W polskich artykułach wojskowych są to artykuły: II–5,
II–6, II–10, III–1, XIV–2. Por. W. Organiściak: Z badań nad karami na ciele w prawie wojskowym
Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVI–XVIII wieku. W: Z dziejów prawa. Cz. 3. Red. A. Lityński.
Katowice 2002, s. 27–28.
96
W trakcie wojny północnej znane są przypadki dziesiątkowania żołnierzy armii rosyjskiej.
Tak było w 1700 r. podczas oblężenia Narwy i Iwangorodu, które połączone mostem stanowiły
jeden zespół obronny. Walczący wówczas pod Iwanogrodem strzelcy moskiewscy opanowali wysunięte umocnienia przeciwnika, lecz całkowicie zlekceważyli możliwość szwedzkiego kontrataku
i dzień później dali się zaskoczyć. Brak subordynacji tych oddziałów trudno było ukryć przed resztą
żołnierzy, dlatego Piotr I, pragnąc przeciwdziałać defetyzmowi w armii, surowo ukarał strzelców,
każąc powiesić co dziesiątego z nich, zob. Н.Г. Устрялов: История царствовния… т. IV, ч. 1.
СПб. 1858, c. 28.
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najcięższych zbrodniach przewidywano również kary pozbawienia czci, co stosowano łącznie z karą śmierci lub w sytuacji, kiedy nie można było złapać przestępcy (8,8%). Wówczas następowało tzw. szelmowanie, czyli przybicie jego wizerunku do szubienicy (4,1% do 4,5%)97.
Obok tych stale występujących w prawie wojskowym rodzajów sankcji pojawiają się kary, które, choć okrutne, to i tak prowadzą do złagodzenia wojskowego
wymiaru sprawiedliwości. W pierwszym rzędzie należy wymienić kary cielesne,
które występują w 14,7% przypadków (wysoki, niemal trzykrotny wzrost z 5,5%)98.
Były to przede wszystkim różne formy chłosty (bieganie przez szeregi lub bicie
knutem)99. Popularne stały się również kary majątkowe, przede wszystkim były to
grzywny, jak i konieczność wypłacania zadośćuczynienia, a nawet (przy najcięższych przestępstwach) konfiskata całego majątku (13,4% do 11,9%)100. Podkreślić
należy spory udział kar pozbawienia wolności (10,3% do 8,2%)101. Przy czym,
dzięki rozwojowi struktur państwowych, nie były to już tylko krótkie, kilkudniowe zakucia w łańcuchy. Pojawiły się kary znacznie dłuższego pozbawienia wolności, a nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności połączona z pracą na
galerach (np. art. 166, 167). Kolejnym rodzajem występujących sankcji były kary
na honorze i czci (8,8% do 4,5%)102, część z nich była zupełnie symboliczna, jak
obowiązek przeproszenia (art. 141). Następną kategorią były degradacje – czasowe i stałe, które dotyczyły oficerów i duchownych, oraz wyrzucenie ze służby
wojskowej (7,1% do 4,5%)103.

Zob. artykuły: 29, 34, 49, 97, 98, 99, 115, 117, 120, 123, 124, 125, 128. W polskich artykułach wojskowych są to artykuły: VII–3, VII–8, IX–1, IX–2, XI–3, XVIII–5. Por. W. Organiściak:
Z badań nad karami na czci w prawie wojskowym Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVI–XVIII wieku.
W: Z dziejów prawa. Red. A. Lityński. Katowice 1999, s. 64–67, 79.
98
Wśród kar cielesnych dominuje bicie knutem oraz tzw. bieganie przez rózgi; zdarzają się
kary będące na pograniczu kar na honorze i czci, jak spoliczkowanie przez profosa. Zob. artykuły: 1, 2, 4, 5, 12, 22, 26, 37, 41, 45, 47, 49, 57, 58, 59, 62, 64, 69, 85, 96, 113, 114, 117, 119, 120,
129, 130, 131, 133, 135, 136, 141, 142, 143, 145, 157, 158, 165, 170, 181, 182, 189, 190, 195, 200,
201, 203. W polskich artykułach wojskowych są to artykuły: III–3, XIV–2, XV–1, XV–2, XVI–4,
XVIII–4.
99
Por. W. Organiściak: Z badań nad karami na czci…, s. 29–35.
100
Artykuły: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 19, 37, 48, 54, 58, 59, 64, 75, 81, 85, 87, 98, 99, 100,
110, 117, 118, 119, 120, 123, 134, 151, 152, 153, 157, 158, 175, 176, 179, 189, 190, 195, 200, 201.
W polskich artykułach wojskowych są to artykuły: II–13, VI–4, VII–6, IX–1, IX–2, XV–3, XVI–3,
XVII–2, XVII–6, XVIII–2, XIX–3, XIX–4, XX–3.
101
Zob. artykuły: 1, 2, 6, 10, 11, 21, 34, 38, 48, 63, 65, 66, 76, 77, 85, 141, 142, 151, 152, 153,
157, 158, 166, 167, 170, 176, 181, 189, 190, 195, 196, 198, 203. W polskich artykułach wojskowych
są to artykuły: II–3, IV–4, V–2, VI–4, XIV–2, XV–3, XVI–2, XVII–2, XIX–3.
102
Zob. artykuły: 7, 8, 14, 34, 54, 56, 69, 85, 90, 117, 118, 120, 141, 145, 149, 150, 151, 152,
153, 157, 164, 171, 174, 175, 176, 201, 202, 208. W polskich artykułach wojskowych są to artykuły:
VII–7, X–1, XIV–2, XV–1, XVIII–3.
103
Por. W. Organiściak: Z badań nad karami na czci…, s. 70–78.
97
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Kolejną istotną zmianą pomiędzy oboma aktami normatywnymi jest stosunek do kar nieoznaczonych (6,3% do 14,5%)104. Widoczne w artykułach rosyjskich jest doprecyzowanie sankcji. Nawet jeżeli prawodawca zaznaczył ich maksymalny wymiar, to takie dookreślenie należy ocenić pozytywnie. W ten sposób
ograniczona została arbitralność sędziów.
Tytuł wykresu
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Wykres 2. Rodzaje sankcji w Artykułach wojskowych
z krótkimi komentarzami Piotra I
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Kodeks wojskowy…, s. 175–290.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Polskie ustawy…,
s. 209–224.
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Podsumowując, dostrzegamy wyraźną zmianę polityki karnej. Mocno widoczne jest odchodzenie od kary śmierci na rzecz innych, łagodniejszych sankcji.
Zdecydowanie częściej pojawiały się kary na ciele oraz czci i honorze. Zwiększył
się również udział kar pozbawienia wolności i różnego rodzaju kar majątkowych.
Nie wiążemy tej zmiany z koncepcjami oświeceniowymi, raczej z racjonalizacją
wymiaru kary stosowaną wśród żołnierzy.
Niewątpliwie oryginalnym rosyjskim dorobkiem prawnym są umieszczane
przy niektórych artykułach komentarze (refleksje), które uzasadniały, tłumaczyły
Zob. artykuły: 51, 52, 53, 73, 80, 87, 88, 89, 90, 108, 110, 116, 127, 132, 147, 148, 149, 169,
176, 193. W polskich artykułach wojskowych są to artykuły: I–1, II–3, II–9, II–11, IV–2, V–3, VI–2,
VII–2, VII–4, VII–5, VIII–1, VIII–2, XII–3, XVI–6, XVII–6, XX–2.
104
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przepis prawny, ewentualnie wskazywały wyjątki wyłączające bezprawność czynu. Z dzisiejszej perspektywy prawnej forma ta ma charakter wykładni autentycznej dokonanej przez prawodawcę. Nawiązuje ona w swojej formie do zbiorów
praw wojskowych zatytułowanych Corpus Iuris Militaris, które często zawierały
komentarze prawników do przepisu prawnego105. Komentarze zostały dodane
w 71 przypadkach, co stanowi 34% wszystkich przepisów prawnych106. Jest to
interesujące rozwiązanie polegające na zwiększeniu objętości artykułów wojskowych bez konieczności ich czytania żołnierzom. Refleksje były skierowane do oficerów, przede wszystkim sędziów i osób stosujących przepisy wojskowe w praktyce. W ich konsekwencji wprowadzono wiele instytucji i rozwiązań prawnych,
które stawiały rosyjski akt normatywnych wśród najnowocześniejszych tego typu
dokumentów107.

4. Dalsze losy Artykułów wojskowych z krótkimi komentarzami
Zarówno całych rozdziałów, jak i pojedynczych przepisów prawnych nie dodawano w późniejszym okresie do uchwalonych w 1714 r. artykułów wojskowych.
Nie oznacza to, że uregulowane zostały wówczas wszystkie problemy dotykające
armię rosyjską, oczywiście nadal widziano potrzebę poprawy istniejących przepisów. Do momentu ostatecznego skodyfikowania prawa wojskowego w 1716 r.
dodawano kolejne rozdziały, bądź to artykuły dotyczące dyscypliny wojskowej
w kolejnych aktach normatywnych. Przykładowo do Ustawy wojskowej z 30 marca 1716 r., będącej od 1719 r. Księgą I Kodeksu wojskowego Piotra I z 1716 roku,
dołączono rozdział 49 zatytułowany Patent o pojedynkach i rozpoczynaniu kłótni. Dokument ten składał się z 18 przepisów prawnych, które zastąpiły, a raczej
uszczegółowiły dwie jednostki redakcyjne Artykułów wojskowych z krótkimi komentarzami (139 i 140)108. Konieczność rozbudowy problematyki pojedynków do
całego rozdziału spowodowana była rozpowszechnieniem tego sposobu rozwiąPor. T. Ciesielski: Samuel Brodowski… s. 399–420.
Refleksje pojawiają się w następujących artykułach: 1, 2, 6, 19, 20, 23, 24, 28, 29, 34, 35, 37,
39, 40, 41, 43, 52, 53, 59, 66, 68, 75, 77, 84, 87, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 105, 111, 112, 114, 117,
119, 120, 123, 124, 125, 128, 129, 137, 141, 149, 151, 152, 154, 157, 158, 159, 161, 163, 164, 167, 168,
170, 176, 183, 185, 189, 195, 196, 198, 199, 202, 204, 206, 209.
107
Przykładowo refleksje rozpowszechniły instytucję kontratypu (art. 87, 168, 185), w szczególności wyjaśniono zasadę obrony koniecznej (art. 157), działania w ramach uprawnienia czy stanu wyższej konieczności (art. 202). W refleksjach zwracano uwagę, że brak winy jest okolicznością
wyłączającą stosowanie kar (np. art. 159, 164). W refleksji do art. 189 wyjaśniono, że karane być
powinno pomocnictwo, paserstwo; a przy art. 167 poinstruowano sędziów o środkach dowodowych, które mogą stanowić podstawę do skazania w sprawach o gwałt.
108
Русская военная сила…, с. 147–148.
105
106
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zywania konfliktów wśród żołnierzy. Zwyczaj ten pojawił się za pośrednictwem
wstępujących na carską służbę zachodnioeuropejskich najemników109. Jednym
z pierwszych znanych pojedynków wojskowych w armii rosyjskiej było starcie
bliskiego współpracownika cara generała Patryka Gordona, który w 1666 r. spotkał się na „ubitej ziemi” z majorem Montgomerym – innym cudzoziemcem
przebywającym w Rosji110. Od początku panowania Piotra I był to istotny problem rzutujący na całokształt dyscypliny wojskowej. Dlatego władze wojskowe
sukcesywnie ograniczały stosowanie pojedynków – już w Artykule Mienszykowa
za ten czyn przewidziana była kara śmierci111. Żołnierze starali się w różny sposób omijać ustanowione prawo, a w ślad za tym postępował proces drobiazgowego doprecyzowania norm prawnych. Oprócz pojedynków doprecyzowany został
w Ustawie wojskowej również art. 44 dotyczący wart (rozdz. LXII art. 11).
Tuż po przeprowadzonej kodyfikacji z lat 1716–1719 pojawiła się konieczność
wprowadzenia zmian. Już 13 stycznia 1720 r. został ogłoszony Kodeks Morski112.
W związku z powyższym w październiku 1720 r. przy Kolegium Wojskowym
powołano mieszaną – składająca się zarówno z Rosjan, jak i z cudzoziemców –
tzw. Komisję do ponownego przejrzenia Artykułów Wojskowych (zwaną także
pod nazwą Komisja do poprawy Kodeksu Wojskowego). Jednakże prace tego
Pojedynki do końca XVII w. nie zostały w żaden sposób zabronione, zob. Е.С. Иванов:
Формирование понятия воинской…, с. 22. Pojedynków nie zabraniało Sobornoje Ułożenije z 1649
roku, chociaż w jego III rozdziale poświęconym ochronie czci dworu panującego znalazł się przepis
mówiący, w jaki sposób karać uczestników walk z użyciem broni w obecności monarchy: „A jeśli
się zdarzy, iż przy osobie cara ktoś wyjmie na kogoś szablę lub inną broń, i tą bronią zrani kogoś,
a zraniony w wyniku odniesionych ran umrze lub zostanie zabity na miejscu, tegoż zabójcę za swój
czyn należy karać śmiercią”, zob. ПСЗРИ, т. I, № 1, с. 6–7; D. Czerska: Sobornoje ułożenije…,
s. 110.
110
Tagebuch des Generals Patrick Gordon, während seiner Kriegsdienste unter den Schweden
und Polen von Jahre 1655 bis 1661 und seine Aufenthaltes in Russland von Jahre 1661 bis 1699.
Durch M.A. Obolenski, M.C. Posselt. Bd. 1. St. Petersburg–Moskau 1849, s. 362–363; К. Жуков,
Д. Коровкин: К бою! Дуэль во Франции и России в конце XVII- начале XVIII веков. “Империя
истории” 2002, No. 3, c. 91.
111
П.О. Бобровский: Период преобразований…, с. 143; Т. Шворина: Воинские артикулы…, с. 12–13; В.С. Авдонкин: Законодательные акты…, с. 26.
112
Книга Устав морской о всем, что касается доброму управлению в бытности флота
на море. СПб. 1720; ПСЗРИ, т. VI. СПб. 1830, № 3485; И.К. Зайдель: Очерк истории Морского
устава, изданного при Петре Великом. „Морской сборник” [dalej: МС] 1860, T. 49, август,
с. 510–529; Idem: Очерк истории Морского устава императора Петра Великого. MC 1860,
T. 49, сентябрь, с. 156–183. W tym miejscu należy zauważyć, że wprowadzony wówczas w życie
Kodeks morski pod względem rozwiązań organizacyjno-ustawodawczych był dość mocno związany z Kodeksem wojskowym Piotra I z 1716 roku, a mianowicie z wydanymi razem w 1719 r. wszystkimi jego księgami. Na tym przykładzie jest doskonale widoczne, iż organa decyzyjne zdecydowały
się nie rozbijać zapisów Kodeksu morskiego na poszczególne części i wydać go jako jeden całkowity
spójny akt prawny, w którym uwzględniono również kwestie karne. Zob. Памятники русского
права…, c. 280, 296–318.
109
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gremium zostały zawieszone w kwietniu 1721 r.113. W 1722 r. na wniosek Senatu
do Sankt Petersburga został skierowany jego ober-sekretarz Aleksander Wołkow
w celu przygotowania projektu poprawy artykułów wojskowych114.
Pomimo tych działań przepisy znajdujące się w Kodeksie wojskowym Piotra I z 1716 roku nie uległy zasadniczej zmianie i z niewielkimi korektami podejmowanymi w kolejnych dziesięcioleciach obowiązywał aż do lat dziewięćdziesiątych XVIII w. (kwestie dotyczące organizacji armii i egzercycji wojska), a nawet do
I połowy XIX w. (prawo karne materialne i formalne)115. Nie oznacza to, że żadnych
zmian nie było, te zaś wprowadzano w drodze różnego rodzaju aktów specjalnych.
Przykładowo w Artykułach wojskowych z krótkimi komentarzami nie utrzymał się
surowy przepis nakazujący stosowanie wobec złapanych dezerterów bezwzględnej
kary śmierci bez przeprowadzenia postępowania sądowego (rozdz. XII art. 94).
Już w 1717 r. zmieniono ten przepis, wskazując, że powinien być on stosowany
w armiach najemnych, nie zaś w oddziałach opartych na obowiązkowym werbunku. W nowej redakcji przepisu prawnego wykluczono zastosowanie kary śmierci,
sankcję dodatkowo złagodzono wobec młodych żołnierzy służących niecały rok.
W 1720 r. przywrócono karę śmierci za dezercję, ale tylko wobec tych żołnierzy,
którym przebaczono winy, a ci dopuścili się recydywy116. Podobnie zmodyfikowano art. 189 dotyczący kradzieży. Ukaz z 1726 r. gwarantował żołnierzom, że jeżeli
przyznają się do trzech lub większej liczby kradzieży dokonanych nie podczas wyprawy wojennej, to będą karani jak za pierwszą kradzież117.
Modyfikacja Artykułów wojskowych z krótkimi komentarzami pojawiła się
w okresie panowania córki Piotra I – Elżbiety Piotrownej (1741–1762). Podjęła ona kroki w odniesieniu do osób skazanych na karę śmierci. Zgodnie
z rozporządzeniem Senatu z 30 września 1754 r. wstrzymane zostały egzekucje
wszystkim, którym ją zasądzono, aż do osobistego rozpatrzenia sprawy przez
carową118. Zmiany w kwestiach karnych nastąpiły za panowania Katarzyny II
113
М.В. Бабич: Государственные учреждения XVIII века. Комиссии петровского времени.
Москва 2003, c. 275–276; Д.О. Серов: Военно-уголовное…, c. 165–173.
114
Л.Г. Бескровный: Русская армия и флот…, с. 132.
115
Ibidem, с. 407. Krótkie przedstawienie procesów… w swojej pierwotnej formie przetrwało
do 1812 r., a jego zapisy obowiązywały oficjalnie podczas pokoju aż do 1839 r. (w istocie aż do
1867 r.), zob.: ЭСБЕ, т. XVIa. СПб. 1895, с. 570–571.
116
ПСЗРИ, т. V. СПб. 1830, № 3136; т. VI. СПб. 1830, № 3699. Pomimo wprowadzonych
zmian w tym zakresie w kolejnych drukowanych edycjach Artykułów wojskowych z krótkimi
komentarzami Piotra I powtarzano nieaktualny przepis, dotyczy to również Pełnego zbioru praw
Imperium Rosyjskiego z 1830 r., gdzie art. 95 otrzymał formę z 1714 r., zob. 1716 г., 30 Марта.
Устав Воинский. W: Полное собрание законов Российской империи [dalej: ПСЗРИ], с 1649 года,
т. V, Санкт-Петербург 1830, c. 407.
117
ПСЗРИ, т. VII, СПб. 1830, № 4941.
118
ПСЗРИ, т. XIV, СПб. 1830, 10306. W mocy pozostawiono natomiast większość kar
cielesnych i częściowo mutylacyjnych, zob. Л.Е. Ютяева: Примечение членовредительных наказаний в период правления Елизаветы Петровны. “Вектор науки ТГУ” 2012, T. 4, серия: Юридические науки, с. 55–59; Eadem: Вырезание ноздрей – особливый вид телесного наказания
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(1762–1796), która gramotą z 21 kwietnia 1785 r. oswobodziła szlachtę od kar
cielesnych119. Niemniej jednak za jej panowania nie udało się opracować nowego kodeksu wojskowego. Władczyni tuż po przejęciu tronu rosyjskiego postanowiła przyjrzeć się bliżej funkcjonowaniu armii rosyjskiej, która opierała
się na organizacji wprowadzonej w 1720 r. Poproszeni przez nią doradcy obeznani w „sprawach wojskowych” (m.in. generał-feldmarszałek Piotr Sałtykow)
o przedstawienie swych sugestii odnośnie przeprowadzenia ewentualnych zmian
w wojsku uznali, że obowiązująca żołnierzy egzercycja wprowadzona jeszcze
przed wojną siedmioletnią jest dobra, lecz zgodni byli, iż wszelkiego rodzaju
usprawnienia sił zbrojnych są rzeczą konieczną. W tym celu w 1762 r. carowa
powołała Wojskową Komisję do przeglądu stanu armii, która zaproponowała
przeprowadzenie nowelizacji Kodeksu wojskowego Piotra I z 1716 roku, w takim
zakresie, w jakim komisja uzna to za stosowne w celu polepszenia wiedzy wojskowej. Przeglądowi miano poddać także obowiązujące prawodawstwo wojskowo-sądowe120. Pracująca w latach 1763–1764 komisja nie zmieniła przepisów
prawa karnego materialnego i formalnego, dokonała zmian jedynie w zakresie
administracyjnym121. W ciągu ponad trzydziestoletnich rządów Katarzyny II
wydano znaczną liczbę rozporządzeń poprawiających funkcjonowanie armii,
m.in. regulamin musztry piechoty (12 marca 1763 r.) i regulamin wojskowy
o konnej egzercycji (31 marca 1763 r.)122, instrukcje dla pułkowników – piechotnego i konnego pułku (8 grudnia 1764 r. i 13 stycznia 1766 r.)123, wskazówki dla generała-adiutanta (7 czerwca 1765 r.)124 i obowiązki fligel-adiutantów
(7 czerwca 1765 r.; 6 czerwca 1777 r.) oraz generalną instrukcję dotyczącą poboru rekrutów i o prządkach, które podczas poborów należy zachować, a także
o stosownych karach za popełnione przewinienia (29 września 1766 r.)125. Bez
zmian pozostawiono natomiast same Artykuły wojskowe z krótkimi komentarzami.
(на основе анализа законодательства середины XVIII века). “Исторические, философские,
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории
и практики” 2013, T. 4, ч. 1, c. 209–212.
119
ПСЗРИ, т. XXII, СПб. 1830, № 16187.
120
Л.Г. Бескровный: Русская армия и флот…, с. 304–306. Warto zauważyć, że w drugiej
połowie XVIII w. w carskiej armii odchodzono od regulacji zawartych w Kodeksie wojskowym Piotra I z 1716 roku, czego przykładem jest zastąpienie Sztabu Generalnego (Księga I) ciałem kolegialnym pod nazwą Konferencja przy najwyższym dworze. Podczas wojny z Turcją z lat 1768–1774
obowiązywała już inna nazwa pierwotnego Sztabu Generalnego – Rada wojenna, zob. ibidem,
c. 341.
121
Ibidem, с. 327–328.
122
ПСЗРИ, т. XVI, СПб. 1830, Приложения, № 11782A, 11773; т. XVII, СПб. 1830,
№ 12328; Пехотной строевой устав, СПб. 1768.
123
ПСЗРИ, т. XVII, № 12289.
124
Ibidem, № 12413.
125
Ibidem, № 12748; Энциклопедия военных и морских наук, сост. под гл. ред. Г.А. Леера,
т. II, СПб. 1885, c. 251.
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Wojskowe prawo karne materialne nie zostało zreformowane za panowania
Pawła I (1796–1801). Zasadnicze zmiany w rosyjskim ustawodawstwie wojskowym nastąpiły w I połowie XIX w. za sprawą cara Aleksandra I (1801–1825)
i Mikołaja I (1825–1855). Aleksander I przewidując, że czeka go konfrontacja
z napoleońską Francją, w pierwszych latach swego panowania podjął stosowne
kroki w celu zreformowania dotychczasowej organizacji struktur armii lądowej.
Jeszcze w 1802 r. powołano do życia Ministerstwo Wojskowych Sił Lądowych126,
co pociągało za sobą podporządkowanie nowej instytucji dotychczasowego Kolegium Wojskowego, które nie uległo likwidacji, a, co więcej, stało się głównym
rdzeniem nowo powołanego organu. W 1811 r. w ministerstwie utworzona została Komisja do opracowania wojskowych kodeksów i praw, która podjęła prace nad
przygotowaniem projektów dwóch dokumentów – Urzędu Wojskowego Ministerstwa i Urzędu dla zarządzania Wielką Armią Polową127. Dnia 27 stycznia 1812 r.
car Aleksander I dokonał ich zatwierdzenia128 i droga do zmian w nadal obowiązującym Kodeksie wojskowym Piotra I z 1716 roku stała otworem. Dotychczasowe
Ministerstwo Wojskowych Sił Lądowych zyskiwało nowoczesną scentralizowaną
strukturę (ostatecznej likwidacji uległo Kolegium Wojskowe)129. W 1812 r., tuż
przed uderzeniem Napoleona na Rosję, został wydany Polowy Kodeks Karny dla
Wielkiej Armii Polowej, który wnosił zmiany i uzupełnienia do Księgi II Kodeksu
wojskowego Piotra I z 1716 roku. W odróżnieniu od Artykułów wojskowych z krótkimi komentarzami zapisy Polowego Kodeksu Karnego zawierały usystematyzowane rodzaje przestępstw możliwych do popełnienia tylko podczas wojny. A zatem
prowadzony kodeks karny obowiązywał tylko podczas wojny i ograniczony był do
miejsc objętych działaniami wojennymi130. Tym sposobem wprowadzone w życie
w 1714 r. Artykuły wojskowe z krótkimi komentarzami, jak zauważył P. Bobrowski,
obowiązywały przez półtora stulecia, czyli do lat sześćdziesiątych XIX w.131 i to
ПСЗРИ, т. XXVII, СПб. 1830, № 20406.
Столетие Военного министерства. 1802–1902…, т. 1, с. 168–176.
128
ПСЗРИ, т. XXXII, СПб. 1830, № 24971, 24975.
129
W skład Ministerstwa weszło siedem Departamentów: Artyleryjski, Inżynieryjny, Inspektorski, Audytorski, Komisariacki, Prowiantowy i Medyczny. Szerzej zob. C.В. Гаврилов:
Реорганизация управления снабжением русской армии в 1816–1825 годах. “Вестник МГОУ”
2009, T. 3, с. 28–34.
130
Учреждение для управления Большой Действующей Армии. СПб. 1812; Т.Ю. Сухондяева: Российское военно-уголовное законодательство и его эволюция в период абсолютизма
(XVIII – начало XX вв.): Автореферат дисс. канд. юр. наук, СПб. 2006, c. 15, https://www.
google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjdqea2r6vPAhVECZo
KHSjUC5YQFghJMAY&url=https%3A%2F%2Fwww.gup.ru%2Funi%2Faspirant%2Faref%2F2_02.
doc&usg=AFQjCNEEU7Wwn9kc8w2osRZO-UTHb-Y6Ng&bvm=bv.133700528,d.bGs&cad=rjt
[dostęp: 25.09.2016]; Р.Р. Камаев: Развитие отечественного…, c. 41–45.
131
П.О. Бобровский: Происхождение Артикула Воинского…, c. 7. Jak nadmienia P. Bobrowski, „Krótkie przedstawienie procesów […], będące częścią Artykułów wojskowych z krótkimi
komentarzami, jeszcze w 1867 r. służyło za wyznacznik zarówno dla wojskowych jak i cywilnych
sądów”, zob. ibidem, c. 7–8.
126
127
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nie tylko w wymiarze karnej odpowiedzialności wojskowej, lecz także cywilnej –
za panowania Katarzyny II na ich podstawie w 1790 r. aresztowano i skazano na
karę śmierci (zamienioną przez carową na dziesięcioletnie zesłanie na Syberię)
m.in. literata Aleksandra Radiszczewa132, autora słynnego dzieła uderzającego
w rosyjskie samodzierżawie pt. Podróż z Petersburga do Moskwy133.
Istotne zmiany zostały wprowadzone w latach trzydziestych XIX w., już
za panowania cara Mikołaja I134. Dnia 25 czerwca 1839 r. ukazał się manifest
zatwierdzający Zbiór zarządzeń wojskowych stanowiący zebranie i zestawienie wszystkich aktów prawnych proweniencji wojskowej począwszy od 1716 r.
aż do 1 maja 1838 r. Długo oczekiwany kodeks (prace nad jego zestawieniem
rozpoczęto na początku panowania Mikołaja I) wszedł w życie 1 stycznia
1840 r. i dzielił się na pięć części, te z kolei na księgi. Część V Zbioru zarządzeń
wojskowych stanowił Kodeks karno-wojskowy, choć stanowiły one zasadniczo
dwa osobne kodeksy karne stosowane na czas pokoju i wojny. Kodeks „na czas
pokoju” nadal bazował na Artykułach wojskowych z krótkimi komentarzami
Piotra I, zaś podstawą aktu normatywnego stosowanego „na czas wojny” był
Polowy Kodeks Karny dla Wielkiej Czynnej Armii z 1812 r.135. W ten sposób nie
132
Pomimo że A. Radiszczew nie należał do ludzi służących w armii i związanych z wojskiem,
postawiono mu zarzuty, odwołując się również do zapisów obowiązującego wówczas Kodeksu
wojskowego, a nawet Kodeksu morskiego z 1720 r., zob. Памятники русского права…, c. 295.
W 1796 r. car Paweł I, który objął władzę po Katarzynie II, uwolnił pisarza i pozwolił zamieszkać
mu w majątku w pobliżu miasta Małojarosławiec. Kolejny z władców – Aleksander I (1801–1825) –
przywrócił mu pełną wolność, lecz A. Radiszczew, mając w pamięci skazanie i pobyt na zesłaniu, rozczarowawszy się złudnym liberalizmem nowego cara i obawiając się nowych prześladowań,
w 1802 r. popełnił samobójstwo.
133
Szerzej o działalności literackiej A. Radiszczewa zob. W.A. Serczyk: Kultura rosyjska XVIII
wieku. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984, s. 250–253.
134
М.А. Приходько: Военное министерство Российской империи и «Общее учреждение
министерств» от 25 июня 1811 года. B: Война и оружие: Новые исследования и материалы. Труды Третьей международной научно-практической конференции 12–14 мая 2010 г. отв.
ред. С.В. Ефимов. ч. II. СПб. 2010, с. 240–245; Idem: Центральное военное управление в эпоху
отечественной войны. B: Война и оружие: Новые исследования и материалы. Труды Третьей
международной научно-практической конференции 16–18 мая 2012 г. отв. ред. С.В. Ефимов.
ч. III. СПб. 2012, с. 35–39.
135
ПСЗРИ, Собрание 2-ое, т. XIV, отд. 1, СПб. 1840, № 1248; ЭСБЕ, т. 35, СПб. 1902,
c. 39; ЭВМН, т. I, с. 206; т. VII, СПб. 1895, с. 111–112; т. VIII, СПб. 1897, с. 62–63; ВЭ, т. I,
с. 73; А.С. Янчев: Концепция издания Свода военных постановлений 1839–1840 гг. (ход работ
и персонадии). „Вестник Челябинского государственного университета” 2010, T. 25,
с. 82–84. Taki podział Kodeksu karno-wojskowego wprowadzał niezgodność i sprzeczności
nie tylko w ogólnych regulaminach, ale i w tych samych działaniach przestępczych, przy czym
niejednokrotnie kary orzekane podczas wojny okazywały się łagodniejsze niż te orzekane w czasie
pokoju. Kodeks karno-wojskowy doczekał się dwóch kolejnych wydań w latach 1855 i 1859; jego
I księga obowiązywała do czasu wydania Kodeksu wojskowego o karach w 1868 r., a druga do 1867 r.,
kiedy wydano Kodeks wojskowo-sądowy. Jak zauważyła T. Suchondiajewa, dotychczas nie powstało
żadne większe opracowanie poświęcone Kodeksowi karno-wojskowemu z 1839 r., zob. Т.Ю. Су-
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tylko w wojsku, ale również przed sądami powszechnymi Artykuły wojskowe
z krótkimi komentarzami stosowano aż do lat sześćdziesiątych XIX w.

5. Zakończenie
Poczynione w artykule wnioski autorzy pozwolili sobie zestawić i podsumować w kilku zwięźle sformułowanych punktach:
1. Prawo wojskowe w formie artykułów wojskowych nie było stosowane w szesnasto i siedemnastowiecznych rosyjskich realiach wojskowych. Takie akty
normatywne istniały, ale obowiązywały one żołnierzy najemnych służących
lub walczących na terytorium Rosji. Natomiast rodzime oddziały opierały się
na rozkazach wydawanych na bieżąco oraz na bardzo szerokich uprawnieniach sądowych cara i wojewodów dowodzących armią. Pierwszy etap rozwoju prawa wojskowego wiążemy z połową XVII stulecia, kiedy wydano Szkolenie (1649 r.) i Sobornoje Ułożenije (1649 r.). Drugi etap przypada na przełom
XVII i XVIII w. Wówczas działania wojenne w związku z całokształtem przeprowadzonych reform wojskowych doprowadziły do ogłoszenia szeregu artykułów i regulaminów wojskowych na wzór zachodnioeuropejski. Okres ten
charakteryzował się partykularyzmami, w armii równocześnie funkcjonowały
różne akty normatywne wydawane przez generałów na potrzeby własnych oddziałów. Ich twórcami byli m.in. A. Weyde (1698), B. Szeremietiew (1702),
baron von Huyssen oraz A. Mienszykow (1706). Trzeci etap to uporządkowanie prawa wojskowego w formie wielkiej akcji kodyfikacyjnej w latach
1712–1719. Ich częścią były uchwalone 22 grudnia 1714 r. (2 stycznia 1715 r.)
Artykuły wojskowe z krótkimi komentarzami, które w zasadzie w niezmienionej formie przetrwały aż do 1839 r., a według niektórych badaczy, w sposób
zmodyfikowany nawet do lat sześćdziesiątych XIX w.
2. Kodeks wojskowy Piotra I z 1716 roku został stworzony w wyniku połączenia
w całość sześciu różnych aktów normatywnych (trzy wchodziły do Księgi III,
a dwa do Księgi II). Prace kodyfikacyjne pod względem treści rozpoczęły się na
początku 1712 r., a zakończyły 30 marca (10 kwietnia) 1716 r. wraz z publikacją
jego Księgi I – Ustawy wojskowej. Natomiast formalnie wszystkie trzy księgi
połączono w całość trzy lata później – 29 października (9 listopada) 1719 r.,
przy czym zarówno Artykuły wojskowe z krótkimi komentarzami (Księga II),
jak i Księga III obowiązywały na przełomie lat 1714 i 1715. Poszczególne akty
хондяева: Историко-правовые аспекты влияния римско-византийского права на российское
военное законодательство XVIII–XIX вв. “Известия высших учебных заведений, серия: Гуманитарные науки” 2012, No. 3, с. 287.
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normatywne zatwierdzał Piotr I, które następnie kierował do ich ogłoszenia
w formie drukowanej. Uwzględniano również potrzeby żołnierzy zaciągniętych
w całej Europie i dla nich przygotowywano wersję niemieckojęzyczną.
3. Prace nad Artykułami wojskowymi z krótkimi komentarzami składały się
z kilku etapów. Wstępną wersję przygotował wzięty do niewoli rosyjskiej
ober-audytor szwedzki E. Krompein – z wykształcenia prawnik. On to, na
podstawie znanych sobie doskonale szwedzkich artykułów wojskowych, przygotował rozdziały aktu normatywnego. Następnie zaczęto pisać poszczególne przepisy prawne. W ich tworzeniu brali udział najbliżsi współpracownicy
Piotra I – A. Weyde, A. Gołowin, Andrzej Winius, baron von Huyssen oraz
A. Wostokow. Opierano się oczywiście na istniejących w różnych krajach
prawach wojskowych, do czego pomocne były zbiory praw zatytułowane Corpus Iuris Militaris. Oprócz wyraźnych wpływów szwedzkich widoczne są tam
również oddziaływania prawa duńskiego, pruskiego, a także rodzimych artykułów wojskowych powstałych na początku XVIII w. W ostatnim etapie poprawki nanosił Piotr I ze swoim sekretarzem A. Makarowem (dotyczyło to
35 przepisów prawnych).
4. Analiza wskazała, że wzorce szwedzkie w rosyjskich Artykułach wojskowych
z krótkimi komentarzami występują w zaledwie 42% przepisów, a i tak duża
część z nich jest znacznie przekształcona. Jak na ówczesne standardy był to
więc nowatorski akt prawny. Świadczy o tym również przeprowadzona analiza statystyczna stosowanych kar (Wykresy 1–3). Wynika z niej, że tendencje
oświeceniowe w prawie były jeszcze niewidoczne. Natomiast daleko posunięta
była racjonalizacja sankcji – ich zróżnicowanie, odchodzenie od kary śmierci
na rzecz kar cielesnych, pozbawienia wolności, pieniężnych czy na honorze.
Starano się precyzyjnie wyznaczać maksymalne stosowane kary za popełnione
przestępstwo, unikano niedoprecyzowanych sankcji. Cechą charakterystyczną
Piotrowych artykułów wojskowych było umieszczenie przy właściwych przepisach dodatkowych refleksji skierowanych do sędziów i oficerów. Dzięki temu
tak rozbudowany dokument nie musiał być w całości czytany żołnierzom. Jednocześnie refleksje rozpowszechniły instytucję kontratypu (art. 87, 168, 185),
w szczególności wyjaśniono w nich zasadę obrony koniecznej (art. 157), działania w ramach uprawnienia czy stanu wyższej konieczności (art. 202). Zwracano w nich też uwagę, że brak winy jest okolicznością wyłączającą stosowanie
kar (np. art. 159, 164).
5. Po opublikowaniu Artykułów wojskowych z krótkimi komentarzami aż do końca ich funkcjonowania nie zmieniły one swego brzmienia. Wszelkie zmiany nanoszono najpierw w Ustawie wojskowej (Księga I Kodeksu wojskowego
Piotra I z 1716 roku), następnie zaś przepisy modyfikujące stosowanie norm
prawa wojskowego wprowadzano w ogłaszanych przepisach szczegółowych.
Niemal od razu po uchwaleniu artykułów okazało się, że surowa kara śmierci
wobec dezerterów jest nierealna do zastosowania, a przy tym zniechęca do
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powrotu w szeregi armii. Doprowadziło to do znacznego złagodzenia przepisów w tym zakresie. Kolejni władcy rosyjscy zaczęli wprowadzać ograniczenia
w stosowaniu kary śmierci lub kar cielesnych, co naturalnie wpływało na stosowanie przepisów wojskowego prawa materialnego.
6. W przyszłości wydaje się zasadne dokonanie porównania i oceny wpływów
kodyfikacji rosyjskiej na akty normatywne wydawane w Koronie i Wielkim
Księstwie Litewskim. Przede wszystkim pozwoli to ocenić stopień recepcji
rozwiązań rosyjskich przyjętych w Kodeksie wojskowym 1775 roku. Jest to bardzo uprawdopodobnione, gdyż Artykuły wojskowe z krótkimi komentarzami
były dobrze znane wśród elit wojskowych Rzeczypospolitej, m.in. najwybitniejszemu audytorowi służącemu w armii polskiej – Samuelowi Brodowskiemu. Świadczy o tym fakt, że oprócz rosyjskiego drukowane były w języku niemieckim, a dodatkowo tłumaczone były na język polski i francuski136.
AGAD, AR, dz. VII, sygn. 711, s. 25–83; ANK, Archiwum Podhoreckie II, sygn. 39, s. 1480–
1600; НГАБ, ф, f. 694, лл. 1–78.
136

K.K.

Tomasz Kruszewski
Uniwersytet Wrocławski

Panowie z Grodziny herbu Szreniawa
Analiza historycznoprawna
W powiecie ziemskim krakowskim (dawniej powiat Książ Wielki) leży wieś
Grudzyny (parafia Nawarzyce), wcześniej zwana Grodziną, w której władał ród
herbu Szreniawa. Poniżej przedstawiono postaci z tego rodu1.

1. Przybek
W latach 1314–1349 występował Przybek, Przybysław [z Grodziny] podsędek
ziemski krakowski od 1314 r., sędzia od 1343 r. Musiał być herbu Szreniawa, co
jest poświadczone u jego descendenta w 1420 r. [zob. dalej]. Przybysław podsędek po raz pierwszy był odnotowany 4 X 1314 r. jako świadek, gdy Adam, sędzia
katedry krakowskiej przysądził katedrze wieś Bawół, nadaną przez cześnika krakowskiego Wojciecha Nosdracha2. Ponownie odnotowano go 14 II 1325 r., gdy
Władysław I Łokietek zatwierdził zbycie wsi Bogucice przez Tomasza zwanego
Ciołkiem Jakubowi z Krzczonowa3. Gdy 11 VI 1333 r. Kazimierz III Wielki zatwierdził podział spadku po Gernku z Talewa, dowiadujemy się, że z jego trzech
córek dwie były żonami synów podsędka Przybka – Wisława Piotra, a Jadwiga
Grodzina: 1229 Grodina, 1326 Grodzina, 1355 Groczyna, Grohyna, 1376 Grogina, 1402 de
Grodzin, 1581 Grudzina), dziś Grudzyny, 11 km na płd-wsch od Jędrzejowa. Zob. http://www.
slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=6193 [dostęp: 13.10.2018].
2
Kodeks Dyplomatyczny Katedry Krakowskiej św. Wacława. T. I. Wyd. F. Piekosiński. Kraków
1874 [dalej KDKK, T. I], nr CXVIII, s. 152.
3
KDKK, T. I, nr CXXXV, s. 173.
1
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Marcina4. Domino Przybyslao Subjudice Crac [ouiensi] był świadkiem w 1333 r.,
gdy Jadwiga, żona Władysława I Łokietka ufundowała kościół parafialny w Jakubkowicach5. W dniu 25 X 1339 r. Kazimierz III Wielki poświadczył, że podsędek krakowski Przybek [z Grodziny] dał klasztorowi świętokrzyskiemu wsie
zwane Rzepin, Żerniki i „Sabrzę” lub Sczybrzę [pow. sandomierski] w zamian
za Opatkowice [koło Grodziny] i Zborów [pow. wiślicki]6. Dnia 5 VI 1343 r. Jan
sędzia i Przybek podsędek ziemscy krakowscy przysądzili część sporną wsi Potok
Zdzisławowi od Sułka, Jakuba i Wojciecha, zwanymi Wiewiórka7. Jako podsędek
występował też na dokumencie Kazimierza III Wielkiego z 24 VI 1345 r.8. Przybek jako podsędek ziemski krakowski świadkował po raz ostatni na dokumencie
Kazimierza III Wielkiego, datowanym między 8 a 19 VII 1349 r., w którym wsie
Wrotków i Bełżyce Rafała z Tarnowa otrzymały prawo niemieckie9.

2.–3. Piotr i Marcin
O ich filiacji od Przybka wspomniano wyżej. Dnia 9 V 1353 r. Kazimierz III
Wielki zaświadczył, że Przecław i Zbigniew, synowie Przecława z Zesławic, sprzedali
za 80 grzywien część tej wsi opatowi Janowi i konwentowi klasztoru w Mogile. Jednym ze świadków na tym dokumencie był Petro pincerna Sandomiriensi10. Ponownie
był świadkiem 15 V t.r., gdy król poświadczył, że te same, co poprzednio wymienione, podmioty nabyły za 40 grzywien część wsi Zesławice od Włodzimierza Mikołajowica z tej wsi11. W dniu 29 V 1355 r. w Mokrsku w domu podstolego sandomierskiego Klemensa gościł sam Kazimierz III Wielki, by zbyć część wsi Skroniów
za 80 grzywien jędrzejowskim cystersom, a w jego świcie widać m.in. cześnika sandomierskiego Piotra z Grodziny (Petro pincerna de Groczyna)12. Dnia 24 III 1360 r.
4
Kodeks Dyplomatyczny Małopolski. T. III. 1333–1386. Wyd. F. Piekosiński. Kraków 1887
[dalej KDMłp, T. III], nr DCXXXV, s. 5–6. Opisano dobra, które otrzymały.
5
Kodeks Dyplomatyczny Polski. T. III. Wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski. Warszawa
1858 [dalej KDP, T. III], nr LXXXIV, s. 190.
6
KDMłp, T. III, nr DCLX, s. 35–36.
7
Kodeks Dyplomatyczny Małopolski. T. I. 1178–1386. Wyd. F. Piekosiński. Kraków 1876 [dalej KDMłp, T. I], nr CCXVI, s. 256.
8
H. Paszkiewicz: Polityka ruska Kazimierza Wielkiego. Kraków 2002, s. 95, przyp. 1.
9
Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie. Wyd. Z.L. Radzimiński, B. Gorczak. T. II. 1284–1506. Lwów 1888 [dalej AS, T. II], nr XVII, s. 23–24.
10
Zbiór dokumentów małopolskich. Cz. I. Dokumenty z lat 1257–1420. Wyd. S. Kuraś. Wrocław–Warszawa–Kraków 1962 [dalej ZDM, cz. I], nr 73, s. 94–95.
11
ZDM, cz. I, nr 74, s. 96–97.
12
KDMłp, T. I, nr CCXL, s. 284–285; Słownik Historyczno-Geograficzny Województwa Krakowskiego w Średniowieczu. T. IV, z. 4. Mogilnice – Mrzygłód Stary. Red. W. Bukowski. Kraków
2014 [dalej SHGWK, T. IV, z. 4]; F. Sikora: Mokrsko Dolne i Górne, s. 772, prawa szpalta.
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Jakub (sędzia) i Wilczko (podsędek) ziemscy sandomierscy poświadczyli, że
[bracia] Piotr i Marcin z Grodziny zastawili za 150 grzywien wieś Zborów Sieciejowi z Żółcic [pow. sandomierski]13. Synem Piotra był Przybek, natomiast potomstwo Marcina jest omówione w innej publikacji14.

4. Przybek
W dniu 22 IV 1376 r. Mikołaj z Opatkowic miał wyznaczony z Przybkiem
z Grodziny termin peremptoryjny po Pięćdziesiątnicy15. Dnia 22 X 1376 r. Przibcone de Grodzina był świadkiem, gdy Hanko ze swoją żoną Katarzyną i pasierbem
Stefanem z Przecławic sprzedali część w Moniakowicach klasztorowi w Mogile16.
Dnia 14 III 1377 r. Piotrasz z Bełzowa wystąpił przeciwko Przybkowi z Grodziny
i jego sześciu kmieciom o Dąbrowę [w Boszczynie?] i uzyskał termin na wiec
po święcie Paschy17. W dniu 8 X 1379 r. Przybek z Grodziny w sprawie z Jaśkiem z Królowic przyprowadził do sądu kapłana z Grodziny Stanisława18. Dnia
17 I 1387 r. Przybek z Grodziny miał sprawę z Otą, synem Jakusza Firleja (sąd
wyznaczył termin po święcie Oczyszczenia NMP), sądził się też z wdową po Pakoszu z Pełcznicy (termin wyznaczono analogicznie)19. W dniu 11 VI 1387 r.
Przybek z Grodziny miał termin drugi z Mikołajem z Łyszkowic o cztery sztuki
bydła20. Dnia 4 XI 1387 r. Staszek z Sancygniowa miał z Przybkiem z Grodziny
termin trzeci21. W dniu 1 II 1388 r. Przybek z Grodziny wraz z synami Andrzeja
z Mokrska byli w sporze z Piotrem z Mokrska, gdyż był on zobowiązany wyłożyć
owym synom 16 grzywien, 7 grzywien na szaty, 20 ćwierci żyta i 10 ćwierci pszeZbiór dokumentów małopolskich. Cz. IV. Dokumenty z lat 1211–1400. Wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kuraś. Wrocław–Warszawa–Kraków 1969 [dalej ZDM, cz. IV], nr 963, s. 116–117.
14
T. Kruszewski: Dziedzice Konarów herbów Ostoja i Szreniawa. Analiza historycznoprawna
[w druku].
15
Starodawne Prawa Polskiego Pomniki. T. VIII. Antiquissimi libri iudiciales terrae cracouiensis. Pars I, ab an. 1374–1390. Ed. B. Ulanowski. Cracoviae A. MDCCCLXXXIV [dalej SPPP,
T. VIII, cz. I], nr 107, s. 6. W dniu 28 II 1377 r. Mikołaj przeciwko Przybkowi złożył memoriał,
nr 467, s. 20.
16
Diplomata monasterii Clarae Tumbae prope Cracoviam. Zbiór dyplomów klasztoru mogilskiego przy Krakowie. Wyd. E. Janota. Kraków 1865 [dalej ZDKM], nr XCIX, s. 72–73.
17
SPPP, T. VIII, cz. I, nr 494, s. 21.
18
Ibidem, nr 571, s. 25.
19
Ibidem, uwaga XXXVIII, nr 5 i 8, s. 204. Obie sprawy toczyły się 16 V 1387 r., ibidem,
uwaga XLVI, nr 26, s. 210. Sprawa z wdową dalej 24 X 1387 r., ibidem, uwaga LIX, nr 45, s. 224.
20
Ibidem, uwaga L, nr 22, s. 214.
21
Ibidem, uwaga LXIV, nr 5, s. 227. Dalej 18 XI 1387 r., ibidem, uwaga LXVI, nr 2, s. 228,
Staszek teraz z Sędziszowa. Dnia 30 XI 1387 r. był termin trzeci, ibidem, uwaga LXVIII, nr 22,
s. 250.
13
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nicy w ciągu roku, a ponadto 200 grzywien zakładu, bo go nie wyłożył22. Dnia
20 II 1388 r. Przybek nie stawił się jako pozywający przeciw Maciejowi i Imramowi ze Świniar [pow. wiślicki] o kmieci w Bobinie wykupionych z zastawu23.
W dniu 12 V 1388 r. [Hanka, siostra zmarłego podkomorzego krakowskiego
Pakosza] wdowa po Jakubie [Jakuszu – inna pisownia imienia] [Czeleju] z Bożegodaru [pow. sandomierski] i Machna, żona Przybka z Grodziny, przekazały
swoją sprawę [o spadek po Pakoszu], by prowadził ją przeciw Hance, wdowie po
Pakoszu Parkosz z Żórawników [pow. sandomierski]24. Dnia 14 V 1388 r. Hanka, wdowa po Pakoszu z Pałecznicy, Hanka, oraz Machna zastawiły za 115 grzywien Klemensowi [z Kotlic i Łukowej] – podczaszemu krakowskiemu Rogowice
[wtedy pow. chęciński] i Bobin. Podczaszy miał na podstawie prawa ziemskiego
trzymać owe dobra, trzy niewiasty miały te dobra zwolnić od roszczeń dzieci
Andrzeja z Mokrska, a gdyby tak się nie stało, Klemens do Bożego Narodzenia miał od nich otrzymać inne dobra25. Dnia 30 V 1388 r. Przybek z Grodziny miał termin trzeci z Piotraszem z Mokrska26. W dniu 1 VIII 1388 r. Przybek
z Grodziny sądził się dalej przeciw Piotraszowi z Mokrska – sprowadzając do
sądu kapelana – o konie warte 7 grzywien, owce, stracone 4 grzywny i kolejne
8 grzywien27. W dniu 17 VIII 1388 r. Adam, Hanka i Jan – dzieci Andrzeja z Mokrska – sądziły się z Przybkiem z Grodziny o spadek po Pakoszu ze Żmigrodu28.
Dnia 7 I 1389 r. Piotr z Czarnocina [pow. wiślicki] wystąpił przeciw Przybkowi
z Grodziny o wyłowienie ryb [wynikało to z okoliczności, że do Lisów należała
część Opatkowic]29. W dniu 5 II 1389 r. Przybek z Grodziny wziął w zastaw za
Ibidem, nr 4506, s. 237. W dniu 22 II 1388 r. był termin trzeci, ibidem, uwaga LXXVIII,
nr 11, s. 239. Dnia 21 III 1388 r. był kolejny termin, Piotrasz przyprowadził do sądu Bogusława,
proboszcza w Działoszycach, ibidem, nr 4550, s. 241. W dniu 12 X 1388 r. sąd dalej się tym zajmował, ibidem, uwaga CXXV, nr 16–18, s. 283.
23
Ibidem, nr 4530, s. 239.
24
Ibidem, uwaga XCVI, nr 13, s. 254. Machna z wdową po bracie sądziła się jeszcze 1 X 1397 r.,
ibidem, cz. II, uwaga CCXXIX, nr 80, s. 402.
25
Ibidem, nr 4691, s. 256. MDG, s. 774, szpalta lewa.
26
Ibidem, uwaga C, nr 3, s. 260.
27
Ibidem, uwaga CII, nr 23, s. 263. Kolejna rozprawa 17 VIII 1388 r., ibidem, uwaga CVI,
nr 11, s. 267. Dnia 31 VIII t.r. sąd wyznaczył termin peremptoryjny po św. Michale, ibidem, uwaga
CX, nr 5, s. 270. Dalej 27 III 1389 r., ibidem, uwaga CLXX, nr 9, s. 323.
28
Ibidem, uwaga CVI, nr 12, s. 267. Dnia 31 VIII t.r. sąd wyznaczył termin peremptoryjny
po św. Michale, Ibidem, uwaga CX, nr 6, s. 270. Dalej 27 III 1389 r., ibidem, uwaga CLXX, nr 10,
s. 323. W dniu 1 V 1389 r. w tej sprawie ugodzono się ponadto z Piotraszem z Mokrska, ibidem,
nr 5245, s. 330. Dnia 3 II 1394 r. synowie Andrzeja Jan i Adam przyprowadzili do sądu Macieja, kapłana dworu pani Radomskiej w sprawie spadkowej po Pakoszu przeciwko żonie Przybka
i Hance, żonie Jakusza z Bożegodaru, Księga Ziemska Krakowska 2. 1394–1397. Wyd. W. Bukowski,
M. Zdanek. Warszawa 2012 [dalej: KZK2], nr 250, s. 47. 775, lewa szpalta.
29
Ibidem, uwaga CLI (nr 8, s. 303). Dnia 11 II 1389 r. był termin trzeci, ibidem, uwaga CLXIII,
nr 2, s. 317. 25 III 1389 r. wyznaczono kolejny termin po wiecu, ibidem, uwaga CLXVIII, nr 3,
s. 321. 20 V 1389 r. kolejny termin miał być po św. Jakubie, ibidem, uwaga CLXXXII, nr 15, s. 335.
22

Panowie z Grodziny herbu Szreniawa…

403

3 grzywny od Przecława z Opatkowic kmiecia Stanisława z tej samej miejscowości30. Dnia 1 V 1389 r. sąd orzekł, iż Przybek z Grodziny nie powinien oddalać
żadnego przedawnienia o część dziedziny w Opatkowicach przeciw Wierzchosławowi z Siedlisk [pow. lelowski], które to części należały do Wielisława i Piotrasza.
Miały one wartość 100 grzywien31. Dnia 9 V 1389 r. Przybek z Grodziny miał
termin z Szymonem, prebendarzem u św. Marcina32. W 1392 r. Przybek z Grodziny wystąpił przeciw Mikołajowi z Grodziny i Konarów – kasztelanowi o 150
grzywien poręki33. W 1393 r. był wymieniony jako szambelan królewski (cubicularius regis)34. Dnia 3 II 1394 r. Pribco de Grodzina miał sprawę z prepozytem
z kolegiaty św. Michała o psy i o niejakiego Gajka [zapewne kmiecia], jego żonę
[Małgorzatę – T.K.] pozwał zaś wicekanclerz Klemens, przekazując prowadzenie
postępowania Janowi z Polanowic. Miał też sprawę z wdową po Mikołaju z Grodziny o poręczenie 300 grzywien35. W dniu 30 IX 1394 r. Brzibco de Grodzina
sądził się z prepozytem Janem z Tempoczowa36. W 1395 r. Ota Spassus pozyskał na Przybku z Grodziny 2 łany w Opatkowicach, ale dla zgody dał mu łąkę
w Opatkowicach37. W dniu 4 II 1396 r. sądził się z wdową z Konarów i jej synami38. W 1396 r. Machna, żona Przybka z Grodziny, Beata, żona Dymitra z Bożegodaru [córka Jakusza Czeleja i Hanki], Adam i Jan, synowie Andrzeja z Mokrska, odstąpili Hance [z Pełcznicy i Żmigrodu] swoje części w Sucharzewie [pow.
sandomierski]39. Dnia 1 X 1397 r., gdy Hanka, wdowa po Pakoszu ze Żmigrodu,
za zgodą Przybka z Grodziny i jego synów – Dymitra z Łady [w ziemi chełmskiej], a także Jana i Adama z Mokrska – oraz innych przyjaciół, zastawiła za
Ibidem, uwaga CLX, nr 41, s. 313.
Ibidem, nr 5344, s. 329–330.
32
Ibidem, uwaga CLXXVIII, nr 8, s. 331.
33
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=6193 [dostęp: 13.10.2018].
34
Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi z latach 1388 do 1420. Wyd.
F. Piekosiński. Kraków 1896, s. 164.
35
KZK2, cyt. dalej nr 373, 376 i 381, s. 54: Wtedy też [Machna] żona Przybka z Grodziny
sądziła się z [Hanką] wdową po Pakoszu z Pełcznicy [Machna to siostra zmarłego bez potomstwa
podkomorzego krakowskiego Pakosza z Pełcznicy i Żmigrodu h. Lis] o 300 pni pszczelich z wyjątkiem miodu, dwie grzywny, które winna jej dawać każdego roku, wycięcie gaju i dębów, na których
były pszczoły [w Bolowie lub Boszczynie] oraz o wsie Błonie i Lubinię [Lubinkę, obie wsie w pow.
pilzneńskim] zastawione przez Hankę za 50 grzywien; KZK2, nr 323, s. 51; http://www.slownik.
ihpan.edu.pl/search.php?id=6193 [dostęp: 13.10.2018]; Domina Przibconis de Grodzina występowała po stronie Wiencesława z Mikluszowic w jego sprawie z panią ze Żmigrodu – KZK2, nr 1453,
s. 115, 30 IX 1394 r. Ostatni raz Margaretha Prisbconis de Grodzina występowała 4 II 1396 r. w sporze z panią ze Żmigrodu – nr 3819, s. 255.
36
KZK2, nr 1471, s. 115. Miała też miejsce sprawa Przybka z wdową Dorotą i jej synami, KZK,
nr 1547, s. 120, zob. wyżej.
37
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=6193 [dostęp: 13.10.2018].
38
KZK2, nr 3912, s. 261.
39
A. Boniecki: Herbarz polski. T. VI. Warszawa 1903, s. 232; W.A. Maciejowski: Historia
prawodawstw słowiańskich z rękopisów i druków zupełnie nowo przerobione i na sześć tomów podzielone. T. VI. Warszawa 1858, s. 17.
30
31
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54 grzywny groszy praskich wieś Żmigród Stary Jazdowi z Grodziny, ten zaś wyłożył pieniądze na spłacenie długów u Żydów Izraela i Kanana, synów Lewka, ciż
zaś zeznali, że Hanna, wdowa po Pakoszu ze Żmigrodu, Dymitr i Przybek z Grodziny spłacili dług 50 grzywien tegoż Pakosza40. Dnia 2 X 1397 r. Przybek z Grodziny procesował się z panią z Konarów i [jej] synami41. W dniu 5 II 1398 r.
Przybek z Grodziny miał termin na wiec przeciw Dorocie, wdowie po Mikołaju
z Grodziny. i jej synom: Janowi, Piotrowi i Zawiszy z Konarów o 300 grzywien
o pieczęć42. Także tego dnia Przybek z Grodziny wziął na siebie wszelkie szkody lub kłopoty związane z dzierżeniem zastawionych Miczkowi z Olelina [ob.
Olewina] wsi Woli Bykowej [dziś nieistniejącej] i Woli Grodzińskiej [ob. Zegartowskiej]43. W dniu 30 IX 1398 r. Sąd z Mikułowa miał termin peremptoryjny
z Przybkiem z Grodziny na wiecu44. Pozostawił sześciu synów.

5. Piotr Kuropatwa
Słownik historycznogeograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu
tak go opisuje: 1386–1415 Piotr, Piotrasz zw. Kuropatwa z Grodziny i Łękińska
[woj. sieradzkie]45, h. Szreniawa, syn Przybysława, kanonik krakowski 1386, kanonik poznański, kustosz gnieźnieński 1393, kantor tamże, wikariusz generalny
tamże 1403–140446. Pojawił się 1 X 1386 r. jako kanonik krakowski, gdy bp Jan
nadał nowej wsi nad Czerwonym Potokiem prawo niemieckie47. Natomiast gdy
30 IX 1393 r. bp krakowski Piotr odnowił przywilej dla młynarza Marcina z Posłowic, świadkował jako kustosz gnieźnieński48. Dnia 3 II 1394 r. Piotrasz [kanonik] kapituły gnieźnieńskiej pozwał Piotrasza kustosza z Grodziny na wiecu49.
Pojawił się też 3 II 1396 r., gdy sędzia Drogomir wraz z podsędkiem Dobiesławem
rozstrzygali spór kapituły gnieźnieńskiej o wieś Cierno z Piotrem i Wyszkiem
Starodawne Prawa Polskiego Pomniki. T. VIII. Antiquissimi libri iudiciales terrae cracouiensis.
Pars II, ab an. 1394–1400. Ed. B. Ulanowski. Cracoviae MDCCCLXXXVI [dalej SPPP, T. VIII,
cz. II], nr 5937–5938, s. 400–401.
41
Ibidem, uwaga CCXXX, nr 40, s. 407.
42
Ibidem, nr 6383, s. 455.
43
Ibidem, nr 6416, s. 457.
44
Ibidem, uwaga CCLXV, nr 72, s. 581.
45
Posiadanie tego ostatniego dobra na podstawie zapisów z 1405 i 1407 r. podaje S. Kozierowski: Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej wschodniej Wielkopolski. A-O. Poznań
1926, s. 247.
46
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=6193 [dostęp: 13.10.2018]. Ten ostatni
urząd nie ma odbicia w dostępnych źródłach.
47
KDKK, T. II, Kraków 1883, nr CCCXXXVI, s. 114–116.
48
Ibidem, nr CCCXCIV, s. 180–181.
49
KZK2, nr 444, s. 58.
40
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z Siedlca50. Dnia 3 II 1397 r. świadkował, gdy bp Piotr nadał psałterzystom katedralnym dziesięcinę we wsi Łuczyce51. Ponownie występował 11 II 1397 r. na
dokumencie bpa Piotra w sprawie dwóch wsi Klemensa z Moskorzewa, wicekanclerza52. Jako kustosz gnieźnieński świadkował tego dnia także na kolejnym
dokumencie z tej daty bpa Piotra, w którym nadał on kościołowi w Łękach dziesięciny ze wsi Przybówka [pow. biecki], co nastąpiło w zamian za zrzeczenie się
przez Klemensa z Moskorzewa, dziedzica tej wsi, praw do domu za kościołem
św. Piotra przy ul. Grodzkiej w Krakowie53. Gdy 24 V 1397 r. abp gnieźnieński
Dobrogost nadał wymienione dziesięciny kościołowi parafialnemu w Wenecji,
świadkował tam kantor Piotr, którego wydawcy dokumentu identyfikują z kustoszem54. Dnia 5 II 1398 r. Piotr, bp krakowski, potwierdził nadanie Zbigniewa
z Nasiechowic, archidiakona krakowskiego, domu przy kościele św. Piotra w Krakowie mansjonarzom katedry krakowskiej, jednym ze świadków był Petro de
Grodzina55. Jako kustosz gnieźnieński świadkował, gdy ten sam bp postanowił,
aby z dziesięcin nadanych przez abpa Dobrogosta kościołowi w Moskorzewie
dziesięciny ze wsi Grabowa, Mykanów i Rudniki pobierał proboszcz, a dziesięciny z Cykarzewa – scholastyk56. W dniu 27 I 1399 r. kustosz gnieźnieński Piotr
i Jakusz Kuropatwa, dziedzice Grodziny, okazując dokument królowej w sprawie
zastawienia im dziedziny za 50 grzywien, oddalili roszczenia Paszka z Jedlczy
o dziedzinę Wyszka i Janka w Jedlczy57. Sąd przysądził Piotrowi w zastaw na rok
łan należący do Mirosława w Jedlczy (suma 3 grzywien płatna do święta Narodzin Chrystusa)58. Petro custode et cantore świadkował z kolei 3 IV 1399 r., gdy
bp poznański Mikołaj z Kurowa erygował ołtarz fundacji Wojciecha, archidiakona poznańskiego w katedrze poznańskiej59. W świetle zaświadczenia sędziego
Michała i Dobiesława – podsędka ziemskiego krakowskiego z 26 VIII 1399 r.
kustosz gnieźnieński Piotr, zwany Kuropatwa [z Grodziny] (Petrus dictus Curopatwa custos ecclesie Gneznensis), kupił za 400 grzywien dla braci rodzonych Jazda,
Grzegorza i Jakusza wieś Jedlczę60. Petro – custode świadkował 20 X 1399 r., gdy
KDW, T. III, nr 1966, s. 686.
KDKK, T. II, nr CCCCXVII, s. 210–211.
52
Ibidem, nr CCCCXVIII, s. 211–212.
53
Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej. Cz. I. Wyd. S. Kuraś. Lublin 1965 [dalej
ZDKiDK, cz. I], nr 124, s. 218–219.
54
Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. VI. Zawiera dokumenty nr 1–400 z lat 1174–1400.
Wyd. A. Gąsiorowski. H. Kowalewicz. Warszawa–Poznań 1982 [dalej KDW, T. VI], nr 361,
przyp. 12.
55
ZDKiDK, cz. I, nr 129, s. 231–233.
56
Ibidem, nr 131, s. 235–237.
57
SPPP, T. VIIII, cz. II, nr 8173, s. 645.
58
Ibidem, nr 8174, s. 645.
59
KDW, T. VI, nr 371, przyp. 15.
60
Dokumenty sądu ziemskiego krakowskiego 1302–1453. Oprac. Z. Perzanowski. Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971 [dalej DSZK], nr 81, s. 90. SPPP, T. VIIII, cz. II, nr 9197, s. 751.
50
51
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abp Dobrogost nadał lądzkim cystersom dziesięcinę we wsi Makownica61. Tego
dnia wystąpił w tej samej roli, gdy Dobrogost nadał Wiencesławowi zwanemu
Wynth sołectwo we wsi Boleszczyn62. Świadkował też 3 II 1400 r., gdy bp krakowski Piotr erygował ołtarz św.: Bartłomieja, Barbary, Floriana i Maurycego
w katedrze krakowskiej63. Dnia 6 II 1400 r. był świadkiem, gdy bp Piotr odstąpił
16 grzywien sołtysowi Janowi z Radlina64. W dniu 3 II 1401 r. wystąpił w tej samej roli, gdy bp Piotr przeniósł wieś Skorczyce z prawa średzkiego na magdeburskie65. Dnia 5 VI 1401 r. bp krakowski Piotr Wysz nadał 2 prebendy przy kaplicach
św. Marii Magdaleny i św. Wojciecha w kościele w Luborzycy, a ponadto 2 kanonikaty przy katedrze krakowskiej profesorom teologii na uniwersytecie, świadkiem
był Piotr kantor gnieźnieński66. Jako kantor był wymieniony 28 IX 1401 r., gdy prepozyt i dziekan gnieźnieńscy wzywali kanoników gnieźnieńskich na posiedzenie
dla wyboru arcybiskupa gnieźnieńskiego67. W tej samej funkcji wspomniano go,
gdy 24 X 1402 r. ustanowiono abpa gnieźnieńskiego Mikołaja Kurowskiego rozjemcą w sporze pomiędzy prepozytem Mikołajem Strosbergiem a kapitułą gnieźnieńską68. Dnia 24 X 1403 r. kantor gnieźnieński Piotr zaświadczył, że kanclerz
kapituły gnieźnieńskiej Mikołaj Pieniążek zamienił swą prelaturę z kanonikiem
włocławskim Kiełczem z Suchodołu69. Świadkował, gdy 27 X 1403 abp gnieźnieński Mikołaj nadał młynarzowi Janowi w Kwieciszewie część dochodów z tamtejszego młyna70. Dnia 1 V 1404 r. świadkował na dokumencie abpa Mikołaja o zamianie wsi Prusinowo na Prądzewo71. W dniu 2 V 1404 r. kapituła gnieźnieńska
wyznaczyła go jednym ze swych prokuratorów na proces toczony przed Stolicą
Apostolską z Jadwigą, wdową po Janie Głowaczu z Leżenic72. W dniu 10 V 1404 r.
był jednym z sędziów, gdy abp gnieźnieński rozsądzał spory pomiędzy prepozytem
gnieźnieńskim Mikołajem Strosbergiem a kapitułą gnieźnieńską73. Świadkował,
gdy 2 V 1405 r. abp gnieźnieński nadał Przybysławowi prepozytowi bożogrobców gnieźnieńskich dziesięcinę ze wsi Rakowo oraz stallę w kapitule w zamian za
61
Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. III. Zawiera numera l293–2053 lata 1350–1399.
Wyd. J.I. Kraszewski (dr W. Łebiński). Poznań 1879 [dalej KDW, T. III], nr 2015.
62
Ibidem, nr 2016.
63
ZDKiDK, cz. I, nr 143, s. 250–252.
64
KDKK, T. II, nr CCCCXLIV, s. 243–245.
65
Ibidem, nr CCCCL, s. 250–252.
66
Codex diplomaticus Universitatis Studii Generalis Cracoviensis continet privilegia et documenta res gestas Academiae eiusque beneficia illustrant. Cracoviae 1870. Pars I, nr XXII, s. 38–40.
67
Kodek.s Dyplomatyczny Wielkopolski T. VII. Zawiera dokumenty nr 401–773 z lat 1401–1415.
Wyd. A. Gąsiorowski, R. Walczak. Warszawa–Poznań 1985 [dalej KDW, T. VII], nr 420, przyp. 4.
68
Ibidem, nr 443.
69
Ibidem, nr 485.
70
Ibidem, nr 486.
71
J. Korytkowski: Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej. T. III. Gniezno
1884, s. 218.
72
KDW, T. VII, nr 516.
73
Ibidem, nr 519.
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100 grzywien dla kapituły74. Podobnie było na dokumencie abpa Mikołaja o wójtostwie w Smolsku75. W tym samym charakterze pojawił się 27 IV 1406 r., gdy
abp gnieźnieński sprzedawał sołectwo w Raszewie niejakiemu Zdzisławowi76.
Identycznie było 27 X 1406 r., gdy abp gnieźnieński nadał sołectwo w Szczytnikach Mikołajowi kmieciowi z Woli77. Jeszcze raz tak samo było 20 VIII 1407 r., gdy
bp poznański Wojciech potwierdził wójtom pszczewskim przywilej lokacyjny miasta Pszczewa78. Ponownie świadkował 25 IV 1408 r., gdy abp gnieźnieński sprzedał
sołectwo w Wilczkowie niejakiemu Mikołajowi79. Dzień później było podobnie na
dokumencie abpa przyznającemu Budkowi ze Strońska wójtostwa w Boleszczynie80. Świadkował dalej 25 IV 1409 r. na ordynacji dotyczącej dziesięcin81. Jeszcze
w tym roku fundował ołtarz w katedrze gnieźnieńskiej oraz podarował dwie księgi
kapitule82. W 1413 r. był jednym z delegatów kapituły do abpa Mikołaja Trąby
przebywającego w Pyzdrach83. Zmarł w 1415 r.84.

6. Jazd Kuropatwa
W latach 1397–1412 pojawiał się w źródłach Jazd, Jazdek z Grodziny, Bolowa
i Bolowca, h. Szreniawa, syn Przybysława. Dnia 1 X 1397 r., gdy Hanka, wdowa
po Pakoszu ze Żmigrodu, za zgodą Przybka z Grodziny i jego synów: Dymitra z Łady [w ziemi chełmskiej], a także Jana i Adama z Mokrska, oraz innych
przyjaciół, zastawiła za 54 grzywny groszy praskich wieś Żmigród Stary Jazdowi
z Grodziny, ten zaś wyłożył pieniądze na spłacenie długów u Żydów Izraela i Kanana, synów Lewka, ciż zaś zeznali, że wdowa po Pakoszu ze Żmigrodu Hanna,
Dymitr i Przybek z Grodziny spłacili dług 50 grzywien tegoż Pakosza85. W dniu
30 III 1399 r. Jan z Bolowca gwarantował Jazdowi z Grodziny zwrot 8 grzywien
pospolitej monety do św. Marcina ewentualnym wwiązaniem w swego kmiecia
w Bolowcu86. Analogicznie brzmi wpis dotyczący Mikołaja Legata z Bolowca,
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Ibidem, nr 549.
J. Korytkowski: Prałaci i kanonicy…, s. 218.
KDW, T. VII, nr 566.
Ibidem, nr 577.
Ibidem, nr 589.
Ibidem, nr 603.
J. Korytkowski: Prałaci i kanonicy…, s. 218.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
SPPP, T. VIII, cz. II, nr 5937–5938, s. 400–401).
Ibidem, nr 8553, s. 685.

408

Tomasz Kruszewski

jednak zamiast kmiecia jest ewentualne oddanie części dóbr w zastaw87. Ostatni
wpis jest dłuższy: Jakusz, dziedzic Czuszowa, miał zwrócić Jazdowi 9 grzywien
pospolitej monety do św. Marcina za stos pszenicy, gdyby tego nie uczynił, miał
uiścić w oktawie po św. Marcinie 12 grzywien, gdyby i tego nie uczynił, miał dać
w zastaw część dóbr, wyłączając pola, dwór i allodium88. Dnia 10 IV 1399 r. Szado z Bolowca miał zapłacić karę „pietnadziesta” Jazdowi z Bolowca [i Grodziny]
i tyle samo sądowi za płaszcz, którego nie oddał i zasznurował [na sobie? Zdanie
niejasne]89. W dniu 17 VIII 1399 r. Pełka z Widuchowej [pow. wiślicki] zastawił
za zgodą braci z dóbr ojczystych i macierzystych swej przyrodniej siostrze Elżbiecie, żonie Jazda z Grodziny [córce Krystyna z Widuchowej (pow. wiślicki),
siostrze Pełki], aż do czasu wypłacenia jej 70 grzywien posagu całą swoją część
w Bolowcu90. Jazd uczynił analogiczne poręczenie na swych dobrach91. Jeszcze
w tym samym roku Jazdko z Bolowca zapisał żonie Elżbiecie 200 grzywien wiana i posagu na Bolowie i Bolowcu, który wcześniej nabył92. W dniu 20 I 1400 r.
Dawid [Szado] i jego żona Hanka sprzedali Jazdowi z Grodziny za 100 grzywien
groszy praskich całą swoją część w Bolowcu i łąkę w Czuszowie93. Jestkone herede
de Grodzyn świadkował 20 I 1402 r., gdy Jan i Jakub – dziedzice Dukli bliżej nieznanemu Tylkowi, sprzedali wójtostwo w tym mieście94. Jazdko z Bolowa, Bolowca i Grodziny występował jeszcze w latach 1410–1412, zmarł przed 1415 r., a Elżbieta z Widuchowej, wdowa po Jazdku z Bolowa, wspominana była między 1415
a 1428 r.95. W 1410 r. wdowa po Janie z Bolowca Drogosława i jej syn Pietrasz
sprzedali za 26 grzywien Jazdkowi z Bolowa połowę swych dóbr dziedzicznych
w Bolowcu z wyjątkiem domów i siedlisk. W 1416 r. Dobek z Bolowca sprzedał za 20 grzywien wdowie po Jazdku z Bolowca Elżbiecie całą swoją ojcowiznę
w Bolowcu96.

Ibidem, nr 8554, s. 685–686.
Ibidem, nr 8555, s. 686.
89
Ibidem, nr 8605, s. 691.
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Ibidem, nr 9169, s. 749. http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=6193 [13.10.2018 r.].
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Ibidem, nr 9170, s. 749.
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http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=2955 [dostęp: 13.10.2018]; http://www.
slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=6193 [dostęp: 13.10.2018].
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SPPP, T. VIII, cz. II, nr 9637, s. 799.
94
ZDM, cz. I, nr 240, s. 298–300.
95
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=2955 [dostęp: 13.10.2018]. Dnia 21 XII
1417 r. Piotr z Falkowa sędzia i Zawisza z Oleśnicy podsędek ziemscy sandomierscy zaświadczyli,
że Elżbieta, wdowa po Jaśku z Bolowa, odstąpiła swą część w Widuchowej w zamian za dwa łany
w Służewie i 600 grzywien trzem braciom ze Służowa, ZDM, cz. I, nr 322, s. 409–410.
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http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=2955 [dostęp: 13.10.2018].
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7. Grzegorz Kuropatwa
Notowany krótko (1398–1399) Grzegorz z Grodziny, h. Szreniawa, był trzecim synem Przybysława. Dnia 12 VIII 1398 r. bracia Grzegorz i Jakusz z Grodziny
występujący przeciw Janowi, prepozytowi u św. Michała [na zamku krakowskim,
posesorowi], z Tura mieli przybyć pomiędzy te wsie i dokonać rozgraniczenia. Jeśli któryś z nich by nie przyjechał, zapłacić miał drugiej stronie 30 grzywien. Gdyby się nie ugodzili, Grzegorz i Jakusz mieli mieć termin pierwszy po św. Jadwidze
z bratem prepozyta Pakoszem97. W dniu 22 X 1398 r. prepozyt u św. Michała
Jan, poręczając za bpa i kapitułę włocławską, i Grzegorz oraz Jakusz z Grodziny,
poręczając za wszystkich braci, zobowiązali się – pod wadium 100 grzywien –
przestrzegać wieczyście granic usypanych między Grodziną a Turem98.

8. Jakusz Kuropatwa
W latach 1398–1419 Jakusz Kuropatwa był panem z Grodziny, Brodzic [Brudzic], Dmenina i Łękińska [te trzy wsie w woj. sieradzkim]99, h. Szreniawa, był
czwartym synem Przybysława [daty: 12 VIII i 22 X 1398 r. zob. wyżej]. W dniu
14 VIII 1398 r. opat benedyktyński w Tyńcu Mściszek nie stawił się jako pierca [pozywający] przeciw Jakuszowi Kuropatwie z Grodziny o granice [między tą
wsią a Opatkowicami]100. W dniu 26 XI 1398 r. Jakusz Kuropatwa z Grodziny złożył zeznanie, że trzymał i posiadał część Mikołaja Chruściela w Zegartowicach,
którą powinien zwrócić prepozytowi bożogrobców miechowskich bez żadnych
pieniędzy101. W 1404 r. bracia Jakusz i Jazdek z Grodziny na podstawie dokumentów sądowych wyjaśniali w sprawie przeciw Femce, wdowie po Borku z Trzcieńca, i ich synom, że ich brat kantor gnieźnieński Piotr nie miał żadnych praw do
wsi Jedlczy102. Dnia 17 III 1405 r. Jan z Tęczyna, kasztelan i starosta krakowski
(p.o. sędziego), i Dobiesław – podsędek, ziemscy krakowscy zaświadczyli, że Jakusz zwany Kuropatwa z Grodziny, poręczając za wszystkich braci (fratribus uterinis) i bratanka Przybka (Przibcone filiastro suo), sprzedał za 400 grzywien groszy
praskich konia o wartości 40 grzywien i 2 stogi żyta warte 12 grzywien klaszto97
98
99
100
101
102

SPPP, T. VIII, cz. II, nr 7280, s. 551.
Ibidem, nr 7732, s. 601.
S. Kozierowski: Badania nazw topograficznych…, s. 36, 84 i 247.
SPPP, T. VIII, cz. II, nr 7331, s. 556.
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rowi bożogrobców w Miechowie wieś Jedlczę103. W 1406 r. Jakusz z Grodziny
sprzedał za 50 grzywien Dominikowi z Jedlczy swoją część tamże w sąsiedztwie
(in viczinio) Pawłowic. W 1408 r. Jan, syn Parkosza, proboszcz w Minodze sprzedał za 80 grzywien półgroszków Jakuszowi Kuropatwie z Grodziny część w Sobowicach, którą sam kupił od Piotrasza z Sobowic. W dniu 22 IV 1410 r. Władysław
II Jagiełło zatwierdził ugodę między Beatą z Bożegodaru, wdową po marszałku
Królestwa Dymitrze [z Goraja], Przybysławem z Grodziny i jego braćmi Pakoszem i Jakuszem oraz Janem i jego bratem Adamem z Mokrska w sprawie podziału dóbr po zmarłym [ich wuju] podkomorzym krakowskim Pakoszu. Z podziału
Przybysławowi alias Przybkowi i jego braciom przypadł zamek Żmigród z miastem i wsiami do niego przynależnymi104. W 1410 r. Mikołaj Niepr z Sobowic
sprzedał za 20 grzywien szerokich groszy Jakuszowi z Grodziny dwie łąki w Sobowicach105. W dniach 3 III, 12 i 26 IV 1412 r. pierwszy i trzeci raz jako Jakusz
z Grodziny, potem drugi jako Jakusz Kuropatwa był asesorem w sądzie ziemskim
sandomierskim na sesji w Wiślicy106. W 1412 r. Jakusz Kuropatwa z Grodziny
po sporze z Ofką, wdową po zmarłym [jego bracie] Przybku z Damianic, miał
się stawić do ustalenia granic dziedzin w Wilkowicach [woj. lubelskie]107. Dnia
12 VII 1413 r. Iacussio Curopathwa de Grodzina był asesorem w sądzie ziemskim
sandomierskim108. W dniu 17 XII 1414 r. pojawił się w analogicznej roli na sesji
w Wiślicy109. W 1415 r. Klemens ze Strzeszkowic zobowiązał się zwrócić Jakuszowi Kuropatwie z Grodziny 38 grzywien półgroszków, które wziął z tytułu dotalicii vulgariter wano dicti swej żony Małgorzaty. W 1419 r. Szczepan z Mozgawy
[pow. wiślicki] poręczył za braci i siostry Jakuszowi Kuropatwie z Grodziny w ten
sposób, że jeśli prawnie upadłaby sprawa przeciw Jakuszowi o część w Opatkowicach, rodzeństwo to nie wystąpi już nigdy przeciw niemu o tę część. Jakusz
prawem przedawnienia oddalił roszczenia tegoż Szczepana o część w Opatkowicach110. W latach 1425–1427 występowała Elżbieta, wdowa po Jakuszu Kuropatwie z Grodziny111.
DSZK, nr 116, s. 125–127. Zbiór dokumentów małopolskich. Cz. VI. Dokumenty króla Władysława Jagiełły z lat 1386–1412. Wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kuraś. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974, nr 1673, s. 228–229.
104
ZDM, cz. VI, nr 1738, s. 318–319.
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F. Piekosiński: Zapiski sądowe województwa sandomierskiego z lat 1395–1444. W: Archiwum Komisji Prawniczej. T. VIII, cz. I. Kraków 1907, nr 342, s. 90 [dalej ZSWS], nr 1686, 1691
i 1693, s. 208–209.
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9. Jaszek Kuropatwa
Kolejnym bratem był występujący w latach 1392–1417 Jaszek, Jan z Grodziny
i Łańcuchowa [woj. lubelskie], h. Szreniawa, syn Przybysława, po r. 1400 pisał się
z Łańcuchowa, gdy 2 I 1392 r.112 Władysław II Jagiełło nadał przywilej mieszkańcom Lublina, jako świadek wystąpił Jan Kuropatwa jako starosta lubelski113. Jednak dzień później, gdy król zezwolił na odbywanie w mieście Lublinie jarmarków
osiem dni przed i tyle samo po Zielonych Świątkach, Jan świadkował jako łowczy
(Jaschcone Kuropatwa venatore Lublinensi)114. Dnia 17 VII 1400 r. łowczy (lowczi)
lubelski Jaszko, dziedzic na Grodzinie, przyprowadził świadków przeciwko Markowi z Turska i Maciejowi Suchodolskiemu, którzy w zgodzie z bratem rodzonym
Przybkiem mieli jako świadków Jakusza zwanego Śmietanką z Trębaczowa, Paszka z Niedrzwicy, a ponadto Bogutę, syna Mikosia z Krzowa, i Marcisza z Kłodnicy. W sądzie doszło do charakterystycznej wymiany zdań między Janem i Markiem: „Jako prawye wyemi ÿ sswadczimi, esz pan Jassek lowczi wroczil listy panu
Markowy dla yednanÿa, a oto pan Marek nÿemÿal gabacz yego”115. Jan Kuropatwa z Grodziny i Łańcuchowa był następnie sędzią ziemskim lubelskim (1401–
1408)116. W latach 1411–1418 był kasztelanem zawichojskim117. Dnia 22 V 1401 r.
jako sędzia ziemi lubelskiej poświadczył podział pomiędzy braćmi Adamem i Jakubem, dziedzicami Melgwi, wyliczonych z nazwy jedenastu wsi118. Na tej funkcji
Jan określony jako z Grodziny 2 I 1408 r. zasądził Beacie, wdowie po Dymitrze
[z Goraja], marszałku królestwa, wieś Batorz, a Mikołajowi z Podola, który nie
stawił się na rok zawity, nałożył wieczyste milczenie w tej sprawie119. Świadek
Johanne Curopatwa Zawychostiensi castellanis wskazany został 28 VII 1409 r. na
dokumencie Władysława II Jagiełły uwalniającego miasto Radom od podwód,
polegających na dostarczaniu 3–4 wozów na użytek kuchni króla i królowej120.
Jako Jan z Łańcuchowa kasztelan zawichojski świadkował 5 XII 1411 r., gdy MaMa biogram w PSB, Z. Spieralski: Kuropatwa Jaśko z Grodziny i Łańcuchowa, herbu Szreniawa. T. XVI. Wrocław–Warszawa–Kraków 1971, s. 254–255, jednak F. Sikora wytknął mu wiele
błędów, http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=6193 [dostęp: 13.10.2018].
113
KDMłp, T. IV. 1386–1450. Kraków 1905, nr MXVII, s. 37–38.
114
Zbiór dokumentów małopolskich. Cz. VIII. Dokumenty z lat 1435–1450. Uzupełnienie: dokumenty z lat 1286–1442. Wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kuraś. Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk 1975, nr 2546, s. 370–371.
115
SPPP, T. VIII, cz. II, nr 10353, s. 888. Na tym urzędzie był już w 1392 r., http://www.slow
nik.ihpan.edu.pl/search.php?id=6193 [dostęp: 13.10.2018].
116
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=10099 [dostęp: 13.10.2018].
117
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=10109 [dostęp: 13.10.2018]. Jest też data
od 1409 r., http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=6193 [dostęp: 13.10.2018].
118
ZDM, cz. I, nr 239, s. 297–298.
119
Ibidem, nr 273, s. 346–347.
120
ZDM, cz. VI, nr 1725, s. 296–298.
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ciej z Suchodołów, sędzia ziemi lubelskiej, rozsądził spór graniczny między Jakuszem – dziedzicem Uniszowic a mieszczanami lubelskimi jako dziedzicami wsi121.
Dnia 26 IX 1417 r. Andrzej z Brochocic (marszałek dworu królewskiego), Maciej
z Suchodołów (sędzia ziemski lubelski) oraz Jan z Łańcuchowa (kasztelan zawichojski) z rozkazu królewskiego postanowili, aby Łowiesza (wójt z Raciborowic)
wypłacił sumę 13 grzywien Stanisławowi z Piotrowic122.

10. Przybek Kuropatwa
Ostatnim synem Przybysława [drugiego] był jego imiennik. W Słowniku
historycznogeograficznym województwa krakowskiego w średniowieczu często
mieszany z ojcem i synem. W dniu 3 II 1392 r. podano, że ojciec Przybysława
miał to samo imię przy okazji kontraktu NN Kmity, który osobie określonej jako
Przybyslao Przybyslai de Grodzina sprzedał swą wieś Damianice123. To kapitalny
wpis, jedyny mówiący o ojcostwie sześciu braci Kuropatwów. Dnia 19 II 1399 r.
Przybek Kuropatwa kupił za 390 grzywien od Mściszka z Książnic wsie Strzeżowice, Bystrzyczkę i Wilkowice w ziemi lubelskiej. Jan z Kiełczowic, brat Mściszka,
sprzeciwił się wystawieniu dokumentu w tej sprawie. Jeśli oddałby on Przybkowi
tę sumę (400 grzywien pomniejszonych o 10) do Bożego Narodzenia, odzyskałby
te dobra, w przeciwnym razie będą one należeć do Przybka124. Dnia 17 VII 1400 r.
łowczy (lowczi) lubelski Jaszko, dziedzic na Grodzinie, przyprowadził – w zgodzie
z bratem rodzonym Przybkiem – świadków przeciwko Markowi z Turska i Maciejowi Suchodolskiemu125. W 1409 r. występowała już Ofka jako wdowa po Przybku, dziedzicu Strzeżowic126. W 1412 r. Jakusz Kuropatwa z Grodziny po sporze
z Ofką, wdową po zmarłym [jego bracie] Przybku z Damianic, miał się stawić
do ustalenia granic dziedzin w Wilkowicach [woj. lubelskie]127. Ostatni raz była
wspomniana w 1426 r. [zob. dalej]128.

121
Zbiór dokumentów małopolskich. Cz. V. Dokumenty z lat 1401–1440. Wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś. Wrocław–Warszawa–Kraków 1970 [dalej ZDM, cz. V], nr 1241, s. 123–124.
122
Ibidem, nr 1290, s. 189–190.
123
AS, T. II, nr LXIX, s. 82.
124
SPPP, T. VIII, cz. II, nr 8422, s. 670.
125
Ibidem, nr 10353, s. 888.
126
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=10575 [dostęp: 13.10.2018].
127
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=6193 [dostęp: 13.10.2018].
128
Ibidem.
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11.–18. Dzieci Jakusza Kuropatwy
W 1426 r. dzieci zmarłego Jakusza Kuropatwy z Grodziny: Jan, Jakub, Mikołaj,
Piotr, Piechna, Katarzyna, Jadwiga i Formoza z jednej strony, a Elżbieta – wdowa
po Janie z Niedźwiedzia, córka Jaszka z Bolowa, oraz Elżbieta – córka Święszka
z Brodeł, siostra tegoż Jaszka, z drugiej strony godzili się w sprawie podziału
dóbr posiadanych przez Jofkę [Ofkę], wdowę po Przybku [Kuropatwie, ich stryju
– T.K.] z Damianic [pow. proszowicki], które im miały przypaść po jej śmierci.
Dzieci Jakusza z Grodziny miały objąć wsie Brodzice, Dmenin, Łękińsko, Bieliki,
Wolę [koło Brodzic] w ziemi sieradzkiej pod warunkiem, że do końca życia Jofki
wieś Bieliki będzie w posiadaniu Elżbiety, córki Jaszka i Elżbiety, córki Święszka,
a po jej śmierci zwrócą ją dzieciom Jakusza. Elżbietom przypaść miały po śmierci
Jofki Damianice, Strzeżowice i Bystrzyca [Bystrzyczka, obie wsie w województwie
lubelskim]. Miały się bronić przeciw Janowi, synowi Jana Kuropatwy z Łańcuchowa [województwo lubelskie], odpowiadając jeden za wszystkich, wszyscy za
jednego. Obie strony zobowiązały się przeprowadzić treść ugody przez akta na
roczkach w Sieradzu i Lublinie129.
W latach 1421–1448 występował Jan Grodziński Kuropatwa z Grodziny,
h. Szreniawa, syn Jakusza Kuropatwy130. W dniu 16 IV 1424 r. Jan z Grodziny
świadkował na dokumencie królowej Zofii nadającej arcam quandam [skrzynie?
Pojęcie niejasne] pod murem Krakowa Wojciechowi, zwanemu Miotełką131. Dnia
12 II 1448 r. jako Jan Kuropatwa z Grodziny był świadkiem, gdy Mikołaj Pieniążek z Witowic zbył część wsi Rzeżuśnia Pawłowi z Uliny za 300 grzywien132.
W latach 1420–1467 wspominany był Mikołaj Kuropatwa z Grodziny, h. Szreniawa, syn Jakusza Kuropatwy z Grodziny i Brodzic, w r. 1469 określony jako
zmarły133. W dniu 29 VII 1443 r. Mikołaj Kuropatwa z Grodziny uzyskał w sądzie
nadwornym wyrok pod nieobecność pozwanego krewnego Pakosza z Grodziny
w terminie peremptoryjnym, za zadanie trzech ciężkich ran, ciągnienie za włosy
przez granice dóbr i nałożenie katany134.
W latach 1423–1453 odnotowany był Piotr Grodziński Kuropatwa z Grodziny, h. Szreniawa, syn Jakusza Kuropatwy z Grodziny i Brodzic135. W 1423 r.
Ibidem.
Ibidem.
131
Kodeks Dyplomatyczny Miasta Krakowa. Cz. III. 1257–1506. Kraków 1882, nr CCCCVIII,
s. 535–536.
132
KDMłp, T. IV, nr MCDXCIX, s. 478–479. DSZK, nr 211, s. 231–232.
133
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=6193 [dostęp: 13.10.2018].
134
Starodawne prawa polskiego pomniki z ksiąg rękopiśmiennych dotąd nieużytych główniej zaś
z ksiąg dawnych sądowych ziemskich i grodzkich ziemi krakowskiej wyciągnął i wydał Antoni Zygmunt Helcel. T. II. Kraków 1870 [dalej SPPP, T. II], nr 3140, s. 520.
135
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=6193 [dostęp: 13.10.2018].
129
130
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Piotr z Grodziny zastawił za 14 grzywien półgroszków Marciszowi z Kars [pow.
wiślicki] całe części w Grodzinie i Bełku wraz z zasiewami136. Dnia 6 I 1442 r.
Piotr, kasztelan sądecki, dziedzic Kurowa, nadał temu miastu prawo niemieckie,
używane przez Lublin, świadkiem na tym dokumencie był Petro Grodzinszky137.

19.–21. Synowie Przybka Kuropatwy
W latach 1398–1446 występował Pakosz z Grodziny i Żmigrodu, h. Szreniawa, syn Przybka Kuropatwy, brat Przybka z Grodziny i Żmigrodu i kustosza
kruszwickiego Jakusza138. W dniu 14 VIII 1398 r. Pakosz z Grodziny uzyskał
wyrok na pierwszym terminie, nakazujący zwrócić jedną grzywnę Hance, żonie
Ada[ma] z Krakowa przy jej niestawiennictwie139. W dniu 1 X 1398 r. Pakosz
i Przybek z Grodziny pozwali Hankę ze Żmigrodu o 250 okleków (oclecow) [plastry w górnych częściach barci, w których wylęgają się młode pszczoły, zapewne
w lasach między Pełcznicą i Boszczynem]140. Dnia 3 II 1399 r. [bracia] Pakosz,
Jakusz i Przybek z Grodziny nie stawili się z kapelanem przeciw [Hance] wdowie
po Pakoszu ze Żmigrodu o zapis w księdze141. W 1419 r. Pakosz z Grodziny wyznaczył żonie Elżbiecie 200 grzywien posagu i wiana na połowie swych dóbr142.
Dnia 19 V 1421 r. Przybysław i Pakosz bracia rodzeni ze Żmigrodu przynieśli
do sądu pisemne świadectwo Mikołaja ze Skalników, który został wysłuchany
przez Zarembę, marszałka dworu królewskiego, Dobiesława z Oleśnicy, kasztelana wojnickiego, Marcina [z Wrocimowic – T.K.], chorążego krakowskiego,
Aleksandra, łowczego lubelskiego, odczytywał zaś komornik [królewski – T.K.],
jednak następnie wezwany Mikołaj pod laską [pod groźbą kary] „pietnadziesta”
czterokrotnie odmówił potwierdzenia świadectwa bez udziału osoby króla143.
W latach 1419–1462 występowała Elżbieta, żona Pakosza z Grodziny i Żmigrodu, wdowa po nim od r. 1450144. Para ta miała córkę Katarzynę, ostatnią dziedziczkę Grodziny.
Ibidem.
Zbiór dokumentów małopolskich, Cz. III. Dokumenty z lat 1442–1450. Wyd. S. Kuraś. Wrocław–Warszawa–Kraków 1969 [dalej: ZDM, cz. III], nr 593, s. 3–6.
138
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=6193 [dostęp: 13.10.2018].
139
SPPP, T. VIII, cz. II, nr 7321, s. 555.
140
Ibidem, uwaga CCLXVI, nr 55, s. 588. http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=6193
[dostęp: 13.10.2018].
141
SPPP, T. VIII, cz. II, nr 8193, s. 647.
142
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=6193 [dostęp: 13.10.2018].
143
SPPP, T. II, nr 1793, s. 258–259.
144
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=6193 [13.10.2018 r.].
136
137
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W latach 1398–1449 odnotowany był w źródłach Przybysław, Przybek [junior]
z Grodziny i Żmigrodu, h. Szreniawa, syn Przybka Kuropatwy seniora z Grodziny i Damianic, brat Pakosza i Jakusza, po r. 1428 pisał się ze Żmigrodu145 [daty:
1 X 1398 i 3 II 1399 r. zob. wyżej]. Dnia 10 V 1399 r. Przybek z Grodziny nie stawił się z kapelanem przeciw Sędkowi z Mikułowic o niezwrócenie mu dokumentu w sprawie 300 grzywien poręki146. W dniu 18 V 1399 r. Jaszek z Małoszowa
miał termin z Przybkiem z Grodziny147. Dnia 28 X 1399 r. Paszek z Bedlna miał
z Przybkiem z Grodziny termin peremptoryjny o 5 grzywien groszy148. W dniu
3 II 1400 r. Janusz [powinno być Jakusz] Przybkowski miał z [bratem] Przybkiem
Kuropatwą z Grodziny termin na wiecu149. Dnia 16 XI 1400 r. Jakusz z Wilczkowic miał termin peremptoryjny z Przybkiem z Grodziny po Narodzinach Chrystusa150. W 1401 r. Przybek z Grodziny wyznaczył żonie Elżbiecie, córce Imrama
z Chrząstowa [wtedy pow. wiślicki, dziś wieś nieistniejąca], 60 grzywien posagu i 90 grzywien wiana na połowie swych dóbr151. W latach 1403–1405 Hanka
Żmigrodzka sądziła się przeciw Przybkowi z Grodziny o granice [dóbr w ziemi
lubelskiej]152. W 1404 r. Przybek z Grodziny poręczył Jaszkowi z Czuszowa za
dług 46 grzywien półgroszków wsią Zegartowice. W tym samym roku Przybek
z Grodziny wyznaczył żonie Elżbiecie, córce Imrama z Glanowa [i Chrząstowa],
60 grzywien posagu i 90 grzywien wiana na połowie dóbr w Grodzinie i tam,
gdzie będzie je posiadał. Także w tym roku synowie Przybka [seniora] z Grodziny
zostali pozwani o dług żydowski153. W 1405 r. Przybek z Grodziny, poręczając za
wszystkich braci, zobowiązał się asystować Annie ze Żmigrodu przy ustalaniu
granic Dysu między Nasutowem a Dłotlicami w ziemi lubelskiej, w przeciwnym
razie nie mógłby dochodzić poniesionych na niej z tego tytułu szkód154. Jak już
wspomniano, 22 IV 1410 r. Władysław II Jagiełło zatwierdził ugodę między Beatą
z Bożegodaru, wdową po marszałku Królestwa Dymitrze [z Goraja], Przybysławem z Grodziny i jego braćmi Pakoszem i Jakuszem oraz Janem i jego bratem
Adamem z Mokrska w sprawie podziału dóbr po zmarłym [ich wuju] podkomorzym krakowskim Pakoszu. Z podziału Przybysławowi alias Przybkowi i jego
braciom przypadł zamek Żmigród z miastem i wsiami do niego przynależnyIbidem.
SPPP, T. VIII, cz. II, nr 8714, s. 702.
147
Ibidem, uwaga CCXCI, nr 28, s. 711. Dnia 27 V t.r. sąd wyznaczył termin peremptoryjny
po św. Jakubie, ibidem, uwaga CCXCIII, nr 50, s. 719. Sądzili się jeszcze 19 X t.r., ibidem, nr 9267,
s. 758.
148
Ibidem, uwaga CCCI, nr 36, s. 765. Dnia 10 II 1400 r. miał miejsce termin drugi, ibidem,
uwaga CCCXV, nr 13, s. 821, kolejny termin 24 II t.r., ibidem uwaga CCCXVII, nr 4, s. 829.
149
Ibidem, uwaga CCCXI, nr 44, s. 808.
150
Ibidem, uwaga CCCLI, nr 23, s. 943.
151
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=6193 [dostęp: 13.10.2018].
152
Ibidem.
153
Ibidem.
154
Ibidem.
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mi. W dniu 30 IX 1420 r. Przybek z Grodziny był jednym ze współprzysiężników herbu Szreniawa w procesie o naganę szlachectwa Piotra ze Smolic155 [data
19 V 1421 r. zob. wyżej].
W latach 1399–1410 występował z kolei Jakusz z Grodziny, h. Szreniawa,
ostatni syn Przybka Kuropatwy seniora, brat Pakosza i Przybka, kustosz kruszwicki (1404 r.)156 [daty 3 II 1399 i 3 II 1400 r. zob. wyżej].

22. Katarzyna
W 1453 r. Katarzyna, córka Pakosza z Grodziny i Żmigrodu, wdowa po Mikołaju Stadnickim, ówczesna żona Krzesława Wojszyka z Wójczy [pow. wiślicki], najwyższego łowczego królewskiego i burgrabiego krakowskiego, oddała mu
trzecią część swoich dóbr dziedzicznych: zamek i miasto Żmigród, z wsiami Stary
Żmigród, Łysa Góra, Toki, Siedliska, Mytarka, Kąty, Wola Kącka, Myszowa, czyli
Wołoska Wieś, Grodzina, Opatkowice i Zegartowice oraz trzecią część zapisaną na dobrach królewskich Osiek, Mytarz i Bukowina. Gdyby Katarzyna zmarła
przed mężem, a ten miałby kolejną żonę, dobra te przypadłyby dzieciom zrodzonym z Katarzyną. Gdyby te dzieci zmarły bezpotomnie, to dobra te miały
przypaść dzieciom Krzesława z drugiej żony lub kolejnych żon, a ostatecznie dalszym krewnym Katarzyny. Krzesław odnośnie matki Katarzyny Elżbiety (wdowy
po Pakoszu) miał płacić jej salarium 12 grzywien corocznie na jej potrzeby oraz
dawać dożywotnio wikt i ubiory. W 1462 r. informowano o Katarzynie jako trzeci
raz zamężnej na Pawłem Gołuchowskim. Zapisała mu 100 grzywien pożyczonych od niego na zamku i mieście Żmigród oraz młynie i dziedzinach Kąty, Wola
Kącka i Myszowa similiter allodio ex ista parte157. Równolegle jej matka zastawiła
Gołuchowskiemu za 100 grzywien swą wieś Łysa Góra, czyli oprawę po mężu.
Zrzeczenie było do czasu wykupu przez Katarzynę zastawu. W zamian córka dała
matce łan zwany Czadrowski we wsi Mytarz z folwarkiem, zrzekła się wieczyście
całej wsi Mytarka (bez jednego spustu ze stawu), wyznaczyła też matce rocznie
30 owiec alias barbacze, 3 kamienie łoju z miasta i słód z młyna w Żmigrodzie, po
dwie ćwierci pszenicy i żyta oraz trzecią część dochodów z cła w Żmigrodzie158.
155
SPPP, T. II, nr 1711, s. 248–249. Herb Szreniawa podaje też Jan Długosz, opisując majątek
Przybka Ligotę, LB, T. III, s. 36, a nie 461 jak w SHGK, http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.
php?id=6193 [dostęp: 13.10.2018].
156
Ibidem.
157
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. T. V, z. 1.
Mstów-Nagłowice. Red. W. Bukowski. Kraków 2016; Ibidem, J. Szyszka: Myscowa, s. 128 (lewa
szpalta).
158
Ibidem, J. Szyszka: Mytarz, s. 230 (prawa szpalta).
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* * *
Zgromadzony tu materiał ilustruje funkcjonowanie obrotu prawnego w średniowieczu.

K.K.

Marek Kuryłowicz

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Gaius i jego Instytucje
w polskich badaniach romanistycznych
W 2016 r. minęła dwusetna rocznica odnalezienia w bibliotece kapituły
w Weronie jednego egzemplarza rękopisu Instytucji Gaiusa (tzw. rękopis weroneński)1. Dzięki temu szczęśliwemu zbiegowi okoliczności ludzkość odzyskała
niemal w całości dzieło, które – choć przez wiele wieków zaginione – w istotny
sposób wpłynęło na rozwój prawa w Europie2. Z tej okazji zorganizowana została
przez Katedrę Prawa Rzymskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana
Pawła II konferencja pod wiodącym tytułem „Gajus noster. Polskie studia nad
«Instytucjami» Gajusa w latach 1816–2016” (17–18 października 2016 r.). Przedstawiono na niej 16 referatów, w kolejności alfabetycznej: o. mgr Karol Adamczewski OFMC Conv: Chrześcijaństwo Gajusa: jeszcze kilka uwag; dr Bożena
Czech-Jezierska (KUL): Teodor Dydyński i legenda Gaiusa; prof. Marzena Dyjakowska (KUL): „Instytucje Gaja” Teodora Dydyńskiego – pierwszy polski przekład
„Instytucji” Gajusa; mgr Jacek Grochowski (KUL): Jak kupowali Grecy? Uwagi
do Gai. 3.141; dr Ireneusz Jakubowski (UŁ): „Instytucje” Gajusa według Cezarego
Kunderewicza; prof. Maciej Jońca (KUL): Pomnik Gajusa w Rzymie; dr Łukasz
Korporowicz (UŁ): Gajus a działalność naukowa Jana Kantego Rzesińskiego; mgr
Wojciech Kosior (URz): Gai. 1.17 i 1.38 – uwagi na tle społecznych i demograficznych uwarunkowań lex Aelia Sentia; dr Izabela Leraczyk (KUL): Wszyscy popełPatrz m.in. K. Kolańczyk: Prawo rzymskie. Warszawa 1997, s. 58; W. Litewski: Historia
źródeł prawa rzymskiego. Kraków 1989, s. 112–113; W. Wołodkiewicz: Gaius weroneński odzyskiwany. „Palestra” 2013, T. 58, nr 3–4, s, 242–247.
2
M. Jońca: Wprowadzenie: Gaius i jego „Instytucje” – niekończąca się rozmowa. „Łódzkie Studia Teologiczne” 2018, T. 27, nr 2, s. 7. O zaginionych, utraconych lub szczęśliwie odnalezionych
rękopisach dzieł klasycznych A. Łuka: Nie tylko Gaius. Sensacyjne znaleziska „za szafą”. „Łódzkie
Studia Teologiczne” 2018, T. 27, nr 2, s. 110.
1
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niamy błędy. Gai. 1.193; dr Agata Łuka (KUL): Nie tylko Gaius. Sensacyjne znaleziska „za szafą”; prof. Marek Kuryłowicz (UMCS): Gajus z Hierapolis: turystyczne
złudzenia prawnika-romanisty; prof. Piotr Niczyporuk (UwB): Teodor Dydyński –
romanista i tłumacz „Instytucji” Gajusa; prof. Bronisław Sitek (SWPS.UHS):
Historyczne znaczenie systematyzacji prawa według Gajusa; dr Dorota Stolarek
(KUL): Superficies solo cedit. Od „Instytucji” Gajusa do obowiązującego uregulowania małżeńskich rozliczeń majątkowych; dr Krzysztof Szczygielski (UwB): Kilka
uwag na temat studiów Adama Mickiewicza nad „Instytucjami” Gajusa; prof. Renata Świrgoń-Skok (URz): Prawo spadkowe w „Instytucjach” Gajusa; prof. Witold
Wołodkiewicz (UW): Znaczenie Gajusa i jego systematyki dla nauczania prawa
rzymskiego. Z różnych przyczyn nie wszystkie teksty ukazały się drukiem, część
jednak (10 artykułów) została opublikowana w „Łódzkich Studiach Teologicznych” 2018, T. 27, nr 2 pod zbiorczym tytułem: Gaius i jego „Instytucje”. Niekończąca się rozmowa” (red. naukowy M. Jońca).
Nie ma potrzeby omawiania tutaj wszystkich opublikowanych referatów, ale
przegląd tematyczny pozwala na wydzielenie kilku wątków wiodących. Są to
przede wszystkim: I. Osoba Gaiusa; II. Polskie przekłady „Instytucji”; III. Legenda Gaiusa.

I.
„Osoba świadczy o trudnościach badawczych w historii prawa rzymskiego,
dzieło zachowało nieprzemijające znaczenie po dzień dzisiejszy. Wśród jurystów
rzymskich Gaius jest osobą wyjątkowo tajemniczą i taką pozostaje pomimo olbrzymich wysiłków romanistyki światowej, ponawianych uporczywie od półtora
wieku”3. Nie znamy jego pełnego nazwiska ani też bliższych danych o jego życiu. Jego dzieła uzyskały rozgłos dopiero za Justyniana, w kilka stuleci po śmierci
autora4.
Pojawiają się jednak i obecnie nowe okoliczności, inspirujące do kolejnych
poszukiwań, nadal jednak bez znaczącego rezultatu. Tak np. w muzeum w starożytnym Hierapolis (dzisiejsze Pammukale w Turcji)5 znajduje się wśród licznych
K. Kolańczyk: Prawo rzymskie…, s. 57. Można już rozszerzyć na „od dwu wieków”.
W. Osuchowski: Zarys rzymskiego prawa prywatnego. Warszawa 1964, s. 99; Na systematyce
Instytucji Gaiusa (oraz Justyniana) wzoruje się podręcznik: Prawo rzymskie. Instytucje. Red. W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka. Wyd. 6. Warszawa 2014, s. V i 61.
5
Miasto w starożytnej Frygii, położonej na terenie Anatolii w rzymskiej prowincji Asia. Założone w II w. p.n.e. prawdopodobnie przez króla Pergamonu – Eumenesa II, przeszło z czasem
pod panowanie rzymskie, a największy rozwój przeżyło za Septymiusza Sewera oraz Karakalli. Już
wówczas było znane z leczniczych i odmładzających gorących źródeł, po których pozostał do dzi3
4
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nagrobków dość wysoka (117 cm) kanciasta kolumna nagrobna z inskrypcją
w języku greckim6. Przymocowana z przodu metalowa tabliczka zawiera informacje po turecku oraz po angielsku o następującej treści: TOMBSTONE OF LAWYER GAIUS AND HIS WIFE TATIA AND THE CHILDREN, Roman Period
(2nd. Century A.D.)7.
U prawnika romanisty powstają natychmiast skojarzenia z jurystą Gaiusem,
autorem Instytucji. Wyobraźnię ożywia dodatkowo fakt, że jego tajemnicza postać, znana – tak samo jak Gaius z nagrobka w Hierapolis – tylko z imienia,
kojarzona jest właśnie z Azją Mniejszą. Już w jego Instytucjach można wyczytać
wzmianki o Galacji i Bitynii8 oraz w Digestach o miastach prowincjonalnych, objętych przez ius Italicum. Wymienione zostały przez Gaiusa: Troas (hellenistyczny
port w północno-zachodniej Azji Mniejszej, obecnie Eski Stambul w Turcji), Beryt (Bejrut w Libanie) i Dyrrachium (dzisiejsze Durrës w Albanii) – Gaius libro
sexto ad legem Iuliam et Papiam D. 50,15,7: Iuris Italici sunt Troas Byrutos Durraxion. Tony Honoré przypuszcza, że Gaius (autor Instytucji) wymienia najlepiej
mu znane miasta, być może nawet Troas – jako miejsce swojego urodzenia, choć
może było to Dyrrachium; w każdym razie podróżował właśnie do tych miast,
gdzie napisał m.in. komentarz do edyktu prowincjonalnego9. Niewątpliwie jednak, jeśli nawet pochodził z prowincji, był wolno urodzonym obywatelem rzymskim, dobrze wykształconym, być może dwujęzycznym (łacina i greka)10. Należał
do rzymskich jurystów klasycznych II w. n.e., powołującym się na przynależność
do szkoły Sabiniańskiej, elegancki w stylu oraz oryginalny w treści11.
siaj basen z wodą termalną, popularnie zwany Basenem Kleopatry. Por. T. Ritti: An Epigraphic
Guide to Hierapolis (Pamukkale). Istanbul 2007; P. Thonemann: Roman Phrygia. Kultur and Society. Cambridge 2013.
6
Widoczną do dzisiaj cechą charakterystyczną Hierapolis jest zachowana rozległa nekropolia
z czasów rzymskich, należąca do największych cmentarzy Anatolii.
7
Był to temat mojego referatu wygłoszonego podczas konferencji (patrz wyżej). Tekst już
częściowo przeze mnie publikowany w języku niemieckim w ramach szerszego artykułu: M. Kuryłowicz: Ancarenus Nothus und Gaius von Hierapolis. Miscellanea epigraphica: CIL VI 7193a; IGR
IV 743). W: Mater Familias. Scritti romanistici per Maria Zabłocka (a cura di Z. Benincasa, Jakub
Urbanik). Warszawa 2016, s. 425–444.
8
G. 1,55: Nec me praeterit Galatarum gentem credere in potestate parentum liberos esse;
1, 193: Apud peregrinos non similiter, ut apud nos, in tutela sunt feminae; sed tamen plerumque quasi
in tutela sunt: Ut ecce lex Bithynorum, si quid mulier contrahat, maritum auctorem esse iubet aut
filium eius puberem; Galatia i Bithynia to sąsiadujące ze sobą krainy Anatolii w rzymskiej prowincji
Azji (obecnie Turcja). W. Litewski: Jurysprudencja rzymska. Kraków 2000, s. 141–142.
9
T. Honoré: Gaius. A Biography. Oxford 1962, s. 85, 92–96; por. także W. Kunkel: Herkunft
und soziale Stellung der römischen Juristen. Weimar 1967, s. 197.
10
T. Honoré: Gaius…, s. 70–73. Literatura o Gaiusie jest bardzo bogata. Oprócz już wymienionych zob. także m.in. F. Casavola: Gaio nel suo tempo. W: Gaio nel suo tempo. Atti del simposio
romanistico. Napoli 1966; G. Diosdi: Gaius, der Rechtsgelehrte. ANRW Vol. II. 15. Berlin 1976,
s. 605–631 (wszystkie z dalszą literaturą).
11
M. Kaser: La classicitá di Gaio. W: Gaio nel suo tempo…, s. 42–54. Por. też K. Kolańczyk:
O pochodzeniu i stanowisku społecznym prawników rzymskich. „Czasopismo Prawno-Historyczne”
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Można jednak puścić wodze fantazji i wysnuć opowieść o prawniku Gaiusie, urodzonym w rzymskiej prowincji na terenie Azji Mniejszej, który przybył
w pierwszej połowie II w. n.e. do Rzymu, gdzie zasłynął przede wszystkim jako
nauczyciel prawa i autor podręcznika Institutionum Iuris Civilis Commentarii
Quattuor. U schyłku życia powrócił jednak w rodzinne, prowincjonalne (azjatyckie) strony i osiadł wraz z żoną Tatią i dziećmi w okolicach miasta Eumeneia
(Eumenia – prowincja Galatia), gdzie zmarł. Nagrobek został znaleziony na starożytnym cmentarzu między istniejącymi również dzisiaj miejscowościami Eski
Haydan i Emercik, a przeniesiony w XX w. do pobliskiego archeologicznego muzeum w Hierapolis12. To byłoby piękne dopełnienie losów sławnego jurysty.
Nic z tego. Z opublikowanej już w 1884 r. inskrypcji (IGR IV, 743) wynika, że
był to grobowiec Gaiusa, określającego się jako Γάϊος πραγματικός (Gaios pragmatikós)13. Termin ten (pragmatikós) tłumaczony jest jako prawnik (lawyer) lub
adwokat (attorney), chociaż jednocześnie odnoszony jest do łacińskiego negotiator, ewentualnie procurator – zarządca, pośrednik, człowiek interesu, handlarz,
pełnomocnik, także w sprawach sądowych. I na tym kończą się odniesienia do
prawa i prawników, ponieważ z pewnością nie był to iuris consultus w rzymskim
rozumieniu14. Nie ma też wzmianki o jakichkolwiek kontaktach Gaiusa z Hierapolis z Rzymem, a tym bardziej nie był on z pewnością autorem Instytucji.
W literaturze wskazana inskrypcja, datowana między II a III w., znana jest
przede wszystkim z dyskusji nad jej chrześcijańskim znaczeniem. Ze względu na
treść, zawierającą wzmianki o Bogu oraz żydowskie imię Reubesa (współużytkownika grobowca), uważana jest za potwierdzenie silnych wpływów chrześcijańskiej nauki na tym terenie w okresie przed Konstantynem. W konsekwencji
przyjmuje się, że wymieniony w inskrypcji Gaius należał do jednej z chrześcijańskich grup w azjatyckiej Anatolii, zadomowionych między shellenizowanymi
Żydami15.
[CPH] 1955, T. VII, z. 1, s. 244; W. Rozwadowski: Gai Institutiones. Instytucje Gaiusa. Poznań
2003, s. XIII.
12
Archeologiczne badania Hierapolis zostały zapoczątkowane w 1887 r. i kontynuowane
w latach 1957–1973. Zabytki – poza pozostałościami budowli miasta oraz nekropolii – są przechowywane w miejscowym muzeum. W 1988 r. Hierapolis (i Pamukkale) zostały wpisane na listę
światowego dziedzictwa UNESCO.
13
Najnowsze wydania: A.R.R. Sheppard: Jews, Christians and Heretics in Acmonia and Eumeneia. “Anatolian Studies” 1979, Vol. 29, s. 177–178 (z przekł. na j. ang.); R. Merkelbach, J. Stauber: Steinepigramme aus dem gtiechischen Osten III. Der „Ferne Osten“ und das Landesinnere bis
zum Tauros. München 2001, s, 176 (nr 16/06/01).
14
Wykształcony prawnik w inskrypcjach greckich z terenu prowincji azjatyckich określany był
jako νομικóς; por. M. Kuryłowicz: Eminentissimo viro iurisconsulto… Rzymscy juryści w tekstach
epigraficznych. „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, T. 25, nr 3: Od prawa przeszłego do współczesnego: księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu, s. 497–509.
15
Por. A. Taynar: The Jews and Christians of Imperial Asia Minor. Ankara 2002, s. 129–130;
R. Trebilco: Studies on Jewish Communities in Asia Minor. Durham 1987, s. 222–223 (z dalszą
literaturą).
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Widoczne są jednak w tekście inskrypcji pewne wpływy rzymskie. Tenże Gaius oświadcza, że wystawił grobowiec jeszcze za życia dla siebie, ukochanej żony
Tacji oraz ich dzieci. Taka dyspozycja była praktykowana powszechnie w rzymskich nagrobkach. W swej filozofii życiowej inskrypcja również nie odbiega od
podobnych epitafiów rzymskich: jedno jest życie i wszystkich czeka taki sam
koniec. Nikt też nie dostanie więcej niż kawałek ziemi pod nagrobek. Niektóre
naleciałości prowincjonalne i być może chrześcijańskie czynią z niej jednakże interesujący badawczo kazus.
Co do osoby Gaiusa z Hierapolis można przypuszczać, że był to miejscowy,
prowincjonalny doradca w rozmaitych sprawach gospodarczych, finansowych
i sądowych, przyuczony prawniczo stosownie do praktycznych potrzeb, dobrze orientujący się w lokalnych bieżących układach i interesach. Do poziomu
większych jurystów nie sięgał, chociaż cieszył się lokalnym uznaniem. To jednak jeszcze nie koniec hipotez na temat osoby rzymskiego Gaiusa, autora Instytucji. Wysuwane były przypuszczenia, iż był on w rzeczywistości kobietą, która
posługiwała się męskim pseudonimem, albo że był niewolnikiem ze wschodniej
prowincji (z kręgów syryjskich, żydowskich lub egipskich), pozostającym w Rzymie na służbie u cesarza16. Do tej kategorii hipotez zaliczyć należy zreferowane
podczas wskazanej konferencji przypuszczenia, iż Gaius był chrześcijaninem17.
Problem nie jest nowy, ale rzadko podnoszony, głównie ze względu na brak jakiegokolwiek zaczepienia źródłowego. Sam autor (Karol Adamczewski) zauważa, iż
„trudno udowodnić wprost, iż żyjący w II w. po Chrystusie, tajemniczy rzymski
jurysta, którego potomność uznała niemalże za geniusza, był gorliwym wyznawcą
chrześcijaństwa”18. W tej sytuacji zwraca się ku aspektom pośrednim, które mogą
umożliwić inne spojrzenie na poruszany problem – „chodzi tu zwłaszcza o zwrot
Gaius noster, który pojawia się w Digestach Justyniańskich, a także zagadkowe
posługiwanie się przez Gaiusa tylko imieniem. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia społecznej izolacji i marginalizowania jego osoby za życia oraz po
śmierci aż do momentu zwycięstwa chrześcijaństwa. Interesujący wydaje się także
fakt, że swego rodzaju «rehabilitacja» Gaiusa dokonała się wiele lat po jego śmierci. Trzeba mieć jednak świadomość, iż nastąpiło to w czasach, kiedy Cesarstwo
Rzymskie coraz bardziej stawało się «chrześcijańskie», a panujący cesarze spoglądali na rozprzestrzeniającą się wiarę swych poddanych przychylniejszym okiem.
Z pewnością ukazanie szerszego kontekstu wskazanych aspektów może rzucić
nowe światło na rozważany problem”19. Konkluzja jednakowoż jest taka sama: nie
dysponujemy żadnymi bezpośrednimi źródłami, które by potwierdzały, iż Gaius
C. Kunderewicz: Gaius. Instytucje [patrz niżej], s. 6, Autor zauważa, że biografia Gaiusa
przypomina powieść detektywistyczną.
17
Patrz K. Adamczewski: Chrześcijaństwo Gaiusa – jeszcze kilka uwag. „Łódzkie Studia Teologiczne” 2018, T. 27, nr 2, s. 11–20.
18
Ibidem, s. 13.
19
Ibidem, s. 13 i n.
16
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niczym Szaweł z Tarsu pod wpływem niespodziewanego objawienia nawrócił się
i stał się wiernym wyznawcą chrześcijaństwa20. Podobnie przesadne wydaje się
twierdzenie, iż atmosfera chrześcijańskiego ducha przenikała dynamicznie całe
Imperium Rzymskie oraz jego mieszkańców już w tym czasie, w którym Gaius
żył i tworzył. Zjawisko to, według K. Adamczewskiego, mogło stanowić swego rodzaju źródło „nadprzyrodzonego oświecenia”, które zaowocowało natchnieniem
w życiu i twórczości tego wybitnego prawnika, a w konsekwencji „dzieła Gaiusa,
poświęcone instytucjom prawa rzymskiego, niejako w sposób naturalny nasiąkały chrześcijańskim duchem”21. Takie przekonanie należy zaliczyć raczej do „kręgu hipotez, mniej lub więcej prawdopodobnych, czasem graniczących ze zwykłą
fantazją”22.

II.
Pierwsze polskie wydanie Instytucji Gaiusa ukazało się już w 1827 r. w opracowaniu Romualda Hubego. Drugie zredagował Teodor Dydyński, aczkolwiek
tylko dwie pierwsze księgi (Warszawa 1865–1867). Dodał jednakże tłumaczenie
na język polski oraz komentarz. Na ten temat wypowiedziała się podczas wspomnianej konferencji prof. Marzena Dyjakowska w referacie zatytułowanym: „Instytucje Gaja” Teodora Dydyńskiego – pierwszy polski przekład „Instytucji” Gajusa
oraz prof. Piotr Niczyporuk: Teodor Dydyński – romanista i tłumacz „Instytucji”
Gajusa. Obydwa referaty nie zostały jeszcze opublikowane, a szkoda, bo zapewne
wyjaśniłyby kwestię zakresu przekładu Dydyńskiego. Według np. J. Kodrębskiego wydał on „przekład Instytucji Gaiusa”23, podczas gdy C. Kunderewicz podaje,
iż „Edycja ta ograniczyła się jednakże tylko do opublikowania dwóch zeszytów
(z. 1 – Warszawa 1865; z. 2 – Warszawa 1867), zawierających tekst i komentowany
przekład pierwszego i drugiego komentarza Instytucji”24. Prof. Maciej Jońca z kolei pisze o polskim przekładzie „pierwszej księgi Instytucji Gaiusa”25. Tenże autor
zainteresował się jednak przede wszystkim Instytucjami justyniańskimi w tłumaczeniu Aleksandra Cukrowicza z odniesieniem również do polskiego przekładu
Ibidem, s. 18.
Ibidem.
22
W. Rozwadowski: Gai Institutiones…, s. XI.
23
J. Kodrębski: Prawo rzymskie w Polsce XIX w. Łódź 1990, s. 206; Idem: Teodor Dydyński
(1836–1921). „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Humanistyczno-Społeczne” 1968,
Seria I, z. 59, s. 139, 143: rozpoczął przekładem Instytucji Gajusza. T. 1 i 2. Warszawa 1865–1867.
24
C. Kunderewicz: Gaius. Instytucje [patrz niżej], s. 18. Na ten temat również B. Czech-Jezierska: Teodor Dydyński i legenda Gaiusa. „Łódzkie Studia Teologiczne” 2018, T. 27, nr 2, s. 21–22.
25
„Łódzkie Studia Teologiczne” 2018, T. 27, nr 2, s. 54. Być może nieporozumienie wynika
z mylenia niekiedy dwu zeszytów publikacji z dwiema księgami Instytucji Gaiusa.
20
21
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Instytucji Gaiusa w wykonaniu Teodora Dydyńskiego26. Być może – według autora publikacji – Dydyński „mógł mieć chrapkę na sporządzenie własnego przekładu justyniańskich Instytucji”, ale wobec udanego przekładu Cukrowicza musiał
z zamiaru zrezygnować i obrócił się ku Instytucjom Gaiusa, niewykluczone, że
również pod wpływem Georga Huschkego, wydawcy tekstu łacińskiego Gaiusa, u którego wówczas studiował27. Efektem prac Dydyńskiego stało się wydanie
pierwszego polskiego przekładu dzieła Gaiusa28. Obydwa przekłady pozostawały
ze sobą w wyraźnym związku, ponieważ – jak wiadomo – Instytucje Justyniana
zostały oparte na dziele Gaiusa (z koniecznymi po upływie czasu zmianami). Ten
aspekt uwidocznił w swojej recenzji Fryderyk Zoll, koncentrując się na porównaniu przekładu podręcznika Gaiusa (autorstwa T. Dydyńskiego) z przekładem
Instytucji justyniańskich (w wykonaniu A. Cukrowicza). Gdy dodać do tego recenzję F. Maciejowskiego z dzieła Cukrowicza29, to można już tutaj umiejscowić
początek naukowej dyskusji nad polskimi przekładami Instytucji Gaiusa i Justyniana.
Kolejnym etapem tych prac stał się wzmiankowany już przekład Cezarego
Kunderewicza Gaius. Instytucje (z języka łacińskiego przełożył i wstępem opatrzył Cezary Kunderewicz, opracował Jan Rezler. Warszawa 1982)30. Jest to niewątpliwie osiągnięcie naukowe wielkiego formatu, zajmujące poczesne miejsce
w dorobku polskiej romanistyki. Spod pióra C. Kunderewicza wyszło również
polskie tłumaczenie Instytucji Justyniana (Warszawa 1986). Ireneusz Jakubowski
zauważa, że „jak dotąd nikt nie podjął się próby rewizji tego tłumaczenia i stworzenia nowej wersji. Zapewne jest ono idealne”31. Potrzeba wydania pełnego polskiego przekładu uzasadniona była niedoskonałością poprzedniego tłumaczenia
Dydyńskiego, które ograniczyło się do dwu pierwszych ksiąg i zawierało szereg
anachronizmów. Z drugiej strony nauczanie prawa rzymskiego na lekturze łacińskich tekstów źródłowych w wersji oryginalnej było już dla studentów za trudne
– konieczne stały się polskie przekłady32. Oceny polskiej edycji Instytucji Gaiusa,
M. Jońca: Wkład Aleksandra Cukrowicza w polski przekład „Instytucji” Gaiusa i nie tylko.
„Łódzkie Studia Teologiczne” 2018, T. 27, nr 2, s. 49–59.
27
Studiował również później w Heidelbergu, gdzie pod kierunkiem niemieckiego pandektysty
Karla Adolpha Vangerowa uzyskał stopień doktora praw. Ponownie musiał starać się o stopień doktora na Uniwersytecie Sankt Petresburskim (w 1872 r.), ponieważ władze rosyjskie nie uznały jego
habilitacji z 1866 r. w Szkole Głównej – patrz J. Kodrębski: Teodor Dydyński…, s. 137, 139, 144.
28
M. Jońca: Wkład Aleksandra Cukrowicza…, s. 54. Całość Instytucji Gaiusa przełożył T. Dydyński w 1892 r. na język rosyjski – J. Kodrębski: Teodor Dydyński…, s. 144–145; ibidem, s. 147
– o innych pracach Dydyńskiego w języku rosyjskim. W wyniku rusyfikacji uczelni warszawskiej
musiał ustąpić w 1909 r. z katedry prawniczej (jako ostatni Polak – s. 147).
29
M. Jońca: Wkład Aleksandra Cukrowicza…, s. 53–54.
30
Patrz I. Jakubowski: Gai Institutiones według Cezarego Kunderewicza. „Łódzkie Studia Teologiczne” 2018, T. 27, nr 2, s. 41–47.
31
Ibidem, s. 46.
32
Por. J. Sondel: Recenzja. CPH 1986, T. 38, z. 1, s. 210–211.
26
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zrealizowanej przez Cezarego Kunderewicza, nie były jednak – przy pełnym
uznaniu dla kompetencji i wysiłku naukowego pracy autora33 – tak idealne. Zastrzeżenia nasuwał przede wszystkim język przekładu, niekiedy zbyt ściśle i nader
dosłownie, a przez to również sztucznie, poszukujący polskich odpowiedników
łacińskich terminów prawa rzymskiego. Głównym przykładem stała się tu rzymska mancipatio (podręcznikowa mancypacja34), tłumaczona u Kunderewicza jako
„obrzęd uchwycenia ręką”. Takie zawiłości lingwistyczne stały się m.in. przyczyną
nowego wydania Instytucji Gaiusa, opracowanego przez Władysława Rozwadowskiego, który sam objaśnia swoją decyzję następująco: „Niniejsze wydanie różni się też od ostatniego wydania w opracowaniu Kunderewicza. Zawiera przede
wszystkim w tekście łacińskim znacznie więcej uzupełnień, koniektur i glos oraz
odnoszących się do nich informacji. Zasadniczo różne jest też założenie co do samego tekstu polskiego. Znalazły się w nim techniczne wyrazy pochodzenia łacińskiego, które przyjęte są powszechnie w polskim piśmiennictwie z zakresu prawa
rzymskiego […]. W tekście polskim zarzucono też wyróżnianie nawiasami słów,
których brak w tekście łacińskim, wychodząc z założenia, że znacznie ważniejsze
jest oddanie treści przekładu aniżeli jego werbalne brzmienie”35.
Niewątpliwie Instytucje Gaiusa w opracowaniu W. Rozwadowskiego są swobodniejsze językowo, a przez to wygodniejsze w lekturze. Nikt jednak w Polsce,
zajmujący się naukowo tekstem Gaiusa, nie rezygnuje z wydania C. Kunderewicza, by przez porównanie obu wersji dojść do własnych ustaleń.

III.
Jak już wspomniano, wśród współczesnych mu uznanych i wybitnych jurystów Gaius był postacią mało znaną i raczej podrzędną, a jego twórczość naukowa była zupełnie ignorowana36. Nie sprawował funkcji publicznych, był nauczycielem prawa. Zmarł ok. 180 r. n.e.
Nieoczekiwaną sławę przyniosły mu wieki późniejsze. W tzw. ustawie o cytowaniu z 426 r. został zaliczony do pięciu najwybitniejszych jurystów o uznanym autorytecie37. Do Digestów włączono 512 fragmentów różnych dzieł
Ibidem, s. 215.
Por. np. K. Kolańczyk: Prawo rzymskie…, s. 298 [Mancipatio – mancypacja]; Prawo rzymskie. Instytucje…, s. 138: [Mancipatio – mancypacja]; W. Litewski: Słownik encyklopedyczny prawa
rzymskiego. Kraków 1998, s. 167 (Mancipatio – mancypacja).
35
W. Rozwadowski: Gai Institutiones…, s. XVII. Liczne przykłady wątpliwości terminologicznych u Sondla, CPH 1986, T. 38, z. 1, s. 212–214.
36
K. Kolańczyk: Prawo rzymskie…, s. 57.
37
Byli to – obok Gaiusa – Papinian, Paulus, Ulpian i Modestyn. Ich dziełom ustawa ta
(tzw. Konstytucja raweńska) nadała moc obowiązującą. Ibidem, s. 76.
33
34
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Gaiusa38. Jego Instytucje zostały wykorzystane do ułożenia Instytucji jako części justyniańskiej kodyfikacji. Być może dlatego oryginalny tekst poszedł w zapomnienie. Zyskał też przyjacielskie miano „naszego Gaiusa” (Gaius noster)39.
Być może już wtedy zaczęła kształtować się legenda Gaiusa jako wielkiego
prawnika.
Odnalezienie wymienionego już rękopisu weroneńskiego zapoczątkowało
nowy etap tej legendy. „Ponowne odkrycie «Instytucji» Gaiusa stało się prawdziwą rewelacją naukową. Jest to jedyne dzieło z okresu klasycznego, które doszło
do naszych czasów w rozmiarach bliskich zupełności, bez pośrednictwa, a więc
bez przeróbek komisji justyniańskiej. Od momentu pierwszej publikacji w r. 1820
«Instytucje» Gaiusa stały się nieocenioną podstawą do badań nad rzymskim prawem klasycznym, a zwłaszcza nad dziejami rzymskiego prawa procesowego. «Instytucje» Gaiusa były wielokrotnie drukowane, komentowane, tłumaczone na
języki nowożytne, jest to jedno z najpopularniejszych dzieł prawniczych na świecie […]. Tak się złożyło, że ta gwiazda świeci najbliżej, a więc także najjaśniej”40.
Udział w tworzeniu legendy Gaiusa mają również polscy romaniści. Już
w piętnaście lat po odnalezieniu rękopisu systematyczny wykład Instytucji
Gaiusa rozpoczął Jan Kanty Rzesiński41. Dnia 22 sierpnia 1831 r. skierował on
do władz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego propozycję poprowadzenia wykładów dotyczących odnalezionych niedawno Instytucji,
wskazując przy tym doniosłość odkrycia rękopisu weroneńskiego oraz ożywione
zainteresowanie tym odkryciem uczonych zagranicznych, zwłaszcza niemieckich.
Władze wydziałowe wyraziły zgodę na prowadzenie przez Rzesińskiego zaproponowanego wykładu i wystąpiły z kolei o potwierdzenie tej decyzji najpierw przez
Senat Akademicki, a następnie przez rektora A. Estreichera. Romanista zgodę
uzyskał, jednak nie otrzymał posady profesora nadzwyczajnego. Zatrudniony został w charakterze wykładowcy bezpłatnego, a sam wykład miał zaś charakter
monograficzny42. Przy braku większego zainteresowania ze strony krakowskiego
środowiska naukowego był on prowadzony tylko przez rok, a inicjatywa ta nigdy
nie doczekała się w Polsce kontynuacji43.
W. Rozwadowski: Gai Institutiones…, s. XIII.
Tak już Pomponiusz w D. 45,3,39: Et non sine ratione est, quod Gaius noster dixit (być może
jako o znanym nauczycielu prawa). Później u Justyniana w Constitutio Imperatoriam 6 (wprowadzającej Instytucje Justyniańskie), ponadto Inst. 4,18,5; Const. Omnem 1. Por. m.in. T. Mayer-Maly: Gaius noster. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1963, T. 10, s. 55–63; O. Stanojevič: Gaius
Noster: Plaidoyer pour Gaius. Amsterdam 1989.
40
K. Kolańczyk: Prawo rzymskie…, s. 59. W. Wołodkiewicz: Gaius weroneński…, s. 242–
247.
41
Ł. Korporowicz: Gaius a działalność naukowa Jana Kantego Rzesińskiego. „Łódzkie Studia
Teologiczne” 2018, T. 27, nr 2, s. 61–71.
42
Ł. Korporowicz: Gaius a działalność…, s. 64. Dzieło Gansa (468 stron) zostało ostatnio
reprodukowane w 2012 r. i jest do nabycia m.in. przez Internet.
43
Ł. Korporowicz: Gaius a działalność…, s. 61. O krakowskim środowisku patrz niżej przyp. 45.
38
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J.K. Rzesiński nie zrezygnował jednak ze swoich zainteresowań i w 1838 r.
opublikował polski przekład Scholien zum Gajus niemieckiego uczonego Eduarda Gansa44. Podkreślając znaczenie badań nad prawem rzymskim, prowadzonych w Niemczech, do najważniejszych osiągnięć zaliczył publikację tekstów źródłowych, w tym Instytucji Gaiusa. Wyraził przy tym krytyczny pogląd na temat
kondycji polskiej nauki prawa rzymskiego. Zdaniem Rzesińskiego polscy uczeni,
„przenosząc dulce farniente nad ukształcenie umysłowe, czy też gardząc wszelką
bezwzględnie nowością – otoczyli się co do obeznania się z prawem Rzymian
murem chińskim i w obrębie jego uniesieni bałwochwalczym zaślepieniem biją
czołem zwietrzałym jego kapłanom, nie troszcząc się ani o ogólne wzniesienie
umiejętności, ani o jej rozpowszechnienie ze stanowiska, na którem się obecnie
w oświeconych państwach Europy znajduje”. Odnieść można wrażenie – zauważa
Łukasz Korporowicz – że opinia J.K. Rzesińskiego była wymierzona w znane mu
środowisko krakowskie45.
Przekład Scholli autorstwa J.K. Rzesińskiego wykorzystany został przez wymienianego już tutaj Teodora Dydyńskiego, który od początku wykazywał „zafascynowanie osobą i dziełem Gaiusa”46. Podzielał pogląd F. Savignyego, iż Instytucje Gaiusa są najczystszym i najpełniejszym dziełem, jakie doszło do nas wśród
literatury prawniczej Rzymu, sam również formułował niezwykle zaszczytne
i pochlebne opinie o prawie rzymskim oraz o tym dziele. Prawo rzymskie w jego
opinii stało się niewyczerpanym źródłem wszelkiej wiedzy i mądrości prawniczej,
a jego najważniejszym pomnikiem Instytucje Gaiusa. Fascynacja Dydyńskiego
objęła również osobę samego Gaiusa, porównywanego z wybitnymi prawnikami
rzymskimi klasycznymi. Gorliwie zwalczał przy tym sugestie prowincjonalnego
pochodzenia Gaiusa, myląc jednak pochodzenie z prowincji z aktywnością prawniczą w Rzymie, co przecież się nie wykluczało47. Zwyczajem rzymskim było,
iż osoby zamierzające rozwijać swoje talenty przybywały z prowincji do stolicy
i niejednokrotnie zdobywały tu uznanie i sławę. Możliwość bliższych kontaktów
Scholie do Gaja napisał Dr Eduard Gans, profesor Uniwersytetu Berlińskiego, przełożył Dr Jan
Hier. Stef. Rzesiński. Kraków 1938 [nie: Jan Kanty?]. Por. Ł. Korporowicz: Gaius a działalność…,
s. 65, przyp. 30 [Rzesiński podpisywał się różnymi imionami, pierwszym jednak zawsze było Jan].
45
Ł. Korporowicz: Gaius a działalność…, s. 66. Krytycznie o środowisku krakowskim wypowiedział się również ks. Walerian Kalinka, publikując w 1850 r. książkę Listy o Krakowie przez
Pęcławskiego. „Bez opamiętania piętnował w nich pozę, przerost formy nad treścią, a także wszechobecną trywializację życia społecznego i publicznego krakowskich sfer wyższych”. Wśród ofiar
krewkiego autora znaleźli się również profesorowie uniwersyteccy prezentujący zamiast miłości do
nauki tylko zobojętnienie i cechującą ich odrętwiałość – szerzej patrz M. Jońca: Wkład Aleksandra
Cukrowicza…, s. 49–50.
46
B. Czech-Jezierska: Teodor Dydyński i legenda…, s. 22.
47
Spośród prawników klasycznych z Hadrumetum w Afryce pochodził np. Salvius Julianus,
zaś Ulpian wywodzil się z Tyru w Fenicji (obecnie Syria). Por. szerzej K. Kolańczyk: O pochodzeniu…, s. 227–224; M. Kuryłowicz: Eminentissimo viro iurisconsulto…, s. 497–509 (z dalszą
literaturą).
44
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prowincjonalnych Gaiusa uwzględnia Dydyński w swojej Historyi źródeł prawa
rzymskiego, ale do tezy o Gaiusie jako prawniku prowincjonalnym ostatecznie nie
dał się przekonać i po dalszym wywodzie doszedł do konkluzji, iż bez wątpienia
był to prawnik mieszkający i pracujący w Rzymie48.
Już tutaj ujawnia się nieukrywany podziw i admiracja Dydyńskiego wobec
Gaiusa, prowadząc do tworzenia jego legendy jako „nauczyciela prawa dla całego rodu ludzkiego”, autora Instytucji jako „najcelniejszego pomnika starożytnego
zakonodawstwa”, odznaczającego się w swojej twórczości „podziwienia godnym,
artystycznym zmysłem”49. Podkreślał ponadto „zmysł grecki” i „grecką erudycję”
jurysty, z pełnym uznaniem przyjął systematykę Instytucji. To wszystko dowodzi,
że Dydyński pozostawał w głębokim podziwie zarówno dla samego podręcznika,
jak i dla jego autora. Zaryzykował nawet zaskakujące stwierdzenie, iż Instytucje
wyrobiły Gaiusowi „zaszczyt wyświęcania kapłanów Temidy, która to godność
istniała aż do upadku państwa rzymskiego”. Była to niewątpliwie aluzja do słów
Ulpiana, który wybitnych jurystów rzymskich obdarzył mianem sacerdotes iustitiae – kapłani sprawiedliwości (D. 1.1.1.1)50.
Niewątpliwie to właśnie Teodor Dydyński, wielki miłośnik prawa rzymskiego,
„owego po wszystkie czasy niewyczerpanego źródła wszelkiej wiedzy i mądrości
prawniczej”51, przyczynił się najbardziej do stworzenia w polskiej romanistyce
legendy Gaiusa, chociaż nikt też nie kwestionował znaczenia odkrycia rękopisu
weroneńskiego, który wydobył na światło Gaiusa i jego Instytucje. Dzieje rzymskiego autora oraz jego dzieła przekonują, że taka legenda ma swoje uzasadnienie52. Zainteresowanie i żywy udział polskich romanistów w zorganizowanej
przez KUL konferencji potwierdzają, iż problematyka „gajańska” jest nadal inspirująca i naukowo owocna.
48
T. Dydyński: Historya źródeł prawa rzymskiego. Warszawa 1904, s. 238–239. Zob. B. Czech-Jezierska: Teodor Dydyński i legenda…, s. 25, która zauważa, że „Widoczną tu zapalczywość
oraz zaangażowanie Dydyńskiego w obronę rzymskiego statusu Gaiusa dzisiaj można ocenić jako
zdecydowanie przesadną”.
49
Cytaty z T. Dydyński: Historya źródeł…; B. Czech-Jezierska: Teodor Dydyński i legenda…,
s. 26.
50
Por. M. Kuryłowicz: Sacerdotes iustitiae. W: Ecclesia et Status. Księga jubileuszowa z okazji
40-lecia pracy naukowej profesora Józefa Krukowskiego. Lublin 2004, 699–713; B. Czech-Jezierska:
Teodor Dydyński i legenda…, s. 27–28.
51
Dedykacja na stronie kontrtytułowej Historyi źródeł prawa rzymskiego.
52
Szerzej na ten temat zob. B. Czech-Jezierska: Teodor Dydyński i legenda…, s. 29–30 [„Legenda jednak uzasadniona”].
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Uniwersytet w Białymstoku

O miłosierdziu jako najwyższym prawie
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Mt 5, 7

1. Wprowadzenie
Właściwie od początku europejskiego filozofowania trwają poszukiwania
miłości idealnej. Miłości, która nawet w greckiej nazwie samej filozofii i filozofów jako kochających się w mądrości ma swoje etymologiczne korzenie. Jeden
z najpiękniejszych dialogów Platońskich, czyli Uczta, dotyczy przecież różnych
jej rodzajów, z uwzględnieniem tej najdoskonalszej, która była w zasadzie boskim
darem1. Dyskusje na temat miłości, jej istoty, znaczenia i przykładów, rozpalały
i rozpalają nie tylko umysły, lecz przede wszystkim serca kolejnych pokoleń, które pragną jej doświadczyć, przeżywając jako jedno z najwznioślejszych ludzkich
doznań.
Już na wstępie należy stwierdzić, że tak ujmowaną miłością interesowali się
filozofowie nie tylko jako pojęciem i kategorią filozoficzną, lecz także jako uczuciem, czyli irracjonalnym, niepoznawalnym i tajemniczym przeżyciem o charakterze psychofizycznym, którego można było doświadczyć w praktyce. Obok
filozofów, najczęściej i bez wątpienia lepiej, robili to poeci, wybierając o wiele
bardziej nadające się do tego formy estetyczne wyrażenia i opisu miłości. Dlatego
też miłość przede wszystkim powinniśmy czuć, ale można także o niej rozmyślać,
marzyć, dyskutować, szukać jej sensu, istoty, rodzajów i znaczenia, nade wszystko
zaś należy szukać jej w sensie dosłownym, czyli w praktyce żyć po to, by kochać.
1

228.

Por. Platon: Uczta. Tłum. W. Witwicki. W: „Biblioteka Filozofów”. Warszawa 2008, s. 103–
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Szczególnie istotne okazuje się więc pytanie nie o to, czy w ogóle miłość istnieje,
lecz o to, czym miłość jest, i czy istnieje jej postać doskonała.
Wszyscy ludzie są predysponowani do poszukiwania jej na swój własny sposób i obcowania z miłością w swoim życiu. Szczególnie do tego przygotowane,
przynajmniej w sposób teoretyczny, są jednak trzy kategorie osób, które mają
świadomość obcowania z absolutem, a mianowicie właśnie filozofowie, mający
nad innymi przewagę intelektualną, następnie artyści, obcujący ze sztuką głównie przez rozwijany w sobie talent, i wreszcie osoby z powołaniem religijnym,
często obdarzone darem prorokowania. Przystępując do ogólnych rozważań na
temat miłości, można posłużyć się zarówno wiedzą teoretyczną na jej temat, jak
i doświadczeniami życiowymi, własnymi bądź wszystkich, którzy zdecydowali się
nimi podzielić z innymi.

2. Miłosierdzie jako miłość doskonała
W powyższym kontekście ciekawą propozycją wydaje się spojrzenie na miłosierdzie (gr. Agape, łac. Caritas) nie tylko jako na postać miłości najdoskonalszą,
lecz także jako najwyższe prawo. Pośród rozmaitych rodzajów miłości miłosierdzie zajmuje bowiem hierarchicznie miejsce szczytowe, ponieważ utożsamiano
je z absolutną doskonałością. Ma to swoje przełożenie na gruncie filozoficznym
w każdej teorii moralności, nadającej jej wartość etycznie najważniejszą, jak również na gruncie teologicznym, utożsamiając ją z kolei z miłością boską.
Stary Testament w wielu różnych księgach wskazuje właśnie na Boże Miłosierdzie jako najwyższe Jego prawo, najwyższy nakaz, a zarazem obowiązek postępowania dany wszystkim ludziom jako Jego dzieciom, zwłaszcza zaś wierzącym
w Niego, czyli najpierw Żydom, a następnie – wyeksponowany przez Chrystusa –
chrześcijanom. Starotestamentowi prorocy nieustannie podkreślali, że Bóg jest
miłosierny: „Błogosławiony jesteś, miłosierny Boże […] i wszystkie Twoje dzieła
niech Cię błogosławią na wieki”2. Z kolei psalmiści, którzy o „Miłosierdziu Pańskim na wieki wyśpiewywać będą”, zachęcają do: „Wychwalania Pana, bo dobry,
bo na wieki Miłosierdzie Jego”, oraz głoszą, że: „Pan jest łagodny i miłosierny […].
Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła”3.
Takie przesłanie niesie nam Psalm Dawidowy Miserere, w którym nieskończonym miłosierdziem jest sam Bóg – zawsze gotowy do przebaczania i usprawiedliwiania grzesznego człowieka, który o to zabiega i tego pragnie4: „Zmiłuj się nade
2
3
4

Tb 3, 11.
Ps 89, 2; 106, 1; 145, 8.
Por. Jan Paweł II: Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. Kraków 2005, s. 60.
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mną Boże, według miłosierdzia Twego, a według Twej dobroci odpuść moje winy.
Obmyj mnie całego z nieprawości moich i oczyść ze wszystkich mych grzechów.
Bo ja znam dobrze moje winy i moje grzechy mam przed oczyma. Zgrzeszyłem
przeciwko Tobie samemu, na Twoich oczach wiele zła czyniłem, tak że okażesz
się sprawiedliwy w Swym wyroku i prawy w Swoim osądzie […]”5.
Z innych jeszcze ksiąg Biblii dowiadujemy się, że: „Miłosierdzie człowieka –
nad jego bliźnim, a miłosierdzie Pana – nad całą ludzkością”6, oraz że Bóg jest
miłosierny w rządach nad wszystkim7.
A zatem miłosierdzie jako swoje prawo Bóg okazuje nam zawsze z czystej
dobroci8. Czyni to od początku, dając najpierw światło: Fiat Lux!, co ma odzwierciedlenie w biblijnej refleksji na temat stworzenia opisanego w Księdze Rodzaju, czyli Genesis. Od tej chwili, wobec Swego dzieła: świata i ludzi – Bóg już
na zawsze pozostanie miłosierny, łaskawy, wierny i sprawiedliwy9. Jednocześnie
są to Jego atrybuty, o których wiemy, ponieważ okazuje je nam, jawiąc się jako
Byt najdoskonalszy pod każdym względem, czyli także jako najłaskawszy, najwierniejszy, najsprawiedliwszy, a zarazem najbardziej miłosierny. Wydaje się, że
bardziej przemawiają do nas ludzi starotestamentowe opisy licznych sposobów
wymierzania przez Boga sprawiedliwości, które eksponowano jako Jego gniew
i kary. Mamy tutaj na uwadze m.in.: wygnanie pierwszych ludzi z Edenu, potop,
zniszczenie Sodomy i Gomory czy też niewole: egipską i babilońską narodu przez
Niego wybranego. W każdej jednak z tych kar odnaleźć można element miłosierdzia, przez które Bóg nigdy nie przekreślał całkowicie losu zarówno człowieka,
jak również całej ludzkości. Przez swoje miłosierdzie daje ludziom upomnienie,
nadzieję i szansę na nowe i lepsze życie niż to dotychczasowe. W tym kontekście
cierpliwość pozostaje nieodłącznym przymiotem miłosierdzia jako najwyższego
prawa Boga. Jego cierpliwość jednak w końcu się skończy, i wtedy nastąpi Sąd
Ostateczny, ale Boskie Miłosierdzie nie ma i nie będzie mieć końca. Wymownym
przykładem okazania takiego właśnie miłosierdzia, o którym Søren Kierkegaard
pisał jako o chwili, która ostatecznie ma zadecydować o wieczności ludzkiego
życia, jest ukrzyżowanie na Golgocie Jezusa z dwoma łotrami10. „Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: »Czyż ty nie jesteś Mesjaszem?
Wybaw więc siebie i nas«. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: »Ty nawet Boga się nie
boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy
Ps 51 (50), 3–6.
Syr 18, 13a.
7
Mdr 15, 1.
8
Wykład nauki chrześcijańskiej. Dogmatyka. Przeł. z jęz. franc. br. S. Rybacki F.S.C. Poznań
1960, s. 62.
9
Zob. Biblia o Miłosierdziu Bożym, http://www.spowiedz.pl/pielgrzymka/cytaty.html [Dostęp:
27.01.2016 r.].
10
Por. M. Jędraszewski: Miłość chrześcijańska według Sørena Kierkegaarda na podstawie jego
Czynów miłości. W: Osoba i Miłość. „Filologia Chrześcijańska”. T. 11. Poznań 2014, s. 95–109.
5
6
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bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił«. I dodał:
»Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa«. Jezus mu odpowiedział: »Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju«”11.
W powyższym kontekście ostatni moment życia w obliczu śmierci, będący
aktem żalu i nawrócenia się jednego z nich, czyli Dyzmy (z gr. Dobry łotr) –
zapewnia mu Chrystusową obietnicę zbawienia i życia wiecznego. Przykład ten
oraz wszystkie inne akty ewangelicznego miłosierdzia potwierdzają, że jest ono
kluczem do prawdziwego i wiecznego szczęścia jako świętości, która rodzi się
z miłości będącej największym przykazaniem Chrystusowym12.

3. Miłosierdzie istotą chrześcijaństwa
W interpretacji teologii chrześcijańskiej do czasu przyjścia Jezusa Chrystusa
Bóg jawił się przede wszystkim jako sprawiedliwy nauczyciel i zarazem sędzia.
Po Jezusie Chrystusie – przez Jego mękę i zmartwychwstanie – Bóg ujmowany
jest jako miłosierny do czasu zapowiedzianego w Apokalipsie św. Jana Sądu Ostatecznego, który cierpliwie nad ludzkością odwleka. Powyższa teologiczna wizja
jest może zbytnim uproszczeniem, gdyż Bóg okazuje miłosierdzie od początku
stworzenia i będzie je nadal okazywał, nawet wymierzając sprawiedliwość, w ten
sposób, że miłosierdzia dostąpią Ci, którzy sami je okazywali innym, potępieni
zaś zostaną Ci, którzy miłosierni nigdy nie byli.
Dokonując na tej podstawie refleksji na temat miłosierdzia Boga, okazuje się,
że już pierwszym jego przejawem był sam fakt stworzenia wszystkiego, co istnieje
w sensie ontologicznym – podzielenia się istnieniem w sensie duchowym, obdarowanie życiem w sensie cielesnym, świadomością w sensie rozumowym, wolną
wolą w sensie moralnym oraz wiarą, nadzieją i miłością w sensie najbardziej boskim. To wszystko sprawia, że człowiek jest prawdziwym obrazem i podobieństwem Stwórcy. Oczywiście pierwszeństwo spośród tzw. darów Bożych zwłaszcza
chrześcijaństwo przyznaje miłości, co najwyraźniej podkreślił w Hymnie jej poświęconym św. Paweł z Tarsu: „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie
szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który znikŁk 23, 39–43.
Por. D. Niedźwiecka: Święta Rita. Wspomożycielka w sprawach trudnych i beznadziejnych.
Kraków 2015, s. 146.
11
12
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nie, lub jak wiedza, której zabraknie. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość –
te trzy: z nich zaś największa jest miłość”13. Można zatem powiedzieć, że dla człowieka kochającego, którym powinien być każdy chrześcijanin – jest wszystkim,
co najlepsze, największym szczęściem, jakie może spotkać go w życiu, oraz prawdziwym jego sensem.
O wiele prościej można zatem podawać przykłady aktów boskiego miłosierdzia na podstawie Nowego Testamentu. Jezus Chrystus nawet dla Immanuela
Kanta był wzorem moralnym postępowania wszystkich ludzi, a ze względu na
Swą postawę życiową – właściwie jedynym praktycznym, a nie tylko teoretycznym, czyli metafizycznym, dowodem na istnienie Boga (tzw. dowód etyczny).
Dzięki takiemu podejściu Kant „zawiesił” wiedzę, by pozostawić miejsce dla wiary, w tym wiary w Jezusa Chrystusa, który dał moralny przykład: po pierwsze, jak
człowiek powinien żyć; po drugie, jak winien znosić niesprawiedliwości, cierpienia, w tym jak z godnością umierać; po trzecie wreszcie, dla swoich wyznawców,
jak dzięki miłości stawianej ponad wszystko pokonać śmierć, czyli zmartwychwstać, osiągając wieczność. Cała właściwie ewangeliczna działalność Jezusa i Jego
uczniów jest okazywaniem miłosierdzia nie tylko konkretnym ludziom w sensie
moralnym, lecz całej ludzkości w sensie eschatologicznym i historiozoficznym.
Jezus przybył przecież do najbardziej potrzebujących miłosierdzia, czyli cierpiących, grzeszników, chorych, biednych, strapionych i innych zagubionych w tym
świecie, niemających już może nadziei i wiary, ale wciąż potrzebujących miłości.
Najbardziej znanymi przypowieściami wskazującymi na praktyczny sens miłosierdzia Boga są Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie14 oraz Przypowieść
o miłosiernym Ojcu, zwana też Przypowieścią o synu marnotrawnym15. Tak jak
pierwsza podkreśla bezinteresowność w działaniu i konieczność oddania się dla
dobra innych, tak druga wskazuje na nieskończoność miłości Stwórcy do każdego człowieka, który zawsze otrzyma łaskę miłosierdzia, jeśli tylko dobrowolnie,
skruszony i pełen żalu, uzna swoje winy i będzie gotowy je odkupić, stając się
podobnie jak Ojciec źródłem dobroci.

4. Miłosierdzie jako wyraz boskości
Wśród najważniejszych filozoficzno-teologicznych atrybutów Boga jako Istoty Najwyższej, czyli metafizycznego Absolutu, wymienia się najczęściej istnienie,
sam Bóg bowiem – „Jam jest Ten, Który Jest”, jest bytem istniejącym w sposób
doskonały pod każdym względem. Jeśli zakładamy, że taki byt istnieje bądź
13
14
15

Św. Paweł: Hymn o miłości (1 Kor 13, 1–7).
Łk 10, 30–37.
Łk 15, 11–32.
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w niego wierzymy, to przyjmujemy, że nie ma bytu doskonalszego od Niego.
Następnie Bóg jest bytem wiecznym, który był, jest i zawsze będzie. Z ontologicznego punktu widzenia jest bytem duchowym, w teizmie – przy tym Osobowym, w panteizmie, jak u Barucha Spinozy – stanowiącym jedność ze światem
przyrody. Możemy także powiedzieć, że jest bytem pierwszym i jedynym, który
dał początek wszystkim pozostałym bytom istniejącym i żyjącym, zarówno tym
czysto duchowym, jak i cielesnym. Jako pierwsze zostały przez Niego powołane
do istnienia świetliste hierarchie niebieskie, wśród których najwyższą zajmują te
„od żaru miłości nazwane Serafinami, czyli żarliwymi i zapalającymi, dobro jest
bowiem przedmiotem miłości”16.
Poza tym Bóg ujmowany jest jako byt pierwotny w stosunku do materii, którą
stworzył sam z siebie i dodatkowo zrobił to z niczego (creatio ex nihilo), a także jako byt najlepszy pod każdym względem, we wszystkim, co czyni, czyli jest:
święty, wszechmocny, nieomylny, mądry, dobry, piękny, sprawiedliwy, łaskawy
i miłosierny17. W powyższym kontekście również obecny papież Franciszek podkreśla, że właśnie miłosierdzie stanowi imię Boga18. W identyczny niemal sposób
o najważniejszych atrybutach Boga pisała dwudziestowieczna orędowniczka Bożego Miłosierdzia św. Faustyna Kowalska (1905–1938): „Pierwszym przymiotem,
jaki mi Pan dał poznać – to jego Świętość. […] Drugie poznanie udzielił mi Pan –
to jego sprawiedliwość. […] Trzecim przymiotem jest miłość i miłosierdzie.
I zrozumiałam, że największym przymiotem jest miłość i miłosierdzie. Ono Łączy stworzenie ze Stwórcą. Największą miłość i przepaść miłosierdzia poznaję
we Wcieleniu Słowa, w Jego odkupieniu, i tu poznałam, że ten przymiot jest
największy w Bogu. […] O Boże niepojęty. Jak wielkim jest miłosierdzie Twoje,
przechodzi wszelkie pojęcie ludzkie i anielskie razem; wszyscy aniołowie i ludzie
wyszli z wnętrzności miłosierdzia Twego. Miłosierdzie jest kwiatem miłości; Bóg
jest miłością, a miłosierdzie jego czynem, w miłości się poczyna, w miłosierdziu
się przejawia. Na co spojrzę, wszystko mi mówi o jego miłosierdziu, nawet sama
sprawiedliwość Boża mówi mi o jego niezgłębionym miłosierdziu, bo sprawiedliwość wypływa z miłosierdzia”19.
Warto zatem zaznaczyć, że spośród niezliczonych atrybutów Boga miłosierdzie ma wymiar najbardziej ludzki, tak samo jak w człowieku ma ono wymiar
najbardziej boski. Miłosierdzie w praktyce jest działaniem polegającym na bezRazem z Serafinami, którzy górują nad innymi miłością – pierwszą i najwyższą hierarchię
tworzą Cherubiny i Trony, o czym pisali m.in.: św. Tomasz z Akwinu w Streszczeniu teologii oraz
Doktorzy Kościoła: św. Ambroży i św. Grzegorz.
17
Koran również zaczyna się od wymienienia najważniejszych atrybutów Boga, wśród których
na pierwszym miejscu wskazywane są w Surze 1 Al-Fatiha miłosierdzie i litość: „W imię Boga Miłosiernego, Litościwego!”.
18
Zob. Papież Franciszek: Miłosierdzie to imię Boga. Rozmowa z Andreą Torniellim. Kraków
2016.
19
Św. S.M. Faustyna Kowalska: Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej. Warszawa
2013, s. 92–93, 223.
16
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interesownym czynieniu dobra w postaci: poświęcenia bliźnim, przebaczenia
winnym i pomocy potrzebującym. Można powiedzieć, że do okazywania tak rozumianego miłosierdzia zdolni są tylko nieliczni, mianowicie ci, którzy są rozwinięci i bogaci duchowo, gdyż mają prawidłowo ukształtowaną sferę emocjonalno-wolitywną. Jeśli zatem chcesz być prawdziwym obrazem i podobieństwem Boga,
powinieneś być miłosierny i po prostu wszystko, i wszystkich kochać. Święty
Augustyn z Tagesty (354–430) przecież mawiał: „Kochaj i czyń, co chcesz! Gdy
milczysz, milcz z miłością; gdy mówisz, mów z miłości; gdy karcisz, karć z miłości; gdy przebaczasz, przebaczaj z miłości. Niechaj tkwi w sercu korzeń miłości;
wyrośnie z niego tylko dobro”20. Nie ma w zasadzie innej tak pewnej, a jednocześnie tak bardzo wymagającej drogi do bycia po prostu dobrym człowiekiem
niż podążanie drogą miłosierdzia, tym bardziej dla człowieka wierzącego, którego
całe życie jest w zasadzie pielgrzymką do Królestwa Bożego jako Królestwa Miłosierdzia. Prawdopodobnie istnieje nieskończenie wiele dróg, zwłaszcza indywidualnych ścieżek, prowadzących do Boga, które jednak, tak jak Jego wyroki, są
niezgłębione. Jedna z nich jest najpewniejsza i najtrudniejsza – to właśnie droga
miłosierdzia. Wybierając ją, możesz jednak być pewien, że On jest twoim Ojcem,
a ty Jego prawdziwym dzieckiem. Nie zbaczając z niej, stajesz się Jego najwierniejszym sługą, a pokonując ją całą, będziesz na wieki świętował razem z Nim,
On zaś nazwie Cię Swoim przyjacielem21. Potwierdzają to sami święci, zarówno
sposobem swojego życia, jak i w pismach, które niczym recepty na szczęśliwe
życie pozostawili innym. Na przykład św. Franciszek Salezy (1567–1622), doktor in utroque iure, w mistycznym Traktacie o miłości Bożej z 1616 r. podkreślał
przede wszystkim to, że „Bóg jest Bogiem ludzkiego serca” (I, XV)22. Podobnie
jak św. Karol z Sezze (1613–1670), który z kolei opisał: „Wielkość Bożych dzieł
miłosierdzia”23.

5. Miłosierdzie w praktyce
Praktyczny wymiar tak ujmowanego miłosierdzia, z filozoficznego punktu
widzenia, ma charakter etyczny, jest więc moralnością opartą na tym, byśmy się
„wzajemnie miłowali”24. Okazywanie miłosierdzia jest zatem działaniem na rzecz
20
Łac. Dilige et quod vis fac; zob. Św. Augustyn: Homilia na 1. List Św. Jana, 7, 8, https://opoka.
org.pl/biblioteka/T/TB/istnieje_milosc.html [Dostęp: 8.08.2018 r.].
21
Zob. Przyjaciele Boga. Katowice 1996 – zbiór homilii Św. Josemarii Escrivy.
22
Św. Franciszek Salezy: Teotym, czyli traktat o miłości Bożej, cyt. za: Benedykt XVI: Doktorzy Kościoła. Poznań 2012, s. 38.
23
Zob. http://www.sancarlodasezze.it/cenni_sulla_vita_di_S.Carlo_da_Sezze.htm [Dostęp:
14.08.2018 r.].
24
Zob. J 13, 31–35.

436

Karol Kuźmicz

dobra, które wiąże się z okazywaniem szacunku innym, zarówno w sensie duchowym (psychicznym), jak i cielesnym (materialnym). Względem duszy uczynkami
miłosiernymi są: upominanie grzesznych, pouczanie nieumiejętnych, udzielanie
dobrych rad wątpiącym, pocieszanie strapionych, cierpliwe znoszenie krzywd
i ich chętne darowanie oraz modlitwa za żywych i umarłych. Z kolei do uczynków
miłosiernych względem ciała zalicza się: karmienie głodnych, pojenie spragnionych, przyodzianie nagich, przyjmowanie podróżnych, pocieszanie więźniów, nawiedzanie chorych, grzebanie umarłych. Wskazane uczynki odgrywają tak wielką rolę w relacjach międzyludzkich, że do większości z nich, a przynajmniej tych
dotyczących ciała, stosują się także ludzie niewierzący. Dlatego miłosierdzie jest
dobrocią albo miłością ożywioną współczuciem wobec cudzej nędzy; tym samym
miłosiernym jest zawsze ten, kto okazuje je cierpiącym25.
Jak widać, istota miłosierdzia, czyli jej sens, jest jak najbardziej praktyczny
i sprowadza się do wszechogarniającej wszystko i wszystkich miłości. Sprawa jest
zasadniczo bardzo prosta dla ludzi wierzących, według których sam Bóg jest taką
właśnie Miłością i jej nieskończonym źródłem. Inaczej rzecz się ma w przypadku
tych, którzy w niego nie wierzą, a jednak zdolni są do okazywania miłosierdzia.
Jak wielką ma ona moc, może się przekonać każdy, kto potrafi nie tylko odwzajemnić miłość, ale i dobrem odpłacić za dobro. Prawdziwy sens Miłosierdzia jako
miłości doskonałej polega na okazywaniu jej tym, którzy nas nienawidzą, zadają
ból i ciemiężą, a nawet mordują. Dlatego też w sensie moralnym aż tak wysoko
postawiony jest próg miłosierdzia. Łatwiej jest przecież oddać komuś cios, a przynajmniej uchylić się przed nim, niż nadstawić drugi policzek. O wiele prościej
jest kochać tych, którzy nas kochają, ale kochać tych, którzy nas krzywdzą, to dla
większości ponadludzki wysiłek uczuciowy i emocjonalno-wolitywny, związany
z jakąś wewnętrzną, irracjonalną siłą ducha, która jest w stanie pokonać wszystko. A konkretnie siła ta przezwycięża nasze słabości i lęki, pomaga niweczyć nasze troski i rozwiązywać problemy, dodaje zawsze wiary i nadziei, oczywiście we
wszystko, co z miłością czynimy. Według św. Karola Wojtyły, to dzięki Bożemu
Miłosierdziu: „Zło nie odnosi ostatecznego zwycięstwa! Tajemnica paschalna potwierdza, że ostatecznie zwycięskie jest dobro; że życie odnosi zwycięstwo nad
śmiercią; że nad nienawiścią tryumfuje miłość”26.
Miłosierdzie jest więc miłością najdoskonalszą dla człowieka dążącego do duchowej doskonałości. Polega ono na poświęceniu, czyli oddaniu siebie innym,
zwłaszcza potrzebującym pomocy. Wiąże się z altruizmem, empatią i współczuciem dla tych, którzy cierpią. Prawdziwy sens miłosierdzia zatem tkwi w bezinteresownym działaniu wobec tych wszystkich, którzy nie mogą go odwzajemnić
czy za nie odpłacić. Okazywanie miłosierdzia to po prostu obowiązek każdego
Por. ks. M. Sopoćko: Kazania o Miłosierdziu Bożym. Oprac. ks. A. Skreczko. Białystok
2008, s. 28, 64.
26
Jan Paweł II: Pamięć i tożsamość…, s. 62.
25
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dobrego człowieka, a okazywanie go tym, którzy nas krzywdzą bądź krzywdzili,
to najwznioślejszy obowiązek chrześcijański, najbardziej upodabniający ludzi do
Boga27.
Wśród licznych świętych i błogosławionych można znaleźć wielu orędowników i czcicieli Miłosierdzia Bożego, ale zapewne najbliżej Boga znajdują się
Ci, którzy miłosierdzie zamieniali w czyn, ofiarując siebie innym28. Chrześcijańskie zadanie wzrastania w miłości, aż do jej formy najwyższej, czyli miłosierdzia,
składa się z trzech koniecznych następujących po sobie kroków: przebaczenia,
pojednania i pokoju29. Bez jednego z nich nie ma mowy o miłosierdziu. Szczególną uwagę zwracał na to również błogosławiony ks. Michał Sopoćko, który do
warunków uzyskania Bożego Miłosierdzia zaliczał: świadomość i uznanie swojej
winy, następnie skruchę i żal za grzechy, w końcu zaś pokutę30. W takim kontekście miłosierdzie jest jak najbardziej „prawem do łaski”, które zastrzega sobie Bóg
w celu usprawiedliwienia grzesznika31.
Poszukując pozabiblijnych przykładów okazywania miłosierdzia względem
innych, można wskazać zarówno te typowo historyczne, jak i te mające raczej
charakter fikcyjny czy literacki. Oba przywołane poniżej przypadki związane są
z epoką średniowiecza i tzw. etosem rycerskiego postępowania względem pokonanego przeciwnika. I tak wydarzeniem historycznym, które wywarło ogromny
wpływ na epoki późniejsze, był fakt okazania łaski przez Saladyna pokonanemu
w bitwie pod Hittin w 1187 r. królowi Gwidonowi z Lusignan. Saladyn, podając
królowi Gwidonowi kielich wody, wypowiedział słowa: „Król nie zabija króla”,
które odtąd stały się maksymą32. Z kolei po poddaniu przez Krzyżowców Jerozolimy zwycięski Saladyn postąpił zupełnie inaczej niż zdobywający ją uczestnicy pierwszej krucjaty z 1099 r., mianowicie darował jej mieszkańcom życie.
„Zwycięzcy zachowywali się przyzwoicie i po ludzku. Podczas gdy przed osiemdziesięciu ośmiu laty Frankowie brodzili we krwi swych ofiar, muzułmanie nie
splądrowali ani jednego budynku, nikomu nie uczyniono krzywdy. Z rozkazu Saladyna straże patrolowały ulice i bramy miejskie, nie dopuszczając do gwałtów na
chrześcijanach. […] Niebawem z miasta zaczęły płynąć dwa strumienie chrześci27
W Kościele Rzymskokatolickim obchodzono Nadzwyczajny Jubileuszowy Rok Miłosierdzia
Bożego od 8 grudnia 2015 r. do 20 listopada 2016 r. Kult Miłosierdzia Bożego jest szczególnie
rozpowszechniony w Polsce, gdzie najważniejsze jego sanktuaria znajdują się w Krakowie-Łagiewnikach i Białymstoku.
28
Oprócz głównej patronki Miłosierdzia Bożego św. Faustyny Kowalskiej, wymienia się zazwyczaj św. Leopolda Mandića (1866–1942) i św. Ojca Pio (1887–1968) jako szczególnych patronów Roku Miłosierdzia, a także św. Brata Alberta (1845–1916) i św. Matkę Teresę z Kalkuty
(1910–1997).
29
Por. D. Niedźwiecka: Święta Rita…, s. 147.
30
Por. ks. M. Sopoćko: Kazania o Miłosierdziu…, s. 28 i n.
31
Ibidem, s. 42.
32
S. Runciman: Dzieje wypraw krzyżowych. T. 2: Królestwo Jerozolimskie i frankijski Wschód
1100–1187. Przeł. J. Schwakopf. Warszawa 1987, s. 416.
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jan, jeden złożony z tych, którzy sami zapłacili okup lub zostali wykupieni przez
Baliana [z Ibelinu], a drugi z biedaków, którzy nie mieli pieniędzy i musieli iść
do niewoli. Widok ten był tak smutny, że Al-Adil zwrócił się do swego brata
[Saladyna], by w nagrodę za zasługi ofiarował mu tysiąc jeńców. Po spełnieniu tej
prośby Al-Adil natychmiast puścił ich wolno. Patriarcha Herakliusz, rad z możliwości spełnienia dobrego uczynku tak tanim kosztem, także poprosił o jeńców,
których mógłby uwolnić. Otrzymał siedmiuset, a Balian pięciuset. Następnie Saladyn ogłosił, że zwraca wolność wszystkim starcom i starym kobietom. Kiedy
damy frankijskie, które zapłaciły okup za siebie, stanęły przed nim pytając, co
mają dalej począć, ponieważ ich mężowie i ojcowie bądź polegli, bądź znajdują
się w niewoli, obiecał uwolnić ich mężów, a wdowom i sierotom ofiarował dary ze
swego skarbca […]”33. Wskazane przykłady dowodzą, że miłosierdzie jest cnotą
boską o charakterze ogólnoludzkim, wykraczającą poza ramy zachowania przyjęte przez tzw. ludzi wierzących w Boga, a nienawidzących innych ludzi, których
należy określić mianem fanatyków bądź ekstremistów religijnych.
Z kolei jednym z najbardziej wymownych sposobów okazania miłosierdzia
w literaturze polskiej, który odcisnął swoje piętno już na niejednym pokoleniu,
był czyn Juranda ze Spychowa wobec kontura krzyżackiego Zygfryda de Löwe34.
Mimo doznanych krzywd i niesprawiedliwości, Sienkiewiczowski wzór rycerza
okazuje swojemu wrogowi łaskę, darując rycerzowi Zakonu Najświętszej Marii
Panny Domu Niemieckiego nie tylko życie, lecz również wolność. W ten sposób,
choć jest przegranym ze względu na poniesione straty i tragiczne doświadczenia
życiowe, odnosi całkowite moralne i duchowe zwycięstwo.

6. Zakończenie
Podejmując próbę podsumowania przytoczonych rozważań, z całą powagą
można stwierdzić, że gdybyśmy byli pewni istnienia Boga, nie potrzebowalibyśmy wiary. Z kolei gdybyśmy posiadali naukowy dowód potwierdzający życie po
śmierci, nie potrzebowalibyśmy nadziei. Natomiast gdyby istniał tylko Bóg, bez
innych bytów i stworzeń, podobnie jak tylko człowiek bez Boga i innych ludzi,
np. Adam bez Ewy, to nie byłoby miłości. Jej sens polega na bezinteresownym
dzieleniu się nią z innymi, tym samym uszczęśliwiamy się nawzajem. Uczynki
miłosierdzia są źródłem prawdziwej radości zarówno dla tych, którzy je okazują,
jak i dla tych, którzy je otrzymują. I dlatego przez nie Bóg będzie wymierzał sprawiedliwość, ponieważ gdy „byłem głodny, i daliście mi jeść; byłem spragniony,
33
34

Ibidem, s. 420–421.
Por. H. Sienkiewicz: Krzyżacy. T. 2. Warszawa 1983, s. 215–216.

O miłosierdziu jako najwyższym prawie

439

i daliście mi pić; przybyszem byłem, a przygarnęliście mnie; nagi – a odzialiście
mnie; zachorowałem, i odwiedziliście mnie; znalazłem się w więzieniu, a przyszliście do mnie. Odezwą się wtedy do Niego, mówiąc: »Panie, kiedy widzieliśmy
Ciebie głodnego i nakarmiliśmy Cię; albo spragnionego i daliśmy pić? A kiedy
widzieliśmy Ciebie jako przybysza i przygarnęliśmy, albo nagiego i odzialiśmy?
Kiedy widzieliśmy Ciebie chorego albo w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?« Na
to Król im odpowie: »Oświadczam wam, że ile razy robiliście [coś] dla jednego
z tych moich najlichszych braci, dla mnie robiliście«”35.
Miłosierdzie ujmowane jako przejaw najwyższej boskiej miłości jest także
Jego najwyższym prawem. Miłosierdzie zatem jako prawo ma charakter normatywny, deontologiczny i praktyczny. Z jednej strony jest prawem stanowiącym
bezwzględny nakaz czynienia dobra i dzielenia się szczęściem z bliźnimi, z drugiej zaś strony – prawem stanowiącym swoisty zakaz czynienia zła i krzywdzenia
innych. W ten sposób z miłosierdzia będącego prawem moralnym wynika nakaz
pewnego działania dotyczący tych wszystkich, których można określić wspólnym
mianem „ludzi dobrej woli”. Z miłosierdzia wynika także szereg obowiązków,
których wypełnianie stanowi warunek sine qua non bycia dobrym chrześcijaninem. Wreszcie w sensie eschatologicznym z miłosierdziem wiąże się prawo łaski,
które nieskończenie miłosierny Bóg zawsze może okazać skruszonemu grzesznikowi36. Dlatego też postępując miłosiernie, nie tylko dzielimy się szczęściem
w życiu doczesnym, lecz przede wszystkim zapewniamy sobie szczęście w życiu
po śmierci. Jeśli jednak nie wierzysz w to drugie, bądź przekonany o skuteczności
i jego sile. Miłosierdzie zawsze i wszystko zwycięża. Miłosierdzie może rozwiązać
wszystkie nasze problemy, dzięki niemu możemy pokonać wszystkie nasze słabości, zarówno te duchowe, jak i cielesne. Miłosierdzie bowiem zwalcza zwłaszcza
strach i smutek, poskramia pychę i gniew, jest najlepszym lekarstwem w cierpieniu, które pomaga znosić. A zatem człowieku „zgub się w miłosierdziu, a odnajdziesz szczęście”37.
35
36
37

Mt 25, 31–46.
Por. ks. M. Ziółkowski: Eschatologia. Sandomierz 1958, s. 190–191.
Zob. https://www.milosierdzieboze.pl/samarytanin.php?text=100 [Dostęp: 21.08.2018 r.].
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Cnota w życiu publicznym
Fraszka wszytko na świecie, fraszka z każdej strony!
Nic to, choć ty masz pałac kosztem wystawiony;
Nic to, że stół zastawiasz hojnie półmiskami;
Nic to, żeć złoto, srebro leży gromadami;
Nic to, że gładka żona i domu zacnego;
Nic to, że mnóstwo wnuków liczysz z boku swego;
Nic to, że masz wsi gęste i wielkie osady;
Nic to, że sług za tobą niemałe gromady;
Nic to, że równia nie znasz dowcipowi swemu;
Nic to, że się ty światu podobasz wszytkiemu;
Nic to, żeć szczęście płynie nieodmiennym torem;
Nic to, choćbyś opatem abo był pryjorem;
Nic to, choć masz papieskie i carskie korony;
Nic to, że cię wyniosło Szczęście nad Tryjony;
Nic to, byś miał tysiąc lat szczęsne panowanie,
Bo iż to wszytko mija, za nic wszytko stanie.
Sama cnota i sława, która z cnoty płynie,
Nade wszytko ta wiecznie trwa i wiecznie słynie.
Tą kto żyje, ma dosyć, choć nie ma niczego,
A bez tej kto umiera, już nic ze wszytkiego.
D. Naborowski: Cnota grunt wszystkiemu…

Publikacja odnosi się do znanego od czasów starożytnych pojęcia cnoty, rozumianej jako zaleta moralna. Pojęcie to zanikło i zwykło się uważać, że do niego
nigdy już nie powrócimy. Obecnie posługujemy się kategorią godności. Autorka
postuluje rozróżnienie pojęć cnoty obywatelskiej i godności człowieka. W sferze
publicznej powinna dominować cnota obywatelska, natomiast w sferze prywatnej
– winna przeważać godność człowieka.
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1. Wyjaśnienie pojęć
1.1. Sfera publiczna
Sfera publiczna jako odrębna jakość pojawiła się już w starożytności w ateńskiej polis, mianowicie na miejscu publicznego zgromadzenia zwanym agorą obywatele ateńscy rozprawiali o sprawach nienależących do dziedziny ich prywatnych interesów. W tych kwestiach, niezależnie od różnic majątkowych i wszelkich
innych, jak wiek czy wykształcenie, mieli prawo się wypowiadać, tocząc spór na
słowa. To dało początek zasadzie równości i wolności słowa, umożliwiło również
rozwój pokojowych stosunków międzyludzkich – te czynniki legły u podstaw demokracji1.
Sfera publiczna miała w starożytności wymiar wręcz fizyczny, ograniczony
do owego placu (agory). W starożytnym rozumieniu to przestrzeń interesów
wspólnych, o których rozstrzygają obywatele. Mimo że w literaturze obcej pomija
się polsko-litewskie dokonania2, należy wskazać, że w czasach Rzeczypospolitej
Obojga Narodów sfera publiczna przybrała kształt rzeczypospolitej, której instytucjonalnym odzwierciedleniem był sejm walny; to w jego trakcie podejmowano
decyzje najważniejsze dla wspólnoty narodu szlacheckiego. Po upadku polsko-litewskiej Rzeczypospolitej w Europie kontynentalnej dominowały monarchie absolutne i despotyczne. Zagadnieniem sfery publicznej zajął się Jürgen Habermas;
w jego ujęciu: „obywatelska sfera publiczna powstała w sytuacji, gdy społeczeństwo oddzielone było od państwa […]. W toku sporów, jakie ludzie prywatni
zaczęli […] prowadzić z władzą polityczną, mieszczańsko-obywatelska sfera publiczna zyskała funkcję polityczną”3.
W sferze publicznej szczególną rolę odgrywa dobro wspólne; w poszukiwaniu
treści tego pojęcia sięgnijmy ponownie do Arystotelesa; mianowicie sytuował on
dobro wspólne we wspólnotach utożsamianych przez niego z grecką polis, w nich
„to, co sprawiedliwe, określane jest jako dobro wspólne”4.
Obywatelska sfera publiczna oparta na „toposie opinii publicznej” powstała
ostatecznie w Oświeceniu, jednak, jak sądzi Habermas, obecnie została zdominowana przez interesy partykularne, przy czym nastąpiło wzajemne przenikanie się
obu kategorii w tak dużym stopniu, że nie można ich od siebie odróżnić: „Proces
wykonywania władzy i osiągania równowagi politycznej rozgrywa się bezpośredPor. I. Lewandowska-Malec: Demokracje polskie. Tradycje – współczesność – oczekiwania.
Kraków 2013, passim.
2
R. Dahl: Demokracja i jej krytycy. Przeł. S. Amsterdamski. Warszawa 2012, s. 305.
3
J. Habermas: Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Przekł. W. Lipnik, M. Łukasiewicz. Red. M. Czyżewski. Warszawa 2007, s. 193.
4
Za: M. Piechowiak: Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego.
Warszawa 2012, s. 74, przyp. 84.
1
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nio między prywatnymi zarządami, zrzeszeniami, partiami i publiczną administracją; publiczność jako taka wciągana bywa w ten obieg władzy sporadycznie
i tylko dla celów aklamacyjnych”5.
Opinia publiczna w XVIII w., składając się z obywateli niezależnych, służyła kontroli władzy politycznej; aktualnie obywatele stali się „klientami” państwa,
którym zależy głównie na prawach socjalnych: „W obrębie takiego państwa zatarły się granice między tym, co ekonomiczne, polityczne i publiczne. Partykularne
interesy różnych grup zaczęły być reprezentowane przez partie polityczne. Rywalizacja między partiami wyparła debatę publiczną”6.
Zauważa się, że materia właściwa dla sfery publicznej stała się niezwykle
skomplikowana, przekracza więc możliwości percepcji członków społeczeństwa;
dodatkowo, gubią się oni w ocenie, co jest publiczne, a co prywatne. „Im bardziej
obszar życia staje się nie do przebycia, tym bardziej człowiek cofa się do rozbudowującej się sfery prywatności”7. Paradoksalnie, bardziej jawne stało się życie
prywatne jednostek niż ich bytowanie w sferze publicznej.
Dochodzi do „fabrykowania sfery publicznej”, wytwarzania jej fikcji głównie
w trakcie kampanii wyborczej i aktu głosowania, gdy: „Od wyborcy wymaga się, że
z zainteresowaniem, wspartym pewną zdolnością sądu i znajomością rzeczy, będzie
uczestniczył w publicznych dyskusjach, aby racjonalnie i kierując się interesem
ogółu, dopomóc w ustalaniu wiążących kryteriów słuszności i trafności działań
politycznych”8. W okresach pozawyborczych dochodzi do swoistej „refeudalizacji”:
„zmienia się styl parlamentarnych debat: w dobie medialnych relacji dyskusja, mająca na celu przekonanie innych, traci rację bytu, nie przemawia się w celu przekonania opozycji, lecz po to, aby zademonstrować swoje stanowisko, ostentacyjnie
zamanifestować swoje racje »ludowi« zgromadzonemu przed telewizorami”9.
Skoro widoczna jest dewaluacja sfery publicznej, co może wspomóc jej reaktywowanie, aby funkcjonowała prawidłowo? Jakie przymioty ludzi mogą stać
u podstaw jej uzdrowienia?
1.2. Cnota
Pojęcie cnoty także wypracowano w starożytności – za zaletę moralną uważali ją najwybitniejsi filozofowie tamtych czasów: Sokrates, Platon, wreszcie AryJ. Habermas: Strukturalne przeobrażenia…, s. 332.
M. Sikora: Modele sfery publicznej w świetle współczesnych problemów społecznych. „Filo-Sofija” 2014/1, nr 24, s. 46.
7
A. Ochman: Zarys koncepcji Habermasowskiej sfery publicznej. „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 2015, nr 35, s. 37.
8
J. Habermas: Strukturalne przeobrażenia…, s. 332.
9
K. Jaskułowski: Koncepcja sfery publicznej Jürgena Habermasa. „Spotkania Europejskie”
2010, nr 3, s. 83–84.
5
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stoteles. Stan cnoty, według Seneki, można osiągnąć, zdobyć, gdyż „cieszy się
ona z samego bytu ludzkiego”. Cnota jest tym, co „człowiekowi nadaje wartość
i godność”10.
Stagiryta za cnotę najwyższą uznał sprawiedliwość; sprawiedliwym zaś nazwał „to, co we wspólnocie państwowej jest źródłem szczęśliwości i przyczynia się do jej utrzymania, i do utrzymania wszystkiego, co się na nią składa”.
Arystoteles powiązał więc sprawiedliwość ze wspólnotą, według niego bowiem
centralnym elementem koncepcji sprawiedliwości jest postulat działania dla pożytku innych: „sprawiedliwość, jedyna spomiędzy cnót, zdaje się być »cudzym
dobrem«, ponieważ obejmuje też stosunek do innych ludzi, jako że czyni to, co
jest pożyteczne dla innych: bądź dla władcy, bądź dla współobywateli”11. Ten
najsłynniejszy filozof starożytności rozróżnił cnotę dobrego człowieka od cnoty
dobrego obywatela. Stwierdził mianowicie, że: „Cnota obywatela i cnota człowieka dobrego nie może być jednym i tym samym”, gdyż „cnota obywatela musi
mieć związek z ustrojem”12.
Mówimy zatem o cnocie obywatelskiej. Odwołajmy się więc do Jana Jakuba Rousseau, który rozróżnił dwie kategorie, a mianowicie krąg interesów prywatnych i publicznych; uznał za rzecz bardzo trudną nie tylko osiągnięcie stałej
przewagi interesu powszechnego, lecz nawet uświadomienie sobie jego istnienia
i kierowania się nim w sprawach „pożytku ogólnego”. Myśliciel stwierdził, że jest
to możliwe „dzięki cnocie, która pozwala na utożsamienie własnej woli z wolą
powszechną”13. Państwo, zdaniem tego myśliciela, powinno być oparte na cnocie
jako postawie obywatelskiej, odzwierciedlającej moralność polityczną; wśród innych cnót ta, odnosząca się do egzystencji w polis, jest cnotą polityczną14.
Czym zatem była owa cnota w rozumieniu oświeceniowym? Odwołajmy się
do Monteskiusza: „Nie trzeba wiele uczciwości, aby rząd monarchiczny lub też
despotyczny utrzymał się i trwał. Siła praw w jednym, wciąż podniesione ramię
władcy w drugim miarkują i trzymają w karbach wszystko. Ale w rządzie ludowym trzeba jednej sprężyny więcej, a jest nią CNOTA”. „[…] cnota obywatelska jest wyrzeczeniem się samego siebie, które jest zawsze rzeczą bardzo trudną”.
„Można określić tę cnotę jako miłość praw i ojczyzny. Miłość ta [wymaga –
I.L.M.] nieustannego przełożenia dobra publicznego nad własne”. „Cnota w rzeczypospolitej jest to rzecz bardzo prosta: jest to miłość rzeczypospolitej; uczucie,
a nie szereg wiadomości. Najlichszy człowiek w państwie może mieć to uczucie, tak samo jak najpierwszy”. Brak cnoty prowadzi do skutków dramatycznych:
„Kiedy ta cnota zanika, ambicja wciska się do serc zdolnych ją odczuć, a chciF.J. Mazurek: Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka. Lublin 2001, s. 22.
M. Piechowiak: Dobro wspólne jako fundament…, s. 76.
12
Arystoteles: Polityka. Przekł. i red. L. Piotrowicz. Warszawa 2002, s. 114–115, 121–122.
13
J. Michalski: Rousseau i sarmacki republikanizm. Warszawa 1977, s. 85–86.
14
R. Spaemann: Rousseau – człowiek czy obywatel. Dylemat nowożytności. Warszawa 2011,
s. 54, s. 63.
10
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wość do wszystkich. Pragnienia zmieniają przedmiot; nie kocha się już tego, co
się kochało. […]. Rzeczpospolita staje się łupem; siła jej jest tylko potęgą kilku
obywateli, a swawolą wszystkich”15.
Cnotę obywatelską jako formę miłości powiązał z pojęciem ojczyzny wspomniany wcześniej Rousseau – „gdzie nie ma już ojczyzny, nie może być obywateli”16; Ojczyzny natomiast nie ma ze względu na obojętność jej obywateli prowadzącą do tyranii17.
Zdaniem Johna Stuarta Milla, cnota jest „przymiotem moralnym” stojącym
u podstaw „instytucji politycznej”; o „postęp społeczności w cnocie” powinien
dbać dobry rząd18.
Zagadnieniem cnoty zajął się Robert Dahl, który twierdził, że: „doszło do obumierania pewnych poglądów na temat cnót i wspólnego dobra”. Jego konstatacja
na temat przyszłości tego pojęcia jest wielce pesymistyczna, mianowicie uważa
on, że już nie powrócimy do „utraconej tradycji Arystotelesowej”19.
1.3. Godność
Kategoria cnoty, w szczególności cnoty obywatelskiej, została więc porzucona,
od starożytności do dziś znana jest i praktykowana jakość zwana godnością człowieka. Różnie jest ona rozumiana: jako godność osoby ludzkiej (godność osobowa), nadająca człowiekowi pełną wartość; stanowi jego istotę, lub jako godność
osobowościowa, czyli doskonałość charakteryzująca moralne działanie człowieka, utrwalona w jego osobowości, wreszcie, znane jest pojęcie godności osobistej,
pojmowanej jako poczucie godności, honoru20.
Godność staje się najwyższą, konstytucyjną wartością stanowiącą o podmiotowości człowieka; preambuła Konstytucji nakazuje adresatom jej postanowień,
aby dbali o zachowanie przyrodzonej godności człowieka. Godność człowieka
staje się nie tylko źródłem praw i wolności człowieka, ale również obywatela.
Odzwierciedleniem tego stanu jest art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
„Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw
człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest
obowiązkiem władz publicznych”21.
Konstytucyjne pojęcie godności, zawarte w art. 30 ustawy zasadniczej, dotyczy pojęcia godności w sensie osobowym jako „immanentnej cechy każdej istoty
Monteskiusz: O duchu praw. Przekł. T. Boy-Żeleński. Kraków 2016, s. 32–33, 48, 55–56.
Za: R. Spaemann: Rousseau – człowiek…, s. 24.
17
Ibidem, s. 39–40.
18
J.S. Mill: O rządzie reprezentatywnym. Poddaństwo kobiet. Wstęp J. Hołówka. Kraków
1995, s. 59, 61.
19
R. Dahl: Demokracja…, s. 423–425.
20
F.J. Mazurek: Godność osoby…, s. 18–20.
21
Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
15
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ludzkiej”. Należy jednak wskazać, że przepisy Konstytucji odnoszą się też do osobowościowego ujęcia godności, traktując ją jako „zasługę, jako wartość osiąganą
przez pracę i sposób postępowania”22.
Pojęcie godności człowieka jest przedmiotem wielu orzeczeń sądowych. I tak
Sąd Okręgowy w Koszalinie w wyroku z dnia 11 lutego 2010 r. stwierdził, że:
„Cześć człowieka obejmuje dwa aspekty: dobre imię (cześć zewnętrzna) i godność (cześć wewnętrzna). Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka (art. 30 Konstytucji RP). Konkretyzuje się
w poczuciu własnej wartości i oczekiwaniu szacunku ze strony innych ludzi”23.
Szczególnie wyrazista różnica między znaczeniem godności człowieka a rolą
wolności i praw człowieka i obywatela jest widoczna w sprawach o wolność wypowiedzi. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 listopada 2006 r. wyraził następujący pogląd: „Ponieważ dobra osobiste jak cześć i godność człowieka (również
pełniącego funkcje publiczne) należą również do katalogu dóbr silnie chronionych (por. preambuła i art. 30 Konstytucji), dlatego w zderzeniu z innymi prawami i wolnościami przysługującymi dziennikarzom, redaktorom i wydawcom
nie doznają ochrony tylko w granicach określonych w ustawach wyłączających
bezprawność bądź odpowiedzialność wymienionych podmiotów”24.
Nawet znana wszystkim Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności25 już w samym tytule nie odnosi się osobno do kategorii obywatela. Tymczasem w licznym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wypracowano szereg uzasadnień dla odrębnego traktowania
określonych zachowań obywatelskich w sferze publicznej, odróżniając je od życia
prywatnego jednostki ludzkiej. Problem ten jest szczególnie wyraźnie widoczny
w kwestii wolności słowa (art. 10 Konwencji). Trybunał już dawno zauważył, że
w sferze publicznej obowiązują inne zasady ze względu na prawo obywatela (nie
człowieka) do krytyki władzy; w orzecznictwie dokonano rozróżnienia spraw będących w zainteresowaniu społeczeństwa od spraw prywatnych. W pierwszym
obszarze obywatele mogą znacznie więcej, a przedstawiciele władzy muszą mieć
tzw. grubszą skórę.
Warto odnotować, że orzecznictwo sądów polskich dalece odbiega od strasburskiego. W sytuacji, gdy funkcjonariusza publicznego względnie polityka krytykuje inny polityk, dziennikarz lub obywatel niepełniący żadnej funkcji publicznej, Trybunał w Strasburgu podkreśla szczególne zasady obowiązujące w państwie
demokratycznym. Z reguły w licznych orzeczeniach ETPCz powtarzają się następujące sformułowania: „wolność wyrażania opinii stanowi jeden z podstawowych
fundamentów społeczeństwa demokratycznego oraz jeden z podstawowych warunków jego rozwoju oraz samorealizacji jednostki. Z zastrzeżeniem art. 10 ust. 2
22
23
24
25

L. Garlicki: Komentarz do art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. LEX nr 10640.
Sygn. akt I C 639/09.
Sygn. akt I CSK 269/06.
Dz.U. 1993, nr 61, poz. 284.
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Konwencji, ma ona zastosowanie nie tylko do »informacji« lub »idei«, które są
przyjmowane przychylnie lub uważane za nieszkodliwe bądź obojętne, lecz również do tych, które obrażają, szokują i niepokoją. Tego bowiem wymaga pluralizm, tolerancja i otwartość myślenia, bez których o »społeczeństwie demokratycznym« nie ma mowy. Jak określono w art. 10, wolność ta podlega pewnym
wyjątkom, które muszą jednak być rozumiane ściśle, a potrzeba jakichkolwiek
ograniczeń musi zostać ustalona w sposób przekonywający”; „Test »niezbędności w społeczeństwie demokratycznym« wymaga od Trybunału ustalenia, czy zarzucana ingerencja rzeczywiście odpowiadała »naglącej potrzebie społecznej«”;
„zgodnie z art. 10 ust. 2 Konwencji, istnieje niewielka możliwość nakładania
ograniczeń na wypowiedzi polityczne lub debaty dotyczące kwestii będących
przedmiotem interesu publicznego”26.
W efekcie rozbieżnego podejścia orzecznictwo krajowe rozmija się bardzo
wyraźnie z orzecznictwem strasburskim w przypadku wypowiedzi związanych
ze sferą publiczną oraz debatą publiczną. Ta sytuacja pokazuje, że istotę ludzką
możemy pojmować zarówno jako człowieka, jak i obywatela. Należałoby przydać
tym dwóm konstrukcjom odrębne cechy: godności i cnoty.

2. Postulaty
W niniejszych rozważaniach zajęliśmy się zatem dwoma pojęciami, które
utraciły swe praktyczne znaczenie. W przypadku cnoty nawet nie pamięta się jej
filozoficznej wymowy, a jeśli chodzi o kategorię sfery publicznej, a w niej dobra
wspólnego, wiele się o niej mówi, jednak w praktyce życie publiczne opiera się
na grze prywatnych interesów. Jeśli nawet porzucimy kategorię cnoty, zastępując
ją konstruktem godności, to należałoby oddzielić pojęcie godności człowieka od
godności obywatela. To umożliwiłoby zrozumienie, dlaczego np. wolność słowa
w sferze publicznej powinna być znacznie szersza niż w sferze prywatnej. Stosując bowiem jedynie kategorię godności człowieka, prowadzimy do zawężenia
swobody wypowiedzi, kierując się potrzebą ochrony godności ludzkiej i nie zważając na dobro wspólne i interes publiczny. Chronimy godność funkcjonariusza
publicznego jako człowieka, nie zauważając, że krytyka służy budowie sfery publicznej, a w niej umocnieniu dobra wspólnego. Nikt dotychczas nie analizował,
czy nie dochodzi do naruszenia godności obywatela w sytuacji, gdy ten dla dobra
wspólnego publicznie negatywnie ocenił urzędnika czy polityka w związku ze
sposobem sprawowania przezeń funkcji publicznej.
Wyrok ETPC z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie skargi Kącki przeciwko Polsce (skarga
nr 10947/11).
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Zapewne we współczesnym słowniku nie znajdziemy terminu „cnota” w znaczeniu filozoficznym, jednak nadal sprawiedliwość, miłość ku wspólnocie, szacunek dla dobra wspólnego w sferze publicznej powinny odgrywać najistotniejszą
rolę. W przeciwnym bowiem razie ciągle dominować będą przywary życia publicznego, które obserwujemy na co dzień.

B.T.B.

Grzegorz Łaszczyca

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ewolucja regulacji prawnej pojęcia
strony postępowania administracyjnego
1. Struktura podmiotowa postępowania administracyjnego (w szczególności
postępowania ogólnego) oparta jest na dwóch podmiotach obligatoryjnych – organie administracji publicznej (we wcześniejszych normach mowa była o władzach i urzędach administracji państwowej i samorządu terytorialnego) i stronie
postępowania. W określonych warunkach procesowych struktura ta podlega lub
może podlegać uzupełnieniu o inne podmioty procesowe, nazywane także fakultatywnymi1 (w takim tylko znaczeniu, że ich udział nie jest niezbędny w każdym
postępowaniu)2. W grupie podmiotów koniecznych centralne miejsce (kluczową
pozycję3) zajmuje strona postępowania, której normatywne ujęcie uznawane jest
za jedną z fundamentalnych konstrukcji regulacji procesowej4. Jest podmiotem
„konstrukcyjnym” procesu, koniecznym w każdym jego stadium5. Niedopuszczalne jest określanie strony postępowania w odniesieniu tylko do jednego z jego

1
L. Żukowski, w: L. Żukowski, R. Sawuła: Postępowanie administracyjne. Przemyśl–Rzeszów 2012, s. 124.
2
Stosowany jest także podział podmiotów biorących udział w postępowaniu na dwie grupy:
organ administracji publicznej i uczestników postępowania, a do tej ostatniej – przy uwzględnieniu spełnianej w postępowaniu funkcji – zalicza się: stronę, podmioty na prawach strony i innych
uczestników postępowania. W. Chróścielewski, w: W. Chróścielewski, J.P. Tarno: Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi. Warszawa 2009, s. 56.
3
W. Chróścielewski, w: W. Chróścielewski, J.P. Tarno: Postępowanie administracyjne…,
s. 83.
4
L. Żukowski, w: L. Żukowski, R. Sawuła: Postępowanie administracyjne…, s. 109.
5
W judykaturze można odnotować pogląd, że „sprawa administracyjna i jej strony istnieją
niezależnie od tego, czy w tej sprawie wszczęto postępowanie”. Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia
6 października 2011 r., II SA/Wr 590/11. LEX nr 1695204.
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etapów, np. tylko w zakresie rozpatrywania sprawy przez organ I instancji6. „Stałość” strony ma również i taki skutek, że ustanowienie zastępcy strony nie eliminuje samej strony7. Pozycja strony jako obowiązkowego podmiotu procesowego
w sposób bezpośredni wpływa na prawne istnienie postępowania administracyjnego (warstwa pierwotna), a dalej na jego prawidłowość (warstwa wtórna).
Celem niniejszego szkicu jest przedstawienie rozwoju polskich rozwiązań
prawnych dotyczących pojęcia strony postępowania administracyjnego.
2. W zakresie regulacji polskiego postępowania administracyjnego pojęcie strony użyte zostało już w ustawie z dnia 1 sierpnia 1923 r. w sprawie środków prawnych od orzeczeń władz administracyjnych8. Obok określenia „strona”
(art. 5), w przepisach tych mowa była także o „stronie interesowanej” (art. 7)
oraz o „interesowanym” (art. 6). Ustawa nie definiowała wskazanych pojęć. Pewne elementy definicyjne (przykładowe) akcentowano w wypowiedziach nauki
prawa administracyjnego, odnosząc je do rekurenta (odwołującego się). Wskazywano, że jest nim strona, czyli ten, w którego godzi bezpośrednio zaskarżana
decyzja administracyjna, którego imiennie lub co najmniej fizycznie wskazuje
lub dotyczy. Tytuł do odwołania opierano na naruszeniu „interesów konkretnych
i to materialnych” rekurenta jako zainteresowanego, a za zewnętrzny wskaźnik
co do kwalifikowania pewnych osób jako stron uważano zazwyczaj okoliczność
doręczenia im zarządzenia lub orzeczenia, ograniczając prawo rekurowania tylko
do osób, które otrzymały pismo informujące je o treści zapadłej decyzji. Statusu
strony odmawiano pośrednio jedynie zainteresowanym – „chociażby pewna decyzja administracyjna nie była dla nich obojętna, i pośrednio, w swych dalszych
konsekwencjach, ich dotykała”9, z zastrzeżeniem przypadku, gdy interes takiej
osoby został przez orzeczenie naruszony, o ile jest to przewidziane w poszczególnych ustawach10.
3. Działania zmierzające do prawnego zdefiniowania pojęcia strony podjęto
wraz z przystąpieniem do pierwszej kodyfikacji postępowania administracyjnego. Analiza przebiegu prac w tym zakresie uzasadnia twierdzenie, że proponowana w kolejnych wariantach koncepcja strony nie była prostym wykorzystaniem
rozwiązań austriackich, lecz zawierała elementy rodzimej myśli prawniczej. O ile
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 13 czerwca 2013 r., II SA/Łd 341/13. LEX nr 1333586.
Problem ten ujawniają przypadki związane z oznaczaniem podmiotu, do którego kierowane
jest rozstrzygnięcie, czy też kwestie doręczeń. Zob. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 13 czerwca
2013 r., I SA/Ol 678/12. LEX nr 1332481.
8
Dz.U. 1923, nr 91, poz. 712.
9
G. Taubenschlag: Rekurs administracyjny. Komentarz do ustawy o środkach prawnych od
orzeczeń władz administracyjnych (Dz.U.: 91/23, poz. 712). Łódź–Katowice 1925, s. 27–28. Zarówno
ten, jak i pozostałe cytaty przytaczane są w oryginalnej pisowni.
10
G. Szymkiewicz: Odwołanie od orzeczeń władz administracyjnych według ustawy z 1 sierpnia r. 1923. „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1926, nr 44, s. 698.
6
7
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bowiem rozwiązanie austriackie, powszechnie już wówczas znane11, rozróżniało
uczestników i strony (proponowany § 9: „osoby, które domagają się czynności władzy, albo do których odnosi się czynność władzy, są uczestnikami, a o ile uczestniczą w sprawie wskutek (vermöge) roszczenia prawnego albo interesu prawnego,
stronami”), o tyle Podkomisja dla opracowania projektu ustawy o postępowaniu
administracyjnem, powołana w dniu 19 stycznia 1926 r. przez Komisję Wniosków
Ustawodawczych dla Ziem Wschodnich przy Prezydium Rady Ministrów, zaproponowała – w przygotowanym projekcie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o postępowaniu administracyjnem12 – formułę dotyczącą jedynie strony
postępowania, a pomijającą uczestnika (art. 8: „stronami w postępowaniu administracyjnem są osoby bezpośrednio zainteresowane w wyniku postępowania oraz
te osoby zainteresowane tylko pośrednio, którym prawa stron nadają poszczególne przepisy obowiązujące”). Propozycja ta spotkała się z różnymi ocenami, w tym
nader krytycznymi. Podniesiono m.in., że „w istocie […] nie ma osób pośrednio
lub bezpośrednio zainteresowanych; – są tylko osoby zainteresowane i niezainteresowane. […] W postępowaniu administracyjnym sama władza, przed którą stoją
osoby zainteresowane, jest stroną – stroną władną, która mocna jest nadać prawo,
udzielić zezwolenia, zabronić czegoś lub wydać zarządzenie godzące w interesy całej grupy osób. Wszystkie te osoby zainteresowane stanowią drugą stronę. W ten
sposób w postępowaniu administracyjnem przed obliczem władzy nie ma »stron«,
są tylko osoby zainteresowane, które (wszystkie razem) stanowią stronę, ponieważ
jedną z dwu stron jest sama władza. Wynika to i z przepisów ustawy o Najwyższym
Trybunale Administracyjnym […], gdzie władza uznawana jest za stronę. Gdyby
nie była stroną wcześniej, nie mogłaby być uznawana za stronę później (w Trybunale Administracyjnym)”13. W kolejnych redakcjach14, uwzględniających zgłaszane
wnioski i zastrzeżenia (w tym podkreślające potrzebę wyraźnego wprowadzenia
kategorii uczestników, czyli osób, dla których moment interesu osobistego nie jest
powodem uczestnictwa w sprawie, a które powołane są do udziału w charakterze uczestników z mocy postanowień poszczególnych obowiązujących przepisów),
przyjęto rozróżnienie stron i uczestników. W redakcji oznaczonej jako III B zaproponowano treść art. 9 w następującym brzmieniu: „stronami w postępowaniu
administracyjnem są osoby, które posiadają bezpośredni interes przez prawo chroTłumaczenie projektu austriackiej ustawy o postępowaniu administracyjnym ogłosił
J.S. (J. Suski): Skodyfikowanie postępowania administracyjnego. „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1925, nr 9, s. 13–14.
12
Projekt opublikowano w „Gazecie Administracji i Policji Państwowej” 1926, nr 30, s. 6–8;
nr 31, s. 7–8 [Zarówno ten, jak i pozostałe cytaty w niniejszym artykule zostały przytoczone w wersji oryginalnej].
13
L. Marcolla: Uwagi do projektu rozporządzenia o postępowaniu administracyjnem. „Gazeta
Administracji i Policji Państwowej” 1927, nr 6, s. 15–16.
14
Szczegółowy przebieg prac i prezentowane warianty – powyżej cytowane – przedstawił
R. Hausner: Osoby interesowane i ich pełnomocnicy. (Rozdział IV rozporządzenia Prezydenta R.P.
o postępowaniu administracyjnem). „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1933, nr 23, s. 1–9.
11
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niony lub też roszczą sobie prawo mające być przedmiotem postępowania administracyjnego, wszystkie zaś inne osoby, które nie odpowiadają powyższym warunkom, winny być z mocy poszczególnych przepisów dopuszczone lub wezwane do
udziału w sprawie, w której są uczestnikami”. W redakcji IV (lipiec 1927) wprowadzono pojęcie osoby interesowanej oraz zerwano z odesłaniem do przepisów szczególnych, przyjmując, że „w rozumieniu min. Rozporządzenia osobą interesowaną
jest każdy, kto żąda czynności władzy lub do kogo czynność władzy się odnosi.
Osoby interesowane, które uczestniczą w sprawie na podstawie roszczenia prawnego, lub prawnie chronionego interesu, są stronami” (art. 9). Ostateczną definicję
strony ustalono w redakcji V B (późniejsze nie odnosiły się już do tego pojęcia).
Uzyskała ona walor normatywny wyrażony przepisami rozporządzenia Prezydenta
RP z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym. Dz.U. RP, nr 78,
poz. 443 [dalej: r.p.a.].
4. Pierwsza polska regulacja ogólnego postępowania administracyjnego zdefiniowała pojęcie strony postępowania w art. 9 ust. 2 w zw. z ust. 1 r.p.a. Status
taki przyznawała osobie interesowanej, która uczestniczyła w sprawie na podstawie
roszczenia prawnego lub prawnie chronionego interesu. Za osobę interesowaną
uznawała natomiast każdego, kto żądał czynności władzy, do kogo czynność władzy
się odnosiła lub też czyjego interesu czynność władzy choćby pośrednio dotyczyła.
Stosunek tych dwóch pojęć oceniany był jednoznacznie. Pojęcie osoby interesowanej było szersze od pojęcia strony – „stroną jest, kto posiada cechy osoby interesowanej, nie każda jednak osoba interesowana jest stroną. […] Osoby interesowane,
[…] które uczestniczą w sprawie na podstawie roszczenia prawnego lub prawnie
chronionego interesu, są stronami, że przytem przez osoby uczestniczące w sprawie
należy rozumieć osoby biorące faktycznie udział w sprawie, nie może ulegać wątpliwości. Jasne jest również, że faktycznie można brać udział tylko w sprawie, która
zostaje wszczęta lub jest już w toku”15. Odmiennie przedstawiał się natomiast zakres uprawnień przysługujący tym podmiotom. Pełnia praw procesowych przysługiwała stronie16, natomiast osobie zainteresowanej, jako że cechował ją tylko interes
faktyczny, znajdujący się poza sferą prawa17, przyznano w sposób wyraźny nieliczne
uprawnienia: prawo do wyznaczenia pełnomocnika (art. 11)18, prawo (przysługuWyrok NTA z dnia 1 kwietnia 1932 r., 1. rej. 5705/30. „Orzecznictwo Sądów Najwyższych
w Sprawach Podatkowych i Administracyjnych” 1932, nr 1, poz. (nr) 22. Zob. także R. Hausner:
Osoby interesowane i ich pełnomocnicy…, s. 776; W. Supiński: Postępowanie administracyjne. Zarys
teorii wraz z komentarzem do Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o postępowaniu administracyjnem. Warszawa 1933, s. 94.
16
Zob. M. Zimmermann: Postępowanie administracyjne ogólne. W: M. Jaroszyński, M. Zimmermann, W. Brzeziński: Polskie prawo administracyjne. Część ogólna. Warszawa 1956, s. 371.
17
E. Iserzon: Niektóre podstawowe zagadnienia postępowania administracyjnego „de lege ferenda”. „Państwo i Prawo” 1958, z. 3, s. 389.
18
Zob. także T. Hilarowicz: „Negotiorum gestio” w prawie publicznym. „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” 1939, s. 99 i n.
15
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jące również pełnomocnikowi) „dowiadywania się o biegu sprawy” (art. 14)19,
prawo wzięcia udziału w rozprawie, zapoznania się ze sprawą i złożenia na niej
oświadczeń (art. 46 i 47), prawo złożenia wniosku o uchylenie decyzji jako nieważnej (art. 101 ust. 1). Jak podnoszono, „wszyscy ci, którym przepisy prawne
nie nadają w danej dziedzinie prawa podmiotowego materjalnego lub formalnego (prawa do uczestnictwa w postępowaniu), winni być tylko wysłuchani przez
władzę publiczną, do której należy rozstrzygnięcie sprawy i wnioski ich winny
być rozpoznane (»załatwione«). Nie mają zaś oni wszystkich dalszych praw stron,
a przedewszystkiem podstawowego prawa odwołania się do wyższej instancji”20.
Przepisy r.p.a. nie wyjaśniały pojęć „roszczenie prawne” oraz „prawnie chroniony interes”, pozostawiając ten obszar nauce prawa. W poglądach tej ostatniej,
dostrzegając możliwości określenia pojęcia strony za pomocą różnych kryteriów,
twierdzono, że art. 9 r.p.a. posługuje się kryteriami materialnymi: „dopuszcza
się do udziału w postępowaniu administracyjnym tylko osoby posiadające te
kwalifikacje materialne. Art. 9 wymaga od osoby interesowanej, biorącej udział
w sprawie, aby uczestniczyła w niej na podstawie roszczenia prawnego lub prawnie chronionego interesu. Zarówno roszczenie prawne, jak i prawna ochrona
interesu musi się opierać na postanowieniach prawa pozytywnego i musi istnieć obiektywnie, a nie tylko w mniemaniu zainteresowanego (subiektywnie)”21.
Przyjmowano w ogólności, że „roszczenie prawne” to przysługujące osobie (stronie) podmiotowe prawo publiczne, a prawnie chroniony interes to interes jako
taki wyraźnie w przepisach prawnych wymieniony, uznany, chociaż jednostce nie
przysługuje publiczne prawo podmiotowe22. Rozgraniczenia roszczenia prawnego
od interesu prawnego dokonywano także na podstawie formuły „pretensji”. Istotę
roszczenia prawnego postrzegano jako pretensję do pewnej określonej czynności
władzy (pretensja prawna materialna), natomiast interes prawny – jako pretensję do pewnego określonego postępowania administracyjnego (pretensja prawna
formalna)23. W ścisłym ujęciu, twierdzono, że „roszczenie prawne, czyli prawo do
uwzględnienia przez władze pewnych jego materjalno-prawnych żądań, a prawnie chroniony interes, t.j. wyraźnie ustalone prawo do udziału w postępowaniu
administracyjnem czy do wszczęcia na jego żądanie takiego postępowania. Tylko
tak rozumiana strona, mająca na podstawie prawa pisanego bądź materialne, bądź
formalne uprawnienia w danej dziedzinie, jest w myśl prawa z 1928 r. pełnopraw19
W. Dawidowicz: Zagadnienie „osoby zainteresowanej” we współczesnym polskim postępowaniu administracyjnym. W: Prawo. Administracja. Gospodarka. Księga ku czci Ludwika Bara. Red.
J. Łętowski, J.P. Pruszyński. Wrocław–Warszawa–Kraków 1983, s. 70.
20
M. Baumgart: Legitymacja do skargi do Najwyższego Trybunału Administracyjnego; obecny
stan rzeczy i potrzeba reformy. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1929, nr 4, s. 393.
21
W. Klonowiecki: Strona w postępowaniu administracyjnym. Lublin 1938, s. 39–40.
22
T. Hilarowicz: Wprowadzenie w praktykę administracyjną. Cz. 14. „Gazeta Administracji
i Policji Państwowej” 1928, nr 10, s. 56.
23
Z. Rolnicki: Zarys postępowania administracyjnego. Warszawa 1928, s. 12.
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nym uczestnikiem postępowania administracyjnego”24. Jeszcze inną propozycję
przedstawił J. Hubert. Przyjmował, że postępowanie administracyjne – jako stosunek prawny – wyznacza niewątpliwie każdemu podmiotowi prawnemu swoiste
roszczenie prawne, które zapewnia ochronę ogólnej sytuacji prawnej poddanego
przed bezprawnym aktem administracyjnym władzy czy urzędu i stąd określane jest jako ochrona urzędowa, administracyjna – Amtschutzanspruch. Twierdził
dalej, że „roszczenie to – tylko wyjątkowo – przeciwstawia się roszczeniu materjalnemu; z reguły bowiem roszczenia materjalne służą podmiotowi administracji
do obywatela. W konsekwencji – roszczenie ochrony urzędowej jest w zasadzie
nietyle samoistnem, co – jedynem roszczeniem prawnem obywatela wobec władzy. Obywatel nie żąda od władzy materjalnie niczego; żądanie jego jest wyłącznie tylko formalnej natury – aby proces stanowienia aktu adm. odbył się legalnie,
przy udziale adresata przyszłego aktu. Dlatego materialiter – roszczenie ochrony
urzędowej polega na żądaniu prawnem obywatela, dopuszczenia go jako adresata
przyszłego aktu adm. do udziału w procesie stawania się tego aktu […]. Roszczeniu temu winien odpowiadać analogiczny obowiązek władzy adm. Władza
winna w szczególności załatwiać roszczenia formalne obywatela odpowiednim
aktem adm., przyczem w miarę upoważnień do określenia materjalnej sytuacji
roszczącego może również aktem tym zaktualizować stosunek materjalno-prawny podmiotu adm. do adresata aktu. […] formalnym wyrazem roszczenia ochrony urzędowej – musi być również samoistny obowiązek władzy adm., właściwej
do stanowienia aktu adm., – zawiadomienia z urzędu adresata przyszłego aktu
adm. o grożącej mu zmianie ogólnej jego sytuacji prawnej”25. Zauważano także,
że „interes”, o którym mowa w ust. 1 art. 9 r.p.a., może być publiczno- lub prywatnoprawny26.
5. Prace nad pojęciem strony w drugiej polskiej regulacji postępowania
administracyjnego, czyli w Kodeksie postępowania administracyjnego, oparto
w istotnej części na odmiennych założeniach. W ogłoszonym w kwietniu 1959 r.
projekcie Kodeksu postępowania administracyjnego27 pojęcie strony zawarto
w art. 19, przyjmując, że „stroną jest każdy, czyjego interesu opartego na prawie
dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu, twierdząc, że dotyczy ona
tego interesu”. W uzasadnieniu podkreślono, że projekt zrywa z istniejącym poM. Baumgart: Legitymacja do skargi do Najwyższego Trybunału Administracyjnego…,
s. 393. Na „roszczenie prawno-materialne” oraz prawny interes jako „prawo do pewnego postępowania” zwracał uwagę również I. Wajnes: Ochrona praw i interesów jednostki w postępowaniu
administracyjnym. Wilno 1939, s. 27.
25
J. Hubert: Postępowanie administracyjne ogólne. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1929, z. 4, s. 1136–1138.
26
E. Iserzon: Postępowanie administracyjne. Komentarz. Orzecznictwo – Okólniki. Warszawa
1937, s. 27.
27
Projekt Kodeksu postępowania administracyjnego przedstawiony przez Komisję do Opracowania Projektu Przepisów o Postępowaniu Administracyjnym. Warszawa, kwiecień 1959.
24
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działem na „strony” oraz „osoby interesowane”. Wskazano, że podział ten traci
rację bytu z uwagi na istotny element pojęcia strony w postaci interesu indywidualnego opartego na prawie. Za istotne rozszerzenie ochrony interesu społecznego uznano natomiast możliwość dopuszczenia na prawach strony organizacji
społecznej do udziału w postępowaniu w cudzej sprawie28.
Powyższa propozycja spotkała się ze zróżnicowaną oceną. Uznano ją m.in. za
oryginalną i „dobraną szczęśliwie”, omijającą trudność powstającą przy wykładni art. 9 r.p.a. w związku z przyjęciem w tym przepisie dwóch równorzędnych
sprawdzianów: roszczenia prawnego i interesu prawnie chronionego. Twierdzono
jednocześnie, że w ten sposób pojęcie strony w projekcie k.p.a. pokrywa się zakresowo z pojęciem strony z art. 9 r.p.a., a projektowana koncepcja jest elastyczniejsza od dotychczasowej, co ułatwi praktyce – z uwagi na zawiłość i rozpiętość
poglądów w nauce o publicznych prawach podmiotowych – stosowanie przepisu,
„bo o wiele łatwiej jest rozstrzygać, czy konkretną sytuację prawną zakwalifikować jako interes oparty na prawie, aniżeli zadecydować, że w konkretnej sytuacji
mamy do czynienia z prawem podmiotowym (roszczeniem prawnym)”29. W kierunku rezygnacji z pojęcia interesu prawnego zmierzała natomiast druga wypowiedź, tj. stanowisko zespołu z Katedry Prawa Administracyjnego UAM w Poznaniu, przygotowane pod kierunkiem M. Zimmermanna. Zaproponował dwa
warianty definicji strony. Pierwszy obejmujący formułę: „stroną jest każdy, czyjego obowiązku prawnego lub uprawnienia dotyczy lub ma dotyczyć postępowanie”,
albo drugi: „stroną jest każdy, kto domaga się uregulowania swego uprawnienia
lub obowiązku prawnego, albo czyjego uprawnienia lub obowiązku postępowania dotyczy”. W uzasadnieniu zespół podkreślił, że „do właściwego określenia
pojęcia decyzji (art. 1) powinno się stosować procesowe określenie strony jako
osoby biorącej udział w postępowaniu na tej podstawie, że decyzja dotyczy jej
praw i obowiązków”. Wydaje się, że art. 19 projektu pojęcie to rozszerza, określając jako stronę każdego, „czyjego interesu opartego na prawie postępowanie
dotyczy”. Skoro ma to znaczyć tyle, co „roszczenie lub prawnie chroniony interes” (jak w r.p.a. z 1928 r.), a więc po prostu uprawnienie, zmiana terminu jest
niepotrzebna. Skoro co innego, to jest zupełnie niejasne, również dla prawników.
Pozostawienie zaś tłumaczenia zwykłej praktyce administracyjnej może doprowadzić w terenie do najbardziej sprzecznych sposobów interpretacji. Ponadto,
rozszerzenie postępowania administracyjnego na przypadki, w których nie chodzi o indywidualne prawa i obowiązki, jest wobec obliczonego na takie właśnie
przypadki postępowania „skargowego” niecelowe i z ich charakterem sprzeczne.
Do ewentualnego bowiem zaspokajania w ramach legalności słusznych interesów,
zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych, służy instytucja skarg; o tym zaś, któUzasadnienie do projektu Kodeksu postępowania administracyjnego…, Druk nr 1183, s. 51.
T. Bigo: Ochrona interesu indywidualnego w projekcie kodeksu postępowania administracyjnego. „Państwo i Prawo” 1960, z. 3, s. 465–466.
28
29
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rym interesom należy przyznać pełną ochronę prawną, decydują przepisy prawa materialnego. Z tej przyczyny przyjmujemy jasne i utarte w praktyce terminy
„uprawnienie” i „obowiązek prawny”. Akcentują one poza tym wyraźnie związek
sytuacji procesowej strony z prawem przedmiotowym30.
6. Kodeksowe pojęcie strony postępowania należy do nader stabilnych.
Mimo doniosłych sporów, których było i jest źródłem, charakterystycznych tak
w nauce prawa administracyjnego procesowego, jak i w wypowiedziach judykatury, ukształtowane w tekście pierwotnym Kodeksu (opublikowanym w Dz.U.
1960, nr 30, poz. 168) pozostało dotąd niezmienne. Jedynym skorygowanym elementem jednostki redakcyjnej, jednak niemerytorycznym, był jej numer. W wyniku obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 1980 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1980, nr 9, poz. 26) pojęcie strony ujęte zostało
w art. 28, w miejsce dotychczasowego art. 25.
M. Zimmermann: Uwagi do projektu kodeksu postępowania administracyjnego. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1959, nr 4.
30
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Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zgromadzenia ogólne w prawie
o ustroju sądów powszechnych (1929–1939)
Sędziowie są do sądzenia, nie do wyborów, kooptacji, administrowania. Zajęcie sędziów tymi sprawami, zamiast przyspieszyć, zdolne jest odwlec jeszcze bardziej sam wymiar sprawiedliwości […]1.

Zagadnienie, które będzie stanowić przedmiot niniejszych rozważań, to temat
na odrębną i zapewne stosunkowo rozległą monografię. Nie szukam usprawiedliwienia wobec ewentualnych zarzutów o uproszczenia i skróty, z góry zaznaczam jednak, że celem tej rozprawy jest prezentacja podstawowych problemów
oraz określenie istoty szeroko rozumianych uwarunkowań działania zgromadzeń
ogólnych w latach 1929–1939.
W pracy podejmę próbę usystematyzowania obszernego materiału normatywnego, uchwycenia kierunków ewolucji oraz określenia jej źródeł. Węższe, szczegółowe cele opracowania obejmują określenie charakteru korelacji między systemem
politycznym a wyobrażeniami o roli (pożądanej roli) samorządu sędziowskiego
oraz ewentualnego wpływu statusu społecznego dyskutantów na kształtowanie się
wyobrażeń o roli samorządu sędziowskiego. W ramach ostatniego z wymienionych zadań mieści się odkrycie i prezentacja mniej znanych koncepcji restauracji
samorządu sędziowskiego formułowanych u schyłku lat trzydziestych.
Niestety zmuszony jestem ograniczyć rozważania historyczne, ściślej – historyczne z punktu widzenia głównego pola badawczego opracowania. Na wstępie
powinienem jednak wyraźnie postawić tezę o istocie pewnych zależności. Nie
mam wątpliwości, że historia stanowiła wytłumaczenie postaw obecnych w dyskusji, po części – tak bezpośrednio, jak i pośrednio – decydując o kształcie rozwiązań przyjmowanych przez ustawodawcę.
1

S. Gołąb: Organizacja Sądów powszechnych. Kraków 1938, s. 8.
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W okresie poprzedzającym odzyskanie przez Polskę niepodległości na ziemiach polskich obowiązywały dwa przeciwstawne modele służby sędziowskiej.
Pierwszy z nich miał charakter urzędniczy; występował na obszarach zaborów
austriackiego oraz niemieckiego2. Drugi, wewnętrznie niejednorodny, oparty na
systemowych sprzecznościach to model rosyjski, który obejmował zróżnicowane
koncesje na rzecz sędziowskich ciał kolegialnych3. W tym samym kierunku szły
akty wydane jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, a potem
obowiązujące na terenie byłego zaboru rosyjskiego. Chodzi o Przepisy tymczasowe o urządzeniu sądownictwa w Królestwie Polskim oraz Tymczasową instrukcję
ogólną dla sądów byłego Królestwa4. Instrukcja przewidywała istnienie sędziowskich ciał kolegialnych. Wyróżniała trojakiego rodzaju posiedzenia: sądowe, gospodarcze i zebrania ogólne wydziałów. Posiedzenia gospodarcze odpowiadały
późniejszym kolegiom administracyjnym. W zebraniach ogólnych połączonych
wydziałów sądu uczestniczyli wszyscy sędziowie. Stanowiły one pierwowzór przyszłych zgromadzeń ogólnych. Do kompetencji tego ciała zaliczano m.in.: wybór
kandydatów na wakujące stanowiska sędziowskie, oznaczanie terminu tzw. ferii
sądowych (terminów wypoczynku dla poszczególnych sędziów), ostateczne decydowanie o treści instrukcji sądowych, rozpatrywanie sprawozdań o biegu spraw
w sądzie (i sądach podległych instancyjnie), podział przewodniczących i sędziów
pomiędzy poszczególne wydziały (art. 11).
Tymczasowa instrukcja opierała model funkcjonowania sądu na przewadze
organu o charakterze samorządowym. Znaczącą rolę w rozwoju samorządu sęPodstawowe znaczenie dla statusu sędziów na terenie zaboru austriackiego miały: Państwowa Ustawa zasadnicza o władzy sędziowskiej z dnia 21 grudnia 1867 r., Dz.U. P. nr 144; ustawa
z dnia 12 lipca 1872 r. normująca celem wykonania art. 9 ustawy o zasadniczej władzy sędziowskiej, prawo skargi stron z powodu naruszeń prawa popełnionych przez urzędników sędziowskich
w wykonaniu ich urzędowej działalności, Dz.U. P. nr 112; Ustawa z dnia 21 maja 1868 r. o traktowaniu dyscyplinarnym urzędników sędziowskich, Dz.U. P. nr 46; Ustawa z dnia 27 listopada 1896 r.
o organizacji sądowej, Dz.U. P. nr 217; Patent cesarski z dnia 3 maja 1853 r., Dz.U. P. nr 81; Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 5 maja 1897 r., Dz.U. P. nr 112; Ustawa z dnia 1 sierpnia 1895 r. wprowadzająca ustawę o wykonaniu sądownictwa i o właściwości zwyczajnych sądów
w sprawach cywilnych, Dz.U. P. nr 110 oraz cesarskie Rozporządzenie z dnia 1 czerwca 1914 r.
o zmianach postępowania w cywilnych sprawach spornych, Dz.U. P. nr 118. Zob. także Zbiór ustaw
i rozporządzeń administracyjnych. T. I. Red. J. Piwocki. Lwów 1899; Ustawa postępowania cywilnego dla Cesarstwa Niemieckiego z d. 30 stycznia 1877 r. ze wszystkimi zmianami następnymi, oraz
z dołączeniem rozporządzenia Rady Związkowej z dn. 9 września 1915 r. w przedmiocie zmniejszenia pracy sądów. Ustawa o organizacji sądownictwa. Ustawa o organizacji sądów, spolszczyli
J.F. i St. G. adwokaci przysięgli. Warszawa–Poznań 1916; A. Mogilnicki: Sądownictwo w Polsce
w okresie przedwojennym w świetle cyfr. Warszawa 1917.
3
Co do statusu sądów i sędziów w byłym zaborze rosyjskim patrz w szczególności: A. Korobowicz: Reforma ustroju sądownictwa w Królestwie Polskim po 1863 r. Przygotowanie i treść. Lublin
1976.
4
Przepisy tymczasowe o urządzeniu sądownictwa w Królestwie Polskim, Dz.Urz. Dep. Spraw.
TRS. 1917, nr 1, poz. 1; Tymczasowa Instrukcja Ogólna dla Sądów byłego Królestwa Polskiego,
Dz.Urz. Dep. Spraw. TRS. 1917, nr 2, poz. 4.
2
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dziowskiego odegrały także okólniki i praktyka. Jeden z wydanych w 1917 r.
okólników zalecał, by „na każde wakujące stanowisko w sądach: Najwyższym,
apelacyjnym i okręgowych właściwy sąd przedstawiał trzech kandydatów”. A. Mogilnicki pisał, że „wprędce urobił się zwyczaj, że minister poza wskazaną trójkę
nie wykraczał […], nawet z niej nie wybierał, przedstawiając stale do mianowania
kandydata wskazanego na pierwszym miejscu”5. Samorządu sędziowskiego nie
znano w innych częściach Polski.
Na jednolitą regulację ustrojowo-pragmatyczną polskie sądownictwo czekało
ponad dziesięć lat. Zagadnienie samorządu sędziowskiego stanowiło jedną z zasadniczych osi sporu. Prace toczyły się dwutorowo. Obok Podkomisji Komisji
Kodyfikacyjnej działała także komisja ministerialna. Pierwsza posiadała charakter ustrojowy, druga natomiast pragmatyczny. Komisje rywalizowały ze sobą, dążąc do objęcia zakresem przygotowywanych projektów materii pragmatycznych.
Ten swoisty spór kompetencyjny obejmował w szczególności zagadnienia związane z objęciem stanowiska sędziowskiego. Obydwa ciała opracowywały kolejne
wersje projektów. Ostatecznie dzięki skutecznej akcji sędziów, w której pierwszoplanowa rola przypadła J. Jamonttowi, A. Mogilnickiemu i E.S. Rappaportowi,
materia nominacyjno-awansowa znalazła się w projekcie rządowym. Nadano jej
wówczas inną treść niż we wcześniejszych projektach Komisji Kodyfikacyjnej.
Miejsce ministra sprawiedliwości jako faktycznego decydenta w sprawach nominacyjnych zajęły odpowiednie zgromadzenia i wydziały osobowe sądów6. Art. 14
projektu ustawy o sędziach i prokuratorach stanowił, że „Minister Sprawiedliwości przedstawia do mianowania jednego z kandydatów, wskazanych przez sądy”.
Zakładano co prawda, że w dwuletnim okresie przejściowym minister będzie
mógł wskazywać innych kandydatów. Nigdy jednak nie mógł wychodzić poza
listę osób wskazanych uprzednio przez sądy (art. 133 projektu, w wersji zaproponowanej przez komisję prawniczą sejmu). Projekt określał też podstawy funkcjonowania zgromadzeń ogólnych i wydziałów osobowych7.
W dniu 23 marca 1926 r. odbyło się drugie czytanie projektu. Za sprawą
płomiennej mowy posła PPS i członka Komisji Kodyfikacyjnej Z. Marka przegłosowano wówczas poprawkę, zgodnie z którą minister wskazując kandydata
na stanowisko sędziowskie, nie był związany propozycjami przedstawionymi
przez sądy8.
A. Mogilnicki: Niezawisłość sędziów w nowym ustroju sądowym. Warszawa 1928, s. 5.
Szerzej na temat prac nad przyszłym prawem o ustroju sądów powszechnych zob. G. Ławnikowicz: Idea niezawisłości sędziowskiej w porządku prawnym i myśli prawniczej II Rzeczypospolitej.
Toruń 2009, s. 159–171. Co do prac podkomisji do spraw ustroju sądownictwa Komisji Kodyfikacyjnej zob. M. Mohyluk: Prawo o ustroju sądów powszechnych w pracach Komisji Kodyfikacyjnej.
Białystok 2004.
7
Projekt rządowy ustawy o sędziach i prokuratorach sądów ogólnych, Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej, okres I, druk nr 1200; Sprawozdanie Komisji Prawniczej o projekcie rządowym ustawy
o sędziach i prokuratorach sądów ogólnych, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, okres I, druk nr 2005.
8
Sprawozdanie stenograficzne z 277 posiedzenia Sejmu z dnia 23 marca 1926 r., ł. 49.
5
6
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Poseł Marek mówił wówczas:
„Proszę Panów, podobno Panowie wszyscy są przeciwnikami sowietyzmu, a jednak gdybyśmy wprowadzili to, co chce większość Komisji Prawniczej […], jeżeli byśmy pozostawili wolny wybór sędziów, a na boku pozostawili p. Ministra
Sprawiedliwości, jako zupełnie zbędny czynnik, to wprowadzilibyśmy zupełnie
system sowiecki; byłyby to sowiety sędziowskie”9.

Wypowiedź posła Marka jest w pewnym stopniu symptomatyczna dla ówczesnej debaty. Niezależnie od silnych antagonizmów międzydzielnicowych, skutkujących przekonaniem, że system prawny, w którym wzrastał dyskutant, jest
doskonalszy od rozwiązań obowiązujących w pozostałych dzielnicach, pojawiało
się jako element szczegółowej świadomości prawnej przekonanie o odrębnym, ale
mimo wszystko urzędniczym statusie sędziego10. Pogląd taki szczególnie odpowiadał potrzebom i aspiracjom twórców polskiego autorytaryzmu. Nie jest sprawą przypadku, że na wypowiedź posła Marka z wielką satysfakcją powoływał się
minister sprawiedliwości S. Car11.
Ostatecznie nie udało się uchwalić ani pragmatyki sędziowskiej, ani też Prawa
o ustroju sądów powszechnych. Po przewrocie majowym projekty zostały wykorzystane przez ministra S. Cara, który opracował nowy akt łączący materie ustrojowe i pragmatyczne. Został on opublikowany jako rozporządzenie prawo o ustroju
sądów powszechnych z dnia 6 lutego 1928 r. i wszedł w życie 1 stycznia 1929 r.12.
Minister Car jeszcze przed wejściem w życie prawa o usp podkreślał, że
„liczyć się musi […] z warunkami zrealizowania projektu ustrojowego w chwili
obecnej i z wymogami ustalenia ścisłej kolaboracji władzy sądowniczej i wykonawczej oraz istotnego wpływu władzy wykonawczej na sprawę wymiaru sprawiedliwości”13.

Rozdział VII działu I prawa o usp zatytułowano Zgromadzenie ogólne. Wbrew
tytułowi określał on nie tylko podstawy działania zgromadzeń, ale także kolegiów
administracyjnych.
Ibidem, ł. 22.
Szerzej na ten temat G. Ławnikowicz: Spuścizna zaborcza a unifikacja postaw w dyskursie
na temat pożądanego statusu trzeciej władzy. W: Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczno-prawna u progu XXI wieku. Red. P. Fiktus, H. Malewski, M. Marszał. Wrocław 2015, s. 185–205.
11
Minister Car mówił: „Znamienne jest, że w poprzednim Sejmie klub PPS zgłosił poprawkę,
żeby Minister Sprawiedliwości miał prawo przedstawiać kandydatów bez żadnych ograniczeń, to
znaczy w 100%”. Sejm o ustroju sądowym. „Głos Sądownictwa” 1929, nr 3, s. 220.
12
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych, Dz.U. nr 12, poz. 93 [dalej: prawo o usp].
13
Cyt. za J. Jamontt: Historia i krytyka rozporządzenia o ustroju sądów powszechnych. Warszawa
1928, s. 45. Niniejsze oświadczenie S. Car miał złożyć w dniu 24 lutego 1927 r. na ostatnim posiedzeniu wspólnej komisji powołanej przez ministerstwo i Delegację Zrzeszeń i Instytucji Prawniczych.
9

10
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Zgromadzenia ogólne działać miały w sądach okręgowych, apelacyjnych oraz
w Sądzie Najwyższym (arg. z art. 47 § 2 prawa o usp)14.
W skład zgromadzeń wchodzili wszyscy sędziowie danego sądu. Przewodniczyli im prezesi sądów (art. 47 § 1 prawa o usp). Zgodnie z § 13 regulaminu
także oni zwoływali posiedzenia zgromadzeń i ustalali porządek dzienny obrad15.
Udział w zgromadzeniach mogli brać prokuratorzy. Mieli oni prawo „stawiania
wniosków”; nie uczestniczyli jednak w głosowaniu16.
Rozporządzenie wprost nie nakładało obowiązku uczestnictwa sędziów w obradach zgromadzenia. Jest rzeczą oczywistą, że należałoby go wprost wyprowadzić z istoty służby sędziowskiej i jej szczególnego etosu. Wniosek ten potwierdza
brzmienie § 12 ust. 1 reg. a.o.g.17. Przewidywano, że do powzięcia uchwał potrzebne jest quorum. W Sądzie Najwyższym wymagano obecności „przynajmniej
połowy jego członków”, a w pozostałych sądach „dwóch trzecich jego członków”
(art. 49 § 1 prawa o usp).
Prawo o usp nie zawierało wykazu kompetencji zgromadzeń. Zgodnie z art. 51
tego aktu należało do nich rozpoznawanie spraw przekazanych im ustawami oraz
tych spraw z zakresu administracji sądowej, co do których kierownik sądu zażądał opinii. Przepisy określające kompetencje zgromadzeń rozsiane były po całym
rozporządzeniu. W ustaleniu ich treści pomocne okazują się przywoływany już
regulamin ogólny wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych
i grodzkich (reg. a.o.g.) oraz regulamin ogólny Sądu Najwyższego18.
Porównując zakres zadań zgromadzeń w sądach okręgowych i apelacyjnych,
dostrzec możemy szereg kompetencji wspólnych obu sądom. W tej grupie mieściły się: oznaczanie zakresu czynności wydziałów, wyznaczanie sędziów do poszczególnych wydziałów, wybieranie członków kolegium, orzekanie o zgłoszeniu
wniosku w przedmiocie przeniesienia sędziego w stan spoczynku ze względu na
interes wymiaru sprawiedliwości19, rozstrzyganie na żądanie prezesa o zezwole14
Art. 47 § 2 stanowił: „Przepisy o zgromadzeniu ogólnym nie mają zastosowania w sądach
grodzkich”.
15
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r.; Regulamin ogólny
wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich, Dz.U. nr 104, poz. 934
[dalej: reg. a.o.g.].
16
Art. 49 § 3 stanowił: „Prokurator bierze udział bez głosu stanowczego w zgromadzeniu ogólnym i ma prawo stawiania wniosków”.
17
Przepis ten stanowił: „Sędziowie są obowiązani brać udział w zgromadzeniu ogólnym. Jeżeli
sędzia na posiedzenie przybyć nie może, winien zastosować się do przepisu art. 122 [prawa o usp
– G.Ł]. Nieprzybycie sędziego stale czynnego poza siedzibą sądu okręgowego uważa się zawsze za
usprawiedliwione”.
18
Regulamin ogólny Sądu Najwyższego, Załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 1929 r. w sprawie wydania regulaminu Sądu Najwyższego, Dz.U. nr 53, poz. 427
[dalej: reg. SN].
19
Ze zrozumiałych względów zgromadzenia w sądach okręgowych orzekały w przedmiocie
przeniesienia sędziów grodzkich i okręgowych, natomiast zgromadzenia w sądach apelacyjnych –
o sędziach tychże sądów.
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niu sędziemu na uboczne zajęcie oraz wybieranie kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w swoim sądzie (§ 17 i 18 reg. a.o.g.).
Ze względu na odrębny status sądów okręgowych i apelacyjnych zrozumiałe
jest także istnienie swoistych kompetencji, typowych wyłącznie dla jednego ze
wskazanych rodzajów sądów.
Jeśli chodzi o sądy okręgowe, było to: wyznaczanie członków wydziałów zamiejscowych i sędziów do sądu dla nieletnich, oznaczanie kolejności powoływania sędziów grodzkich do rozpoznawania spraw odwoławczych, oznaczanie terminów stałych roków sądowych oraz wskazywanie sędziów, którzy mają w nich
uczestniczyć (§ 17 reg. a.o.g.).
Do specyficznych kompetencji zgromadzeń w sądach apelacyjnych należało w szczególności: orzekanie (na wniosek ministra) o potrzebie przeniesienia
sędziego okręgowego lub grodzkiego na inne stanowisko albo na inne miejsce
służbowe dla dobra wymiaru sprawiedliwości lub powagi stanowiska sędziego,
orzekanie o przeniesieniu sędziów wymienionych sądów w stan spoczynku w interesie wymiaru sprawiedliwości (na wniosek ministra lub zgromadzenia sądu
okręgowego), orzekanie o potrzebie przeniesienia w stan spoczynku sędziów sądów okręgowych i grodzkich na podstawach określonych w art. 108 lit. a prawa
o usp oraz w art. 110 lit. a i b prawa o usp, wybór członków sądu dyscyplinarnego, orzekanie o potrzebie zwolnienia sędziego handlowego (§ 18 reg. a.o.g.).
Zastanawiając się nad rzeczywistą rolą zgromadzeń, należy mieć na względzie
charakter przyznanych im kompetencji. Część z nich to zadania własne zgromadzeń, wiążące z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania sądów, część wymagała natomiast współdziałania z innymi organami, w szczególności prezesami
sądów, kolegiami czy też ministrem sprawiedliwości. W tym drugim wypadku
głos zgromadzeń miał różną wagę.
W pierwszej grupie mieściło się m.in. oznaczanie zakresu czynności wydziałów, wyznaczanie sędziów do poszczególnych wydziałów, wyznaczanie członków
wydziałów zamiejscowych i sędziów do sądu dla nieletnich, oznaczanie kolejności powoływania sędziów grodzkich do rozpoznawania spraw odwoławczych,
oznaczanie terminów stałych roków sądowych oraz wskazywanie sędziów, którzy
mają w nich uczestniczyć, wybór członków sądów dyscyplinarnych.
Wspominałem już wcześniej o sporach i wątpliwościach wiążących się z rolą
zgromadzeń w procedurze nominacyjno-awansowej. Jaką postać przybrały te
demonizowane przez posła Marka „sowiety sędziowskie”? Wpływ zgromadzeń
zaznaczał się tylko w przypadku nominacji na stanowiska sędziów sądów okręgowych, apelacyjnych i sędziów Sądu Najwyższego. Zgromadzenia nie uczestniczyły w procedurze mającej na celu powołanie na stanowiska asesorów, sędziów
sądów grodzkich oraz tzw. kierowników sądów (kierowników sądów grodzkich,
prezesów i wiceprezesów sądów okręgowych, apelacyjnych i Sądu Najwyższego).
Rola zgromadzeń w procesie nominacyjnym była przeceniana, a ich wpływ
na finalny wynik konkretnych postępowań iluzoryczny. Spośród zgłaszających się
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na wakujące stanowisko kolegium właściwego sądu, a następnie jego zgromadzenie wskazywało trzech najodpowiedniejszych kandydatów. Swoich kandydatów
wskazywało także kolegium sądu wyższego. W art. 93 § 1 rozporządzenia użyto
zwrotu: „innych jeszcze kandydatów”. Wnosić zatem należy, że kolegium mogło
wskazać dowolną liczbę swoich kandydatów, byleby „spośród osób przedstawionych zgromadzeniu ogólnemu” (art. 93 § 1 in fine).
Wnioskowanie o mianowanie na dane stanowisko sędziowskie należało do
ministra i to on dokonywał ostatecznego wyboru. Należy przyjąć, że w naturalny sposób czuł się bardziej związany wskazaniem powiązanych z nim kolegiów.
Wszak obrazowo rzecz ujmując, prezes sądu i jego dwaj zaufani członkowie kolegium odpowiadali przed nim za właściwe wskazanie kandydata. Zgodnie z art. 96
§ 1 prawa o usp minister sprawiedliwości miał „przedstawiać do mianowania na
stanowiska sędziów okręgowych i apelacyjnych jednego z kandydatów wskazanych przez sądy”. Pozostawiono mu zatem wybór spośród osób przedstawionych
przez kolegium i zgromadzenie sądu, w którym wakowało stanowisko (maksymalnie sześciu kandydatów), oraz tych, którzy wskazani zostali (w dowolnej liczbie) przez kolegium sądu wyższego.
Faktyczny wpływ ministra na nominacje sędziowskie wzmacniała dodatkowo
regulacja zawarta w art. 96 § 2 prawa o usp. Przepis ten przyznawał mu prawo
przedstawiania do „mianowania kandydatów także spośród innych osób, odpowiadającym warunkom wymienionym w art. 82–88, w granicach jednej piątej
części, liczonej na dany rok oddzielnie dla sądów okręgowych i sądów apelacyjnych, na podstawie przeciętnej liczby mianowań z ostatnich trzech lat”. Aby
dobrze zrozumieć znaczenie tego przepisu, wystarczy przytoczyć słowa ministra
S. Cara. Mówił on: „Przyjęty system nominacji nie ma na celu zagwarantowania
czynnikowi rządowemu arytmetycznie obliczonej liczby nominacji na stanowiska
sędziowskie, lecz daje wyraz konieczności zapewnienia wpływu czynnika konstytucyjnie odpowiedzialnego na dobór personelu wymiaru sprawiedliwości”20.
Minister miał także stwierdzić, że dysponując 10% lub nawet mniej, będzie mógł
wpływać na wszystkie wybory „nie na 10%, a na 100%”21.
20
Zasady i główne postanowienia nowego ustroju sądów powszechnych. Sprawozdanie ze zjazdu Prezesów apelac. i Prokuratorów w Ministerstwie Sprawiedliwości (Dokończenie). „Głos Prawa”
1929, nr 1–4, s. 118. B. Wisznicki podkreślał: „[…] zasada wybieralności sędziów otrzymała rozstrzygnięcie niewłaściwe, bodajże mniej pożądane, niż całkowite jej nieprzyjęcie, albowiem te 10%
nominacji, które rozporządzenie pozostawia do uznania Ministra, nie tylko wyczerpuje jego w tym
zakresie potrzeby, lecz zniechęca sędziów do wyboru, jako do prawa bezprzedmiotowego i stwarza
nadto niepomyślne stosunki w łonie sądownictwa pomiędzy dwoma jego odłamami wywodzącymi
się z różnych źródeł ich władzy” – B. Wisznicki: O usprawnienie działalności sądów. „Głos Sądownictwa” 1930, nr 6, s. 348.
21
Cyt. za J. Jamontt: Zmiana w ustroju sądów. „Gazeta Sądowa Warszawska” 1930 nr 8, s. 101.
Wedle J. Jamontta słowa te miał wypowiedzieć S. Car na spotkaniu ze Stałą Delegacją Zrzeszeń i Instytucji Prawniczych w dniu 6 lutego 1928 r. (powyższe zrozumieć przyczynę, dla której minister
operuje liczbą 10, a nie 20%).
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Przedstawiony wyżej system nie obowiązywał w okresie organizacyjnym.
W tym czasie kompetencje ciał sędziowskich miały zatem jedynie charakter opiniodawczy22.
Zaznaczmy, że złożony i niepraktyczny system nominacyjny obowiązywał
w Sądzie Najwyższym. Uczestniczyły w nim zgromadzenie ogólne, kolegium
administracyjne, pierwszy prezes sądu najwyższego i minister sprawiedliwości.
Pozycja zgromadzeń wydawała się silna. To one odpowiadały za układanie tzw.
list rocznych (obejmowały 25 osób), następnie po wysłuchaniu opinii kolegium
przedstawiały ministrowi za pośrednictwem prezesa wąską listę trzech najodpowiedniejszych kandydatów. Minister nie był jednak związany ternem przedłożonym przez zgromadzenie i mógł przedstawić do nominacji innych kandydatów
umieszczonych na liście rocznej. Istota problemu zamykała się w konstatacji, że
zgromadzenie mogło wciągnąć na listę roczną jedynie pięciu kandydatów spośród osób wskazanych przez członków zgromadzenia23.
Zgodnie z art. 102 § 2 lit. c prawa o usp sędziego można było przenieść na
inne miejsce służbowe „dla dobra wymiaru sprawiedliwości lub powagi stanowiska sędziowskiego, na podstawie orzeczenia zgromadzenia ogólnego sądu wyższego, powziętego na wniosek Ministra Sprawiedliwości”.
W art. 110 prawa o usp określono podstawy fakultatywnego przeniesienia sędziego w stan spoczynku przez zgromadzenia ogólne. Mogło ono nastąpić, gdy
„z powodu choroby lub zwolnienia od zajęć dla poratowania zdrowia nie pełnił
służby dłużej niż rok” oraz jeśli „z powodu ułomności cielesnej albo z powodu upadku sił fizycznych lub umysłowych stał się trwale niezdolny do służby”24.
W wymienionych sytuacjach jedynym organem uprawnionym do przeniesienia
było zgromadzenie ogólne sądu wyższego (art. 111 § 2). Art. 110 lit. c stanowił
odpowiednik regulacji zawartej w art. 102 § 2 lit. c. Otrzymał on następujące
brzmienie: „Sędzia może być przeniesiony w stan spoczynku z urzędu […] w interesie wymiaru sprawiedliwości, na podstawie orzeczenia zgromadzenia ogólnego sądu wyższego, powziętego większością trzech piątych głosów obecnych, na
wniosek Ministra Sprawiedliwości lub zgromadzenia ogólnego sądu właściwego”.
Prawo o usp nie precyzowało pojęć „dobro wymiaru sprawiedliwości” i „powaga stanowiska sędziego”. Należy przyjąć, że chodziło tutaj o takie stany faktyczne, które nie uzasadniałyby wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Słusz22
Art. 284 § 2 stanowił: „W ciągu okresu przewidzianego w par. 1 [tj. okresu organizacyjnego
wynoszącego dla sądów apelacyjnych rok, dla sądów okręgowych dwa lata – G.Ł.] przedstawianie
kandydatów w myśl art. 92–94 i 96 na stanowiska sędziów apelacyjnych i okręgowych ma znaczenie
opiniodawcze”.
23
Zasady nominacji na stanowisko sędziego SN określono w szczególności w art. 91 § 3, 95
i 96 § 3 prawa o usp.
24
W art. 110 lit. a precyzowano: „za przerwę będą uważane tylko te okresy czynnej służby,
które wynoszą co najmniej połowę czasu spędzonego poprzednio poza służbą z powyższych powodów”.
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nie W. Miszewski podkreślał, że o ile celem postępowania dyscyplinarnego jest
represja, to w przypadku omawianego postępowania „dominujące znaczenie ma
cel ogólny o szerszym zasięgu: dobro wymiaru sprawiedliwości i utrzymanie powagi stanowiska sędziego”25. Zdaniem A. Mogilnickiego przedmiotowe klauzule
należałoby utożsamiać z powstaniem takiego układu okoliczności, niezależnych
w zasadzie od sędziego, iż „dalszy jego pobyt w danym mieście stanie się niepożądany i może obniżyć powagę sądu”26.
Użycie zwrotu „interes wymiaru sprawiedliwości” to w zestawieniu z art. 102
tylko pozorne zawężenie przesłanki. In concreto termin ten może bowiem konsumować obydwie klauzule z art. 102. Trudno byłoby nie zgodzić się z tezą, że w interesie wymiaru sprawiedliwości jest zachowanie nie tylko powagi stanowiska, ale
też tego wszystkiego, co odpowiada dobru wymiaru sprawiedliwości.
Cytowanym przepisom zarzucano, iż pozostają w sprzeczności z ustawą zasadniczą. Konstytucja dopuszczała bowiem jedynie przeniesienie na mocy orzeczenia sądu, zaś decyzję zgromadzenia trudno uznać za orzeczenie27. Wydawać by
się mogło, że ta oczywista sprzeczność z konstytucją nie niosła dla sędziów większych zagrożeń. Przekazanie decyzji zgromadzeniu ogólnemu, które rozstrzygało
większością głosów, zdawało się kreować gwarancję, że przepis ten nie będzie
nadużywany na szkodę sędziów. Art. 102 § 2 lit. c oraz art. 110 lit. c postrzegano
nawet jako potencjalny środek walki zgromadzeń (samorządu) z nominacyjnymi
wpływami ministra sprawiedliwości. A. Mogilnicki pisał m.in.:
„zastrzeżenie, że […] przeniesienie może nastąpić tylko na podstawie orzeczenia zgromadzenia […] daje dostateczną rękojmię, że przepisy te nie będą nadużywane”. „[…] przepis […] może niekiedy stanowić w rękach sądu skuteczny
środek do zabezpieczenia sądów przed niewłaściwymi nominacjami. Może się
zdarzyć, że minister, przeważnie, niedostatecznie poinformowany, albo działający pod naciskiem, przedstawi do nominacji […] własnego kandydata, który, jak
się okaże w następstwie, jest dotknięty taką wadą, że współpraca z nim będzie
dla sędziów wprost niemożliwa. Bywają ludzie, którym z formalnych względów
nic zarzucić nie można, odpowiadają wszelkim warunkom ustawowym, są formalnie nieskazitelnego charakteru, a jednak w ich przeszłości lub charakterze
jest coś, co czyni ich zupełnie nie nadającymi się do danego środowiska. Gdyby taki kandydat, przez jakieś nieporozumienie, otrzymał nominację […], sądy
25
W. Miszewski: Przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe. „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 1936, z. 4, s. 880.
26
Tak A. Mogilnicki: Niezawisłość sędziów…, s. 22.
27
Tak np. A. Czerwiński: Ustrój sądów powszechnych wedle rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. Lwów 1928. Inny pogląd wyrażono w urzędowym wyjaśnieniu do
prawa o usp, gdzie nie uzasadniając bliżej zajętego stanowiska, stwierdzono: „Decyzja zgromadzenia ogólnego, o której mówi pkt. c art. 110 [tj. decyzja o przeniesieniu przez zgromadzenie w stan
spoczynku – G.Ł.], jest pojęciowo i formalnie orzeczeniem”. Zasady i główne postanowienia…,
s. 118.

Zgromadzenia ogólne w prawie o ustroju sądów powszechnych (1929–1939)

465

mogłyby skorzystać z przyznanego im prawa i przenieść intruza w stan spoczynku. […] już sam fakt możliwości takiego rozstrzygnięcia będzie skutecznie powstrzymywał ministrów od przedstawiania kandydatów, szczególnie źle
widzianych przez sądy”28.

W praktyce stworzono instytucję bardzo niebezpieczną, zwłaszcza że decyzja
zgromadzenia nie wymagała ani uzasadnienia, ani też nie podlegała zaskarżeniu29. Bodaj największym zagrożeniem była jednak instytucja „ruchomej właściwości”, która, i jest to zagadnienie szerszej natury, rzutowała na faktyczny układ
relacji pomiędzy zgromadzeniami a kolegiami. We wskazanych w rozporządzeniu
okolicznościach sprawy należące do zakresu działania zgromadzenia obligatoryjnie przechodziły lub mogły przejść pod rozpoznanie kolegium. Zgodnie z art. 50
§ 1 podstawą obligatoryjnego przejścia kompetencji było stwierdzenie bądź to,
że zgromadzenie „nie zebrało się w przepisanej liczbie członków”, bądź też że
„nie powzięło ono uchwały w terminie zakreślonym przepisami”. Fakultatywną
podstawę przejścia kompetencji przewidziano w przepisie § 2 art. 50. Zgodnie
z nim „Zgromadzenie ogólne może przekazać poszczególne sprawy lub pewne
ich rodzaje pod rozpoznanie kolegium administracyjnego”.
Rozporządzenie wyłączało co prawda możliwość przejścia kompetencji w zakresie niektórych spraw (określono je w art. 111 § 2), nie znalazło się jednak wśród
nich przeniesienie sędziego na inne stanowisko lub w stan spoczynku w interesie
wymiaru sprawiedliwości. W urzędowym komentarzu firmowanym przez ministerstwo sprawiedliwości uznawano tą okoliczność za wypadek przy pracy i podkreślano, że „artykuł ten będzie przy najbliższej sposobności ustawodawczej zmieniony w tym kierunku, że spod kompetencji kolegium wyjęte będą bezwzględnie
sprawy, złączone z przenoszeniem sędziów w stan spoczynku i na inne miejsce
służbowe”30. Czy była to szczera deklaracja? Zapewne nie. W wydanym bowiem
w dniu 24 grudnia 1928 r. regulaminie znalazł się przepis, zgodnie z którym
„[…] sprawy dotyczące przeniesienia sędziów w stan spoczynku lub na inne stanowisko albo miejsce służbowe (art. 102 § 2 lit. c, art. 110) winny być w zasadzie
załatwiane przez zgromadzenie ogólne; mogą one być przekazywane kolegium administracyjnemu i przez nie podejmowane tylko w razie wyjątkowej konieczności”
(§ 19 reg. a.o.g.). Oceny powyższej nie podważa nawet wyłączenie ruchomej właściwości w wymienionej grupie spraw przez ustawę z dnia 4 marca 1929 r.31. Była
A. Mogilnicki: Niezawisłość sędziów…, s. 22–23.
Art. 11 ust. 4. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r., Dz.U.
nr 104, poz. 938.
30
Zasady i główne postanowienia nowego ustroju sądów powszechnych. Sprawozdanie ze zjazdu Prezesów apelac. i Prokuratorów w Ministerstwie Sprawiedliwości. „Głos Prawa” 1928, nr 9–124,
s. 426.
31
Ustawa z dnia 4 marca 1929 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia
Prezydenta z dnia 6 lutego 1928 r., zawierającego „Prawo o ustroju sądów powszechnych”, Dz.U.
1930, nr 5, poz. 43 [dalej: nowela z 4 marca 1929 r.].
28
29
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to bowiem decyzja sejmu podjęta w związku z próbą liberalizacji prawa o usp,
inspirowanej przez środowisko sędziowskie i źle odebranej przez obóz rządzący32.
Należy także podkreślić, że minister nie zmienił brzmienia cytowanego przepisu
regulaminu.
Status Zgromadzeń ewoluował. Pierwsze zmiany wiązały się z liberalizującą
rozporządzenie nowelą z 4 marca 1929 r.33. Z punktu widzenia pozycji zgromadzeń wymieniona ustawa nie odegrała większej roli. Obniżono wówczas wymogi
określające quorum, przewidując konieczność udziału połowy członków w odniesieniu do wszystkich zgromadzeń (art. 12 noweli z 4 marca). Wymóg quorum
został zniesiony jeszcze w 1930 r.34.
Na mocy powoływanej ustawy wprowadzono obowiązek takiego zwoływania
posiedzeń zgromadzeń, aby umożliwić w nich udział wszystkim sędziom (nowe
brzmienie art. 49 § 1).
Niewątpliwie wzmocnieniem pewności stanowiska było uzupełnienie art. 11
prawa o usp o § 2. Zgodnie z nim odwołanie naczelnika sądu grodzkiego mogło
nastąpić jedynie za zgodą zgromadzenia ogólnego właściwego sądu okręgowego35.
Na uwagę zasługuje także przyznanie zgromadzeniu ogólnemu Sądu Najwyższego kompetencji w zakresie wskazywania kandydatów na stanowiska prezesów tego sądu. Przedstawienie miało niestety tylko charakter opiniodawczy
(art. 97 § 2)36.
Z dniem 1 września 1932 r. weszło w życie rozporządzenie nowelizujące prawo o usp z dnia 23 sierpnia 1932 r.37. Nie sposób nie zgodzić się z oceną przenikliwego obserwatora sądowej rzeczywistości J. Bekermana. Pisał on:
„lepiej i jaśniej, aby w ogóle tych zebrań, a nawet samego kolegium administracyjnego nie było: prezesi mieliby wówczas pełnię nieograniczonej władzy –
i byliby za nią w pełni odpowiedzialni – a sędziowie pozbyliby się złudzeń, co
zawsze jest rzeczą pożyteczną”.
Art. 14 noweli z 4 marca 1929 r. stanowił: „W art. 50 § 1 dodaje się na końcu nowe zdanie: «Postanowienie to nie dotyczy wypadków przewidzianych w art. 102 § 2 lit. c, w art. 108
lit. a i w art. 110 lit. a, b, c»”.
33
Szerzej na temat liberalizacji prawa o usp patrz G. Ławnikowicz: Idea niezawisłości sędziowskiej…, s. 265–270.
34
Art. 1 ust. 1. Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1930 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego
1928 r., zawierającego „Prawo o ustroju sądów powszechnych”, Dz.U. nr 80, poz. 626.
35
Zmiana została dokonana przez art. 3 noweli z 4 marca.
36
Powoływany przepis otrzymał następujące brzmienie: „Kandydatów na prezesów Sądu Najwyższego w liczbie trzech na każde opróżnione stanowisko przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości
zgromadzenie ogólne Sądu Najwyższego, przedkładając jednocześnie podania wszystkich zgłaszających się kandydatów. Przedstawienie to ma charakter opiniodawczy”.
37
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. zmieniające niektóre
przepisy prawa o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. nr 73, poz. 661.
32
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Wychodząc z powyższych założeń, zdecydowanie występował przeciwko systemowi, w którym zebranie ogólne staje się „niepotrzebnym dodatkiem, rodzajem chóru w tragedii greckiej”38.
Dlaczego Bekerman miał rację? Samorząd sędziowski faktycznie znikał. Owszem pozostał szyld (instytucje). Następowała jednak diametralna zmiana funkcji. W art. 79 rozporządzenia zawarto ogólną dyrektywę, zgodnie z którą
„Poza wypadkami zastrzeżonymi zgromadzeniu ogólnemu w niniejszym rozporządzeniu, kolegium administracyjne będzie właściwe dla spraw, które według dotychczasowych przepisów należały do zgromadzenia ogólnego, do sądu
w składzie zgromadzenia ogólnego lub do połączonych wydziałów sądu”.

Zgromadzeniom pozostawiono wybór członków kolegium administracyjnego
oraz członków sądów dyscyplinarnych (art. 48 i art. 141 § 1) 39.
Od tej pory zgromadzenia wskazywały nie dwóch, ale trzech członków i trzech
zastępców członków kolegium. W praktyce nie miało to jednak żadnego znaczenia, bowiem w przypadku (teoretycznym) równego rozłożenia się głosów o wyniku losowania przesądzał przewodniczący kolegium, którym był prezes sądu40.
Na krótką wzmiankę, istotną także z uwagi na czytelność dalszych uwag, zasługują losy przepisów, na mocy których zgromadzenie podejmowało decyzję
o przeniesieniu sędziego na inne stanowisko lub miejsce służbowe (dla dobra
wymiaru sprawiedliwości lub powagi stanowiska sędziowskiego) lub w stan spoczynku (w interesie wymiaru sprawiedliwości). Chodzi o przepisy art. 102 § 2
lit. c i art. 110 lit. c prawa o usp. Od tej pory nie była to już decyzja zgromadzenia
ogólnego, ale orzeczenie
„sądu wyższego powzięte w składzie trzech sędziów tegoż sądu na posiedzeniu
niejawnym na wniosek prezesa sądu właściwego, a w stosunku do prezesa – na
wniosek prezesa sądu wyższego, po wysłuchaniu sędziego, jeśli na wezwanie się
stawi”41.

Postępowanie toczyło się z wyłączeniem jawności. Orzeczenie ani nie wymagało uzasadnienia, ani też nie podlegało zaskarżeniu. Sędziowie otrzymywali
możliwość uniknięcia poniżającego dla nich postępowania. Rozporządzenie wykonawcze obligowało prezesa do tego, by „przed złożeniem odnośnego wniosku
J. Bekerman: Jednoosobowość. „Palestra” 1932, nr 3–10, s. 110 i 111.
Nowy regulamin sądowy nie zawierał już analogicznego, jak w starym, wyliczenia kompetencji zgromadzeń i kolegiów. Działaniu obu ciał poświęcono w nim siedem krótkich przepisów
(§ 12–18). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1932 r. – Regulamin ogólny
wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich, Dz.U. nr 110, poz. 905.
40
Art. 48 w brzmieniu nadanym przez art. 10 powoływanego rozporządzenia.
41
Na podstawie art. 32 i 34 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia
1932 r., Dz.U. nr 73, poz. 661 taką właśnie treść wprowadzono w miejsce „zwrotu zgromadzenia
ogólnego” do przepisów art. 102 § 2 lit. c oraz art. 110 lit. c.
38
39
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zawiadomił o nim zainteresowanego sędziego, pozostawiając mu 14-dniowy termin do wniesienia podania o przeniesienie na inne miejsce służbowe lub w stan
spoczynku”42.
W dyskusji, która rozpoczęła się po wejściu w życie prawa o usp, linia podziału tradycyjnie przebiegała na ogół zgodnie z linią granic zaborów. Dla części autorów poprzez rozwiązania przyjęte w tym akcie ograniczono bądź nawet
przekreślono gwarancję niezawisłości sędziowskiej, zwłaszcza w kontekście statusu przyznanego kolegiom administracyjnym (Jamontt)43. Inni, bardziej ostrożni
i wyważeni w swych sądach dyskutanci starali się dostrzegać pozytywne konsekwencje rozciągnięcia instytucji zgromadzeń na cały kraj. Widzieli w nich
„cenny nabytek, który winien być pieczołowicie pielęgnowany, jako znakomite
podtrzymanie niezawisłości stanowiska sądów” (W. Miszewski)44. Nie zabrakło
też autorów, co znamienne – nie wywodzili się oni ze środowiska sędziowskiego, dla których koncesje na rzecz sędziowskiego samorządu były niebezpieczną
fanaberią. Cytowany na wstępie pracy Prof. UJ S. Gołąb pisał: „System to, jak
widzimy, iście mieszany, mniejsza o to jakiego pochodzenia, lecz – moim zdaniem – nie rokujący należytych widoków dla naszego sądownictwa, marnującego
czas, który powinien być poświęcony orzecznictwu, wiecowaniem na zgromadzeniach ogólnych nad sprawami nominacyjnymi, podziałem czynności sądowych
i innymi jeszcze sprawami ubocznymi”45. Zbieżne z tezami S. Gołąba były także wypowiedzi lwowskiego adwokata A. Lutwaka, który pisał m.in.: „A czegóż
dopiero spodziewać się z wprowadzonego obecnie przez nowe prawo o ustroju
sądów powszechnych systemu wybieralności sędziów przez ogólne zgromadzenia sędziów?”. Odwołując się do słów S. Gołąba, ostrzegał on: „polityka zapanuje
w sędziowskich gronach, sędziowie będą wybierać zamiast sądzić […]”46.
Z faktu, że zgromadzenia miały dokonywać wyboru członków kolegiów, nie
można wyprowadzić wniosku, że były one organem sędziowskiego samorządu.
Taki z gruntu chybiony pogląd odnajdziemy w urzędowym komentarzu do prawa
o usp47. Zgromadzenia były mniejszościowym udziałowcem w kolegiach. Kole§ 7, § 10 i § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1932 r. o trybie
postępowania przy przenoszeniu sędziów i prokuratorów na inne miejsce służbowe i w stan spoczynku, Dz.U. nr 110, poz. 906.
43
J. Jamontt: Historia i krytyka…, s. 80.
44
W. Miszewski: Główne zadania i cele zgromadzeń ogólnych sądowych według prawa o ustroju sądów powszechnych z 6 lutego 1928 r. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1929,
z. 1, s. 244.
45
S. Gołąb: Wymiar sprawiedliwości wśród zarzutów. „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne”
1929, nr 1–12, s. 170.
46
A. Lutwak: Wymiar sprawiedliwości wśród zarzutów. Z powodu publikacji prof. Stanisława
Gołąba. „Głos Prawa” 1928, nr 7–8, s. 307.
47
Stosowny fragment powoływanego tekstu brzmi: „Z dniem 1 stycznia 1929 r. należy przystąpić do ukonstytuowania organów samorządu sądowego, przewidzianych w prawie ustrojowym
(zgromadzenie ogólne, kolegium administracyjne)”. Zasady i główne postanowienia…, s. 425–426.
42
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gia zaś właśnie ze względu na sposób kształtowania swego składu personalnego
i sam układ osobowy reprezentowały w sądzie interes egzekutywy. Były to zatem ciała o zasadniczo różnym charakterze. Niewątpliwie też w zakresie najistotniejszym dla sędziowskiej niezawisłości (nominacje i awanse) wyraźnie zaznaczała się przewaga władzy wykonawczej, z którą związane były kolegia. Z dniem
1 września 1932 r. samorząd faktycznie przestał istnieć. Abstrahując od fasadowej
roli instytucji, ważny okazywał się moment natury psychologicznej. Już z chwilą
wejścia w życie prawa o usp, w państwie zmierzającym wówczas ku autorytaryzmowi, w państwie, w którym zawieszono przecież sędziowską nieusuwalność
(art. 284 § 1 prawa o usp), silne musiały być w środowisku sędziowskim postawy
konformistyczne. Ten system w naturalny sposób je wymuszał – skłaniał do samorządowej absencji (nieobecność na zgromadzeniach, która mogła skutkować,
czy też po prostu skutkowała, przejściem kompetencji w ramach ruchomej właściwości) czy też wprost przekonywał niektórych członków sędziowskich zgromadzeń do podejmowania decyzji zgodnych z oczekiwaniami egzekutywy. Po 1932 r.,
w którym to powtórnie przecież zawieszano sędziowską nieusuwalność (około
sześciuset usuniętych sędziów) oraz zaanektowano na potrzeby egzekutywy instytucje z art. 102 i 110, mogło być tylko gorzej48. O tym czasie K. Fleszyński
pisał: „Pamiętamy doskonale ten okres martwych, sennych, niemych, aklamacyjnych sądowniczych zgromadzeń, okres zgiętych karków i pochylonych głów”49.
Jeśli można dostrzegać jakiekolwiek pozytywne konsekwencje zaistniałego stanu
rzeczy, to jest nim obudzenie się w sędziowskiej świadomości przekonania o potrzebie restauracji samorządu.
Koncepcja odbudowy samorządu sędziowskiego pojawiła się i zdobyła szersze uznanie pod koniec lat trzydziestych. Stosowne propozycje formułowane były
przez Zrzeszenie Sędziów i Prokuratorów (ZSiP); szczególną aktywnością wykazywali się sędziowie śląscy50. W firmowanym przez ZSiP projekcie deklarowano, że
jego celem jest przeprowadzenie „w obowiązującej ustawie szeregu zmian, które,
stanowiąc na ogół nawrót w pewnym stopniu do podstawowego Prawa o ustroju
sądów powszechnych z dnia 6 lutego 1928 r. i usuwając znaczną część późniejszych nawarstwień nowelizacyjnych, utrwaliłyby niezawisłość sędziowską”51. Pro48
Liczbę taką podał autor, podpisujący się jako „m”. Prawdopodobnie był to A. Mogilnicki. Ma
ona charakter orientacyjny, co przyznawał również „m”, pisząc: „przeniesiono wówczas w stan spoczynku o ile mi wiadomo około 600 sędziów” – m: Przyczynek do kwestii nieusuwalności sędziów.
„Gazeta Sądowa Warszawska” 1936, nr 52, s. 728.
49
K. Fleszyński: Realne gwarancje niezawisłości sędziowskiej. „Głos Sądownictwa” 1939, nr 2,
s. 105.
50
Idem: Na barometrze sądowniczego życia. „Głos Sądownictwa” 1938 nr 5, s. 353–357; Idem:
Nowelizacja Ustawy o ustroju sądów. „Głos Sądownictwa” 1939, nr 5, s. 373–374; Wystąpienie śląskiego Oddziału ZSiP w Katowicach. Zrzeszenie Sędziów i Prokuratorów RZ.P. „Głos Prawników
Śląskich” 1938, nr 2, s. 265.
51
Zrzeszeniowy projekt nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych. „Głos Sądownictwa”
1938, nr 6, s. 485.
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jekt opublikowano w Głosie Sądownictwa, a wcześniej, w dniu 10 maja 1938 r.,
złożono na ręce ministra sprawiedliwości52.
Wbrew przywoływanej wyżej stonowanej deklaracji polscy sędziowie kreślili
założenia reformy dającej samorządowi znacznie więcej, niż posiadał kiedykolwiek. Istota proponowanej rewolucji polegała na likwidacji Kolegium Administracyjnego i zastąpieniu go Kolegium Sądowym. Nie chodziło tylko o nomenklaturę, celem było zlikwidowanie szeregu zależności sądów i sędziów od egzekutywy.
Nowe kolegia zdominowane przez zgromadzenia ogólne stałyby się ich organem
wykonawczym. Pisano o nich, że „przekształciłyby się na swego rodzaju małe
zgromadzenie ogólne, będące jego miniaturą, surogatem, wyrazem woli i poglądów ogółu sędziowskiego danego sądu”53. System zbliżałby się do komitetowego, czyniąc podmiotem sędziowską zbiorowość, czyniąc z kolegium drugi obok
zgromadzeń organ samorządu. Sądowy projekt nowelizacji zasadniczo korygował
treść art. 48 prawa o usp. Przepis ten miał otrzymać następujące brzmienie:
„Na Zgromadzeniu Ogólnym w listopadzie każdego roku Pierwszy Prezes Sądu
Najwyższego oraz prezesi sądów apelacyjnych i okręgowych składają sprawozdania z działalności danego sądu i wysłuchują postulatów członków Zgromadzenia. Poza tym Zgromadzenie Ogólne dokonuje wyborów członków i zastępców
Kolegium Sądowego. Liczba członków Kolegium Sądowego wynosi: w Sądzie
Najwyższym – 6 członków, w sądach apelacyjnych – 4 członków, a w sądach
okręgowych liczba członków Kolegium Sądowego winna odpowiadać liczbie
wydziałów […]. Ponadto w skład Kolegium Sądowego z urzędu wchodzi i przewodniczy prezes sądu […]”54.

Sędziowie nie mieli wątpliwości, że „wyrazem istotnym samorządu” jest „wybór kandydatów na stanowiska sędziowskie” oraz „podział pracy pomiędzy sędziów, przede wszystkim w formie delegacji do wydziałów sądu”55. W postępowaniu nominacyjno-awansowym najważniejsza byłaby rola Kolegiów Sądowych.
To one przedstawiałyby ministrowi kandydatów na stanowiska sędziowskie, a minister mógłby, co prawda, wskazać do nominacji także innych kandydatów, ale
tylko spośród tych, którzy uprzednio, tj. „nie dawniej niż 6 miesięcy wstecz”, byli
„wybrani i przedstawieni przez sądy”56.
Zasadniczo rewidowano także model obsadzania stanowisk kierowniczych
w sądach. Najistotniejsza wydaje się propozycja objęta treścią nowego art. 97
§ 2 ustawy. Zgodnie z tym przepisem „Minister Sprawiedliwości przedstawia do
mianowania jednego z kandydatów, wskazanych przez Kolegium Sądowe sądu
Ibidem, s. 485–487.
K. Fleszyński: Na barometrze…, s. 355.
54
Zrzeszeniowy projekt…, 486.
55
K. Fleszyński: Na barometrze…, s. 355.
56
Stosowne zmiany objęłyby treść art. 92 § 2 i 93 § 2 oraz 96 § 2 i § 3. Szerzej zob. Zrzeszeniowy
projekt…, s. 486.
52
53
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apelacyjnego”. Dodajmy, że chodziło o stanowiska prezesów i wiceprezesów sądów okręgowych oraz wiceprezesów sądów apelacyjnych. Nie mniej istotne jest
to, że kolegia, co prawda, miały otrzymywać listę sporządzoną przez prezesa sądu
apelacyjnego, ale mogły uzupełnić ją swoimi kandydatami57.
Żądano także uchylenia przepisów pozwalających przenosić sędziów na inne
miejsce służbowe (w stan spoczynku) dla dobra wymiaru sprawiedliwości lub
powagi stanowiska sędziego (art. 102 lit. c i art. 110 lit. c prawa o usp). Część
sędziów, co i tak zakrawało na daleko idący optymizm, myślała o potrzebie wybieralności składów sądzących w tych sprawach przez zgromadzenia ogólne58.
Ostatecznie zaproponowano, aby do odpowiednich ustępów wymienionych
przepisów wprowadzić słowa:
„dla dobra wymiaru sprawiedliwości lub powagi stanowiska sędziowskiego na
podstawie orzeczenia sądu wyższego rzędu, powziętego w składzie trzech sędziów tegoż sądu, wybranych przez Ogólne Zgromadzenie w listopadzie każdego roku na przyszły rok kalendarzowy. Od zapadłego orzeczenia służy odwołanie do Sądu Najwyższego, który odwołanie to rozpoznaje w składzie pięciu
sędziów, wybranych przez Ogólne Zgromadzenie w listopadzie każdego roku”59.

W dniu 24 marca 1939 r. Rada Ministrów „przyjęła celem skierowania na
drogę realizacji ustawodawczej” projekt nowelizacji prawa o usp. Projekt ten ogłoszono w Głosie Sądownictwa60. Zapowiadana „realizacja ustawodawcza” nie nastąpiła. Należy o tym fakcie pamiętać, dokonując oceny noweli rządowej. Zmiany
zapowiadane przez rząd były niewątpliwie zaskakujące – uwzględniono bowiem
znaczącą część postulatów zawartych w sędziowskim projekcie nowelizacji prawa
o usp. Po pierwsze zmienić miał się status Kolegium Administracyjnego. Zgodnie
z propozycjami sędziów stawało się ono de facto organem samorządu sędziowskiego. Owszem, pozostała nazwa, pozostały też uprawnienia nominacyjne prezesa, który nie tylko wchodził w skład kolegium, ale także wskazywał jednego
lub dwóch wiceprezesów jako członków kolegium. Zarazem jednak stworzono
mechanizm zabezpieczający liczebną przewagę w kolegium sędziów wybranych
przez zgromadzenia61.
Zgromadzenie Ogólne miało też dokonywać wyboru członków sądów dyscyplinarnych oraz członków i zastępców członków do orzekania w sprawach
przenoszenia sędziów na inne miejsce służbowe lub w stan spoczynku dla dobra
(w interesie) wymiaru sprawiedliwości. Projektowane tutaj zmiany uwzględniały
Ibidem, s. 486–487.
Ibidem, s. 487.
59
Ibidem.
60
Projekt noweli do U.S.P., Ustawa o zmianie niektórych przepisów prawa o ustroju sądów powszechnych. „Głos Sądownictwa” 1939, nr 4, s. 334–336.
61
Art. 48 § 1 i 48 § 2 pkt a oraz art. 48¹ prawa o usp w brzmieniu projektowanym w art. 1 pkt 4
i 5 projektu noweli, zob. Projekt noweli…, s. 335.
57
58
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praktycznie wszystkie postulaty sędziowskie – także te związane ze stworzeniem
podstaw i zasad postępowania odwoławczego62.
Projekt noweli formułował wymóg zgody kolegium właściwego sądu apelacyjnego na odwołanie kierownika sądu grodzkiego63.
Jeżeli chodzi o zagadnienie sędziowskich nominacji i awansów, to nie zaprojektowano żadnej rewizji stosownych przepisów. Zmienił się jednak skład kolegium, co zaś oznaczało, że to na nowo zdefiniowane kolegia miały wskazywać
kandydatów do nominacji i awansów w sądach okręgowych, apelacyjnych i w Sądzie Najwyższym. Nieuwzględnienie sędziowskich propozycji oznaczało niestety,
iż minister jako dysponent puli 10% stanowisk zawsze mógłby wskazać do nominacji osobę nieakceptowaną przez środowisko sędziowskie.
Nie uwzględniono także sędziowskich postulatów formułowania stałej listy
kandydatów na stanowiska prezesów i wiceprezesów sądów okręgowych oraz wiceprezesów sądów apelacyjnych.
Faktycznie był to ostatni akord dyskusji. Łatwo poddać się sugestii, że zatoczyła ona koło, że powrócono do punktu wyjścia, który symbolicznie wyznaczała data 1 stycznia 1929 r. Takie postawienie sprawy byłoby jednak nieuprawnionym uproszczeniem problemu. Czym innym jest bowiem dyskusja, a czym
innym stymulujący ją system prawny i praktyka stosowania prawa. Koncesje na
rzecz zgromadzeń poczynione w 1929 r. to nie wypadek przy pracy, ale rejestracja aktualnych potrzeb i możliwości autorytarnie zorientowanej egzekutywy;
był to, nie zapominajmy, regres w zestawieniu z propozycjami pragmatycznymi
ustawy o sędziach i prokuratorach. Późniejsze zmiany w prawie o usp, w szczególności przeprowadzone w rozporządzeniu z 23 sierpnia 1932 r., to po prostu
zamknięcie logicznie rozwijającego się kontinuum. Z ich perspektywy ograniczona liberalizacja to nic więcej niż krótki i nieznaczący epizod. Pamiętajmy,
że po 1932 r. aż do wybuchu II wojny światowej w prawie o usp nie dokonano
żadnej znaczącej zmiany, zwłaszcza takiej, która wzmacniałaby pozycję samorządu sędziowskiego. Być może projekt noweli był tylko elementem rządowej
strategii, próbą stonowania sędziowskich nastrojów. W tym miejscu wypada
powrócić do dyskusji. Ożywienie, które niewątpliwie ogarnęło ciężko doświadczone środowisko sędziowskie, śmiały projekt rewizji prawa o usp, otwarta krytyka projektu noweli przygotowanej to nic więcej, jak dowód upodmiotowienia
sędziów. Przekonanie o konieczności odbudowy samorządu, a w zasadzie jego
budowy, zyskuje wówczas trwałe podstawy i staje się elementem świadomości
środowiska.
Art. 48 § 2 pkt b i c oraz art. 111 § 3 prawa o usp w brzmieniu projektowanym w art. 1 pkt 4
i art. 1 pkt 11 projektu noweli, zob. Projekt noweli…, s. 335. W art. 111 § 3 mowa jest o zatwierdzeniu (odmowie zatwierdzenia) orzeczenia przez Sąd Najwyższy, zob. ibidem.
63
Art. 11 § 3 prawa o usp w brzmieniu projektowanym w art. 1 pkt 3 projektu noweli, zob.
ibidem.
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Wojna i pokój
w doktrynie św. Tomasza z Akwinu
Dwa dialektyczne pojęcia: wojna – pokój, naszkicowane w antyku i poddane
analizie w średniowieczu, odnoszą się do człowieka jako członka społeczności
politycznej ukształtowanej zgodnie z wzorcami kulturowymi epoki. Doktryna
św. Tomasza z Akwinu w przedmiocie ius ad bellum oraz w odniesieniu do problematyki pax jest na tyle doniosła i różnorodna, że nawet próba spojrzenia na
nią z lotu ptaka jest nie lada wyzwaniem dla badacza spuścizny Doktora Anielskiego. Pełne przedstawienie tytułowych zagadnień wymaga odniesienia do społecznej natury człowieka, relacji jednostki z grupą społeczną, w ramach której
owa jednostka egzystuje. Problematyka pokoju oraz wojny ściśle skorelowana jest
ponadto z ideą dobra wspólnego, a jej nawet pobieżna charakterystyka niemożliwa jest bez odniesienia do kwestii ordo oraz istoty sprawiedliwości.
Ogół wymienionych zagadnień poruszanych przez Akwinatę jest tak rozległy, że próba zarysu całości jego doktryny jest w zasadzie tożsama z wysiłkiem
badawczym mającym na celu wypunktowanie kluczowych zagadnień. Zadanie szczegółowego przedstawienia powyższych zagadnień wykracza poza ramy
(w szczególności edytorskie) artykułu.
Tomasz z Akwinu należy do grona największych myślicieli w historii ludzkości. Myśl teologiczna oraz filozoficzna, z której wyinterpretować można doktrynę
prawną Akwinaty, ma „charakter systemowy, przewyższając pod tym względem
nawet dokonania Platona, Arystotelesa czy Augustyna”1. Motywem przewodnim
doktryny Tomaszowej jest koncepcja dobra wspólnego, ściśle postrzegana w kontekście teleologicznym.
Zatem przez pryzmat bonum commune postrzegana będzie problematyka pax
et bellum, której rekonstrukcja wymaga analizy nie tylko summy teologicznej, ale
1

A. MacIntyre: Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność? Warszawa 2007, s. 244.
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także Sumy contra Gentiles, Scriptum super libros Sententiarum [Piotra Lombarda], Komentarza do Polityki, Komentarza do Etyki Nikomachejskiej, traktatu De
regimine principium. Ponadto problematyce społecznej poświęcił Tomasz z Akwinu tzw. opuscula: De emptione et venditione ad tempus (1262) oraz De regimine
ludeorum ad ducissam Brabantiae (1263).
Pojęcie pokoju również zostało zapożyczone z doktryny augustiańskiej. Termin pax należy rozumieć jako pokój w sensie posłuszeństwa poddanych nakazom suwerena (pokój wewnętrzny) oraz jako zgodne współistnienie między państwami (pokój zewnętrzny)2.
Zatem pax to „porządek życia społecznego oparty na sprawiedliwości”3.
Prowadzi on bezpośrednio do zachowania ordo. Jedność społeczności państwowej nie jest jednością, a więc jednością per se, ale secundum quid, tzn. pod pewnym względem. Ma zatem charakter przypadłościowy, stanowiąc unitas ordinis.
Owa jedność porządku, uintas compositionis, uczestniczy przez pax w bonum
commune.
„Pożądanie, którego celem jest dobro, pokój i piękno, nie posiada wielu kresów, bo z tego względu, że coś pożąda dobra, pożąda także piękna i pokoju.
[…] Pokój natomiast zakłada usunięcie przeszkód w zdobyciu dobra. Z tego zaś
powodu, że coś jest pożądane, pożądane jest również usunięcie jego przeszkód.
Dlatego w tym samym pożądaniu pragniemy jednocześnie dobra, piękna i pokoju”4.
Tomaszowa koncepcja pokoju obejmuje trzy płaszczyzny: antropologiczną,
aksjologiczną oraz pragmatyczną5.
W pierwszej kolejności musimy przyjrzeć się Tomaszowej koncepcji osoby
ludzkiej, której działania lub zaniechania warunkują pokojowe współistnienie.
Człowieka charakteryzuje społeczna natura, która determinuje jednocześnie jego
byt jednostkowy. Człowiek w ujęciu Akwinaty nie jest bowiem „ani zwierzęciem,
ani bogiem”. Tak postawiona teza implikuje konieczność funkcjonowania bytu
jednostkowego w otoczeniu jemu podobnych6. Do życia w gromadzie popycha
T. Szczech: Państwo i prawo w doktrynie św. Augustyna, Marcina Lutra i Jana Kalwina. Łódź
2006, s. 111–112.
3
M. Sadowski: Godność człowieka i dobro wspólne w papieskim nauczaniu społecznym. Wrocław 2010, s. 89.
4
Sancti Thomae de Aquino: Quaestiones disputatae de veritate, q. 22, q. 1, ad 12.
5
S. Kowalczyk: Filozofia pokoju św. Tomasza z Akwinu. „Roczniki Nauk Społecznych” 1988–
1989, T. 16–17, z. 1, s. 69.
6
Sancti Thomae de Aquino: Summa Theologiae (STh.) II–II, q. 188, a. 8, ad 5. W antropologii Tomaszowej Akwinata, w odniesieniu do społecznej natury człowieka w komentarzu do Polityki
oraz w komentarzu do Etyki nikomachejskiej Arystotelesa, posługuje się trojakiego rodzaju słownictwem: animal civile, animal politicum, animal politicum et sociale. Występowanie pojęć animal
civile i animal politicum wyjaśnia J.P. Torrell rozbieżnościami translatorskimi, występującymi w poszczególnych tłumaczeniach dzieł Arystotelesa na łacinę. J.-P. Torrell: Święty Tomasz z Akwinu
mistrz duchowy. Tłum. A. Kuryś. Poznań–Warszawa 2003, s. 384. Por. P. Świercz: Człowiek, społe2
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człowieka nie tylko jego natura, ale także rozum wskazujący na względy utylitarne bytowania we wspólnocie7.
Zdolność porozumiewania się w odniesieniu do kategorii etycznych odróżnia człowieka od innych istot żywych. W tym kontekście społeczny instynkt
człowieka oznacza zapewne nie tyle naturalny pęd do łączenia się, gromadzenia
w ramach życia stadnego, ile dążenie do rozwoju cnót społecznych. Zachowanie
moralnie poprawne względem innych, czyli osiągnięcie cnoty sprawiedliwości,
możliwe jest jedynie we wspólnocie. Spośród wszystkich cnót społecznych tylko
cnota sprawiedliwości jest cnotą ad altum, czyli w odniesieniu do innego człowieka. Zatem doskonali jednostkę do życia w zbiorowości i stanowi niezbędny
warunek pokojowego współżycia ludzkiej populacji. Sprawiedliwość „wprowadza
ład w ludzkie postępowanie. […] Kto bowiem wstrzymuje się od wyrządzania
innym krzywdy, tym samym unika sposobności do kłótni i zaburzeń”8.
Grupa społeczna umożliwia jednostkom nawiązywanie wzajemnych kontaktów, a tym samym oddziaływanie na sobie w duchu przyjaźni, miłości bliźniego. Rozwój poszczególnym jednostkom w sferze moralnej, sprzyjającej osiąganiu
sprawności społecznych, umożliwiają prawa naturalne. „Człowiek potrzebuje bowiem pomocy swoich przyjaciół, by czynić dobro, zarówno w życiu czynnym, jak
i w życiu kontemplacyjnym”9.
Przyporządkowanie poszczególnych części do całości nie oznacza ani ubezwłasnowolnienia bytu jednostkowego przez społeczność polityczną, ani tym
bardziej przez podmiot stojący na jej czele jako zwierzchnik polityczny10. Gwarantem poszanowania godności osoby ludzkiej oraz jej indywidualizmu staje się
wspomniana konstrukcja dobra wspólnego11. Jest ona tą wartością, która umożliczeństwo, państwo w doktrynie politycznej św. Tomasza z Akwinu. Zarys problematyki. W: Człowiek,
jego wolność i prawa a polityka. Tradycja i współczesność. Red. A. Hrebenda, W. Kaute. Katowice
2002, s. 27. Ostatnim z wymienionych sformułowań – animal politicum et sociale – posługiwał się
najczęściej Akwinata w Sumie contra gentiles (ScG.) oraz w Sumie teologicznej, np. ScG., III, 117;
III, 85, a także w STh., I, q. 96, a. 4; I–II, q. 95, a. 4; II–II q. 109, a. 3, ad 1. W komentarzu do Etyki
nikomachejskiej (VIII, 12) natkniemy się na pojęcie animal politicum. Człowiek jest istotą społeczną
oraz polityczną; naturaliter animal sociale et politicum – pisze Akwinata – STh. 2–2, q. 109, a. 3,
q. 114, a. 2, q. 129, a. 6.
7
„Bo nie mógłby jeden człowiek przejść przez życie w pojedynkę i w samowystarczalności.
[…] A nie jest możliwe, by jeden człowiek osiągnął je wszystkie swoim rozumem. Musi on zatem
żyć z innymi ludźmi, tak by nawzajem się wspomagać, by różni ludzie zajmowali się różnymi odkryciami rozumu, na przykład jeden medycyną, inny tym, a jeszcze inny czymś innym”. Sancti
Thomae de Aquino: De regimine principium (De reg.), 1.4.1–1.4.2.
8
STh., II–II, q. 180, a. 2, ad 2; por. STh., II–II, q. 59, a. 1.
9
STh., I–II, q. 4, a. 8.
10
„Człowiek nie jest przyporządkowany do wspólnoty politycznej całym sobą ani wszystkim
tym, co jego”. STh., I–II, q. 21, a. 4, ad 3.
11
J. Krucina (Pokój jako element dobra wspólnego społeczności ogólnoludzkiej. „Colloquium
Salutis” 1973, nr 3, s. 89–104) wskazuje, że uważny czytelnik w doktrynie Tomasza z Akwinu odnotuje użycie sformułowania bonum commune ponad 300 razy.
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wia człowiekowi życie w dobrze zorganizowanej społeczności12. Tym samym stanowi łącznik między etyką a polityką.
Uświadomienie sobie przez jednostkę korelacji między jej dobrem a dobrem
wspólnoty stanowi conditio sine qua non harmonijnego funkcjonowania społeczności i jest niezbędne do zachowania pokoju, ładu i porządku życia społecznego.
Zachwianie równowagi w obrębie grup interesów prowadzi do zaburzeń w ramach funkcjonowania wspólnoty: „jeśli nie do anarchii, to z pewnością do destabilizacji zarówno jednostki, jak i zbiorowości”13.
Problematyka dobra wspólnego – ujęta od strony przedmiotowej – odnosi
się do wycinka zmiennych wpływających na rozwój bytu jednostkowego w kontekście całościowego ujęcia warunków funkcjonowania oraz rozwoju wspólnoty. W doktrynie Tomasza z Akwinu nie chodzi bowiem o moralne doskonalenie człowieka (jak to miało miejsce w filozofii starożytnych, głównie Platona
i Arystotelesa), lecz o warunki, w których możliwy jest pełen rozwój człowieka
w ramach społeczności państwowej14. Gwarantem warunków do pełnego rozwoju
jednostki, w tym rozwoju duchowego oraz intelektualnego, jest pokój w wymiarze horyzontalnym15.
Współzależność dóbr: jednostkowe – wspólne, wymusza współpracę i staje
się gwarancją ładu społecznego. Jednostka działa na rzecz ogółu, ponieważ na
konto ogółu działają pozostałe jednostki. Każdy członek większej całości we
właściwy sobie sposób, będący wypadkową wielu czynników określających jego
miejsce w strukturze życia zbiorowego, działa na rzecz wspólnoty. Zasady współpracy ustala podmiot trzymający ster władzy, kształtujący porządek społeczny
literą prawa.
„Pokój jest dziełem sprawiedliwości pośrednio, bo sprawiedliwość usunie
przeszkody do pokoju”16. Zróżnicowanie członków wspólnoty politycznej dotyczy funkcji społecznych wyznaczających jednostce miejsce w ramach grupy
społecznej. Pozostawanie jednostki na właściwym dla niej miejscu i sumienne
wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków jest gwarantem porządku
społecznego. Ordo zakorzenione jest zatem w hierarchii, zasadza się bowiem na
uporządkowaniu bytów w kolejności określonej stopniami (gradus) drabiny spoP. Śpiewak: W stronę wspólnego dobra. Warszawa 1998, s. 5; M. Novak: Wolne osoby i dobro
wspólne. Kraków 1998, s. 37.
13
A. Sylwestrzak: Sprawiedliwość i prawo natury w filozofii Akwinaty. W: Moralność i władza
jako kategorie myśli politycznej. Red. J. Justyński, A. Madeja. Warszawa 2011, s. 203.
14
M. Piechowiak: Konstytucyjna zasada dobra wspólnego – w poszukiwaniu kontekstu interpretacji. W: Dobro wspólne. Problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne. Red. W.J. Wołpiuk.
Warszawa 2008, s. 149–150.
15
S. Kowalczyk (Filozofia pokoju św. Tomasza z Akwinu…, s. 73) wyróżnia dwa wymiary
pokoju w myśli Akwinaty: horyzontalny (między jednostkami w obrębie społeczności państwowej)
oraz wertykalny (pokój jako dar Boga, dar łaski, czyli pokój wewnętrzny człowieka).
16
STh., II–II, q. 29, a. 3, ad 3.
12
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łecznej. Pojęcie pokoju jest zatem ściśle skorelowane z problematyką porządku
i nią warunkowane.
Zagadnienie ordo przejęte zostało przez Tomasza z Akwinu od św. Augustyna
jako termin, którego desygnat pojęciowy określić można jako „uporządkowaną
zgodę”17. „Tym samym ordo awansowało do rangi pojęcia podstawowego: bez
niego nie ma pokoju, bezpieczeństwa, nierówność stała się niezbędnym elementem doskonałości każdej całości”18.
Sprawiedliwość wykazuje ścisłą korelację z prawem w znaczeniu ius, dlatego też w doktrynie Tomaszowej można dostrzec zalążki koncepcji państwa praworządnego i zaczerpniętą od Jana z Salisbury koncepcję praworządnej władzy
publicznej19. Dbałość o ład, porządek, dobrobyt i bezpieczeństwo należą do
podstawowych zadań władzy zwierzchniej. Panujący realizuje obowiązki na nim
spoczywające na podstawie litery prawa, które sam stanowi i któremu podlega.
Iustitia jest więc jednocześnie czynnikiem dynamizującym monarchię i pozwalającym na precyzyjne rozgraniczenie monarchii od tyranii. Działania tyrana,
sprzeczne z ideą dobra wspólnego, niszczą ład i pokój.
Regnum non est propter regem, sed rex propter regum. Idea władzy zwierzchniej wiąże się z przywództwem wytyczającym drogę do nadrzędnego celu, jakim
jest dla Tomasza z Akwinu zbawienie. Panujący, pisze Akwinata posługując się
językiem biblijnym, jest pasterzem kierującym się dobrem stada. Zatem „biada
pasterzom, którzy paśli samych siebie”20. Problematyka pozbawienia rządzącego
władzy wiąże się z działaniami sprzecznymi z ideą pax. Pozbawienie tyrana władzy nie może być sztuką dla sztuki, ale przedsięwzięciem dobrze zaplanowanym,
w którym dobrodziejstwa wynikające ze zmiany podmiotu rządzącego przewyższają potencjalne ryzyko związane z trzęsieniem na szczytach władzy i zmianą
zwierzchnika21. Bunt przeciw tyranowi jest, co do zasady, przez Akwinatę usprawiedliwiony, ale szkody powstałe wskutek tego zdarzenia nie mogą przekraczać
swą niedogodnością ucisku, cierpienia, ogółu zła wywoływanego okolicznościami, które bunt wznieciły. Z tego też względu Akwinata postuluje skorzystanie
przed wznieceniem rebelii przeciw władzy z wszelkich możliwych środków pokojowych, działań zapobiegawczych. „Zawsze też trzeba pamiętać, iż rewolta przeciw tyranii często przynosi skutki gorsze od tyranii samej. Klęska rewolty daje
wzrost ucisku, ale i zwycięstwo powoduje spory wewnątrz ludu, a nieraz daje
początek nowej, sroższej tyranii”22.
17
18
19

21.

Św. Augustyn: Państwo Boże. Kęty 1999, s. 779–780.
M. Sadowski: Godność człowieka i dobro wspólne…, s. 89.
Szerzej L. Dubel: Wprowadzenie. W: Jan z Salisbury: Policraticus. Lublin 2008, s. 16–17,

Proroctwo Ezechiela 34.2.
De reg., 7, 3.
22
J. Baszkiewicz: Myśl polityczna wieków średnich. Poznań 1998, s. 204–206. Akwinata podkreśla ryzyko, jakie wiąże się z nieudaną próbą pozbawienia władzy tyrana, który nie tylko umocni
20
21
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Tomasz z Akwinu, dążąc do zniwelowania skutków „złej władzy”, wyróżnia
„twardą” i „miękką” tyranię. Ryzyko związane z ustanowieniem nowej władzy
i możliwością zamieszek spowodowanych chęcią zdobycia wpływów politycznych przez poszczególne grupy społeczne bądź jednostki powinno studzić zapędy
przeciw tzw. miękkiej tyranii. Tomasz doskonale zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa przewrotu politycznego w postaci nieładu, pogłębienia nieporządku
i wprowadzenia nowych, nieznanych przedtem zawirowań, niepokojów również
na płaszczyźnie życia duchowego. Rewolucja oparta na negatywnych emocjach
społeczeństwa doprowadzić może do rozłamu w grupie samych buntowników.
Zgodnie z powiedzeniem, że po dobrym panie lepszy nastanie, istnieje niebezpieczeństwo dostania się władzy, po rządach „miękkiego” tyrana, w ręce „twardego”
tyrana. Nowy władca przejmujący władzę w drodze rewolty może być znacznie
gorszym rządzącym od swojego poprzednika, co doskonale obrazuje Akwinata
opowieścią o tyranie Syrakuz Dionizym23. „Zdarza się także, że gdy społeczność
z cudzą pomocą przepędzi tyrana, zwycięzca, przejąwszy władzę, przepoczwarza
się w tyrana, a bojąc się, że doświadczy od innych tego, co sam uczynił poprzednikowi, jeszcze cięższym zniewoleniem uciska poddanych. Oto co zwykle dzieje
się z tyranami: każdy następny jest gorszy od poprzedniego, gdyż nie porzuca
wcześniejszych obciążeń, ale przewrotnym sercem wymyśla nowe”24. Jeśli zatem
tyrania nie jest zbyt dotkliwa (stanowi typ tzw. miękkiej tyranii), to Akwinata
opowiada się za cierpliwym jej znoszeniem.
Zwierzchnika politycznego, który świadomie łamie prawa boże, sprzeciwia się
dobru powszechnemu, narusza ordo i zmierza do negacji unitas, należy uznać
za „wroga rzeczypospolitej”. Pojęcie wroga ściśle związane jest z problematyką
wojny. Wojna – co do zasady – to zjawisko zbrodnicze i haniebne, które jednak
w pewnych szczególnych okolicznościach może współistnieć z bonum commune,
przybierając postać bellum iustum czy nawet bellum sacrum.
Zagadnienie wojny wykazuje związek z ideą pokoju, ale brak w tym zakresie
ścisłej korelacji. Poblematyka wojny kształtowała się niezależnie do idei pokoju.
Owszem, wojna to działania sprzeczne z pokojem, ale pokój to przecież coś więcej niż tylko brak działań wojennych. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie
dotyczące osiągnięcia i utrzymania pokoju, ładu, spokoju, stabilności i poczucia
bezpieczeństwa zrodziła się, a następnie rozwinęła idea wojny sprawiedliwej. Był
to oczywiście proces złożony, a kamieniem milowym, swoistym katalizatorem
stał się edykt Konstantyna. Pierwsze wieki chrześcijaństwa wiązały się z prześladowaniami wyznawców Jezusa, którzy z niechęcią odnosili się do używania
przemocy, rozlewu krwi na drodze dochodzenia do sprawiedliwości. Z nastawieniem antyrewolucyjnym, antywojennym wczesnego chrześcijaństwa wiąże
swoją władzę, ale także będzie się mścił: „i tak sprowokowany tyran w tym większe wpadnie szaleństwo”. De reg., 7, 3.
23
De reg., 7, 3.
24
Ibidem.
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się niechętny stosunek do służby wojskowej oraz dezaprobata w odniesieniu do
udziału duchownych w starciach zbrojnych. Stanowisko takie uzasadnione było
postrzeganiem wojen prowadzonych przez cesarstwo rzymskie jako działań zaborczych, a więc niesprawiedliwych, zbrodniczych. W miarę wzrostu znaczenia
chrześcijaństwa jako religii uznawanej przez państwo wczesnochrześcijański pacyfizm traci na apodyktycznym charakterze, a od IV w. powoli łagodnieje25.
Wielu Ojców i Doktorów Kościoła pochwalało działania zbrojne podejmowane w celu obrony własnego kraju26. Do teologów i kanonistów, którzy przyczynili
się do rozwoju koncepcji wojen sprawiedliwych, zaliczyć należy przede wszystkim: Izydora z Sewilli, Fulgencjusza Ferrandusa, Anzelma z Lukki, Ivo z Chartres, Gracjana, Rajmunda z Pennafort, Jana z Legnano. Myśliciele doby wieków
średnich wiązali odpowiedź na agresję w postaci wojny obronnej z zasadami ius
gentium, prawami naturalnymi oraz maksymą vim vi repellere omnia iura permittunt.
Samo rozumienie wojny nie jest zbyt precyzyjnie ujęte w myśli średniowiecza. Pod pojęciem „wojny” rozumiano nie tylko konflikt między państwami, lecz
także prywatne utarczki, konflikty między osobami prywatnymi, wszelkie akty
gwałtu i przemocy, a nawet starcia gladiatorów. Dopiero w XIII stuleciu precyzyjnie określił znaczenie terminu „wojna” św. Tomasz z Akwinu. Wyraźnie definiuje
on – o czym już wspomniano – pojęcie „wojna”: „Wojna w ścisłym znaczeniu
jest przeciw wrogowi zewnętrznemu jako starcie społeczności ze społecznością”27.
Tym samym odróżnia wojnę od zwady, która „jest starciem między jednostkami
lub małymi grupami”28. Zatem wojną nie są ani tzw. wojny domowe, ani akty
tyranobójstwa, chociaż są sprzeczne z pokojem.
W przedmiocie użycia siły fizycznej na doktrynę Tomasza z Akwinu mocno oddziaływała myśl św. Augustyna. Ten Ojciec i Doktor Kościoła katolickiego
rozpoczął, jak słusznie zauważył Józef Borgosz, epokę sakralizacji wojen29. Na
fundamencie doktryny augustiańskiej zrodziła się w I połowie XII w. „scholastyczna doktryna wojny”30. Jej geneza wiąże się ze studiami prawa rzymskiego
przez jurystów z Bolonii oraz z publikacją Dekretu Gracjana (ok. 1140 r). Mimo
drobnych różnic w podejściu do wojny sprawiedliwej w ramach tzw. doktryny
L. Winowski: Stosunek chrześcijan pierwszych wieków do wojny. Lublin 1948, s. 49–50.
Biskup Mediolanu, św. Ambroży, „jako pierwszy z Ojców Kościoła całkowicie usprawiedliwił
wojnę toczoną w obronie ojczyzny przeciwko barbarzyńcom i w obronie społeczeństwa przeciwko
zbójcom”. Atanazy Wielki zaś twierdził, że „zabójstwo nieprzyjaciela w sprawiedliwej wojnie jest
czynem godnym pochwały”. Z kolei Ambroży, wiążąc męstwo z cnotą sprawiedliwości, pisał: „Przecież i męstwo, które bądź w czasie wojny broni ojczyzny od barbarzyńców, bądź w czasie pokoju
ujmuje się za słabymi, bądź sprzymierzeńców bierze w obronę przed łupieżcami – pełne jest sprawiedliwości”. P. Contamine: Wojna w średniowieczu. Gdańsk–Warszawa 2004, s. 292.
27
STh., II–II, q. 42, a. 1.
28
Ibidem.
29
J. Borgosz: Drogi i bezdroża filozofii pokoju. Warszawa 1989, s. 57.
30
P. Contamine: Wojna w średniowieczu…, s. 310.
25
26
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scholastycznej, można – dokonując generalizacji – stwierdzić, że była to myśl
jednolita. Przysłużyła się ona sformułowaniu w kolejnym stuleciu klasycznych
kryteriów wojny sprawiedliwej: persona, res, causa, animus i auctoritas. Pojęcia
te zdefiniował już Laurencjusz, a powtórzył Jan Teutończyk, rozpowszechnił zaś
św. Rajmund z Penafortu31.
Koncepcję wojen sprawiedliwych rozwinął św. Tomasz z Akwinu. Mimo że
wojnie sprawiedliwej poświęcił jedynie kwestię Summy teologicznej (STh., II–II,
q. 40), to zasadność użycia siły, zastosowania przymusu można zrekonstruować
na podstawie analizy całego dorobku tego myśliciela. Tomasz kontynuuje myśl
św. Augustyna na drodze doprecyzowania i uzupełnienia jego doktryny32. Stawia
zasadnicze pytanie o sprawiedliwość wojny, porusza kwestię udziału duchownych,
możliwości posługiwania się podstępem, prowadzenia walk w dni świąteczne.
Działania wojenne zasługują, zdaniem Akwinaty, na miano sprawiedliwych,
jeśli łącznie spełniają następujące warunki: legitima auctoritas, causa iusta, intentio recta.
Legitima auctoritas czy auctoritas principis – w zakresie problematyki podmiotu wypowiadającego wojnę Tomasz z Akwinu wyraźnie nawiązanie do Augustyna (Contra Faustum, 22, 74), dodaje, że zwierzchnik polityczny musi kierować się ideą bonum commune, inicjując działania wojenne. Prawo wypowiadania
wojny związane jest nierozerwalnie z zapewnieniem opieki i ochrony poddanym.
Władza zwierzchnia w ujęciu Tomasza z Akwinu ma charakter racjonalny33. Jawi
się ona jako rodzaj służby Bogu i bliźniemu.
Causa iusta – słuszna przyczyna, czyli naprawienie doznanych krzywd, których sprawca nie chce naprawić dobrowolnie. W tym zakresie podmiot sprawujący władzę powinien dokonać kalkulacji zysków i strat, brać pod uwagę szkody
i krzywdy, jakie przyniosą z sobą działania wojenne, a więc działać w imię dobra
wspólnego społeczności politycznej, na czele której stoi i za którą ponosi odpowiedzialność.
Intentio recta – intencja walczących, ich uczciwy zamiar realizacji dobra
w praktyce szeroko rozumianego życia społecznego (ewentualnie zapobieganie
złu). Tomasz przekonuje, że „nieprzyjaciele są naszymi bliźnimi”. Zwraca uwagę
na niebezpieczeństwo zmiany ról w teatrze wojny. Przestrzega przed łatwością
przemiany obrońcy w agresora, który popełnia okrucieństwa dla samych okrucieństw, grabi, plądruje, okalecza kobiety, dzieci, starców. Zatem z ostrożnością
podchodzi do stosowania zasadzek, podstępu w trakcie działań zbrojnych. Są bowiem „takie prawa wojenne i zobowiązania, których należy przestrzegać nawet
w stosunku do wroga”34. Akwinata miał w tym zakresie na uwadze dotrzymywa31
L. Ehrlich: Polski wykład prawa wojny XV wieku. Kazanie Stanisława ze Skarbimierza „De
bellis iustis”. Warszawa 1955, s. 57.
32
Por. S. Kowalczyk: Filozofia pokoju św. Augustyna. „Vox Patrum” 1988, 15, s. 833.
33
De reg. 1.3.
34
STh., II–II, q. 40, a. 3, resp.
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nie zaciągniętych umów oraz przekazywanie fałszywych informacji. Natomiast
„niewyjawianie nieprzyjacielowi naszych zamiarów i myśli” było nie tylko dozwolone, lecz wręcz zalecane.
Zagadnienie moralności w ramach konfliktów zbrojnych jako conditio sine
qua non wojny pretendującej do miana sprawiedliwej kontynuował hiszpański
teolog i prawnik Francisco de Vittoria, którego poglądy zostały spopularyzowane
przez szkołę w Salamance. Powyżej przedstawione warunki wojny sprawiedliwej
uporządkował i usystematyzował Franciszek Suarez35.
Akwinata jednoznacznie wypowiedział się na temat udziału duchowieństwa
w wojnie. Problematyka udziału osób duchownych w działaniach zbrojnych była
często poruszana przez przedstawicieli myśli politycznej i prawnej wieków średnich oraz stanowiła tematykę obrad synodów. Synod w Toledo (z 400 r.) zezwalał
uczestnikom działań zbrojnych na piastowanie jedynie niższych funkcji duchowych, synod w Triburze (z 895 r.) zakazał ofiarowania modlitw za duchownych,
którzy zginęli w bójce lub na wojnie bądź podczas igrzysk pogańskich (ale nie
odmawiał im pochówku chrześcijańskiego)36. Zdecydowanymi przeciwnikami
nie tylko wstępowania tych, którzy przysięgali Bogu, do wojska, lecz także składania przez nich przysięgi na sztandar byli Tertulian oraz Rajmund z Pennafort.
Obowiązku walki duchownych jedynie modlitwą, postem i dobrymi uczynkami
nie zawsze jednak przestrzegano. Najlepszym tego przykładem są św. Arnold
i św. Eligiusz, czynni uczestnicy wojen swojej epoki. Wojownicze działania i troska
duszpasterska szły czasem w parze: pax, timor, terror stały się niemal zawołaniem
Adalberona I, biskupa Metzu (929– 962), „energicznego prałata, a jednocześnie
reformatora klasztoru w Gorze, oraz świętego Brunona, arcybiskupa Kolonii (953–
965)”37. Ponadto militaryzacja duchowieństwa zyskiwała na rozmiarach w dobie najazdów Normanów czy Saracenów. Akwinata uważa udział duchownych
w wojnach sprawiedliwych, czyli jedynie dopuszczalnych, za obowiązek. Przy
czym udział ten miał mieć wymiar jedynie duchowy. Udział w wojnie osób konsekrowanych polegać miał na wsparciu walczących modlitwą, dobrym słowem
oraz radą w celu podtrzymania na duchu i dodania odwagi w walce o słuszną
sprawę. „Dla spełnienia takich to zadań pozwolone było na początku biskupom
i duchownym iść na wojnę. Jeśli zaś niektórzy z nich walczyli czynnie, było to
nadużyciem. […] Dlatego zadaniem kleru jest wytwarzać u ludzi usposobienie
do prowadzenia wojny sprawiedliwej i zagrzewać ich do tego”38.
„Biskupi powinni stawiać opór nie tylko wilkom, którzy zabijają trzodę duchowo, lecz także napastnikom i tyranom, którzy krzywdzą na ciele, ale nie osobiście biorąc za miecz materialny, lecz posługując się mieczem duchowym […].
35
Szerzej Z. Kuderowicz: Filozofia o szansach pokoju. Problemy wojny i pokoju w filozofii XX
wieku. Białystok 1995, s. 170.
36
P. Contamine: Wojna w średniowieczu…, s. 298.
37
Ibidem, s. 299.
38
STh., II–II, q. 40, a. 2, ad 2–3.
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Tym zaś orężem jest: zbawienne upomnienie, pobożna modlitwa, a przeciw upartym wyrok ekskomuniki, czyli wyłączenie ze społeczności wiernych”39.
W kontekście tych wypowiedzi Tomasz z Akwinu odnosi się do prowadzenia
działań wojennych w dni świąteczne. Za godziwe uznaje zarówno wykonywanie
czynności leczniczych w niedziele i święta, jak i prowadzenie niezbędnych działań wojennych w imię dobra wspólnego. „Gdyby bowiem ktoś chciał wstrzymać
się od wojny ze względu na dzień święty, byłoby to kuszeniem Pana Boga”40.
Bellum iustum w doktrynie politycznej oraz prawnej Tomasza z Akwinu
miała głównie na celu ograniczanie działań wojennych oraz – w przypadku ich
nieuchronności – humanitaryzację poczynań militarnych. W tym kształcie instytucja wojny sprawiedliwej stała się podstawą uregulowań z zakresu prawa międzynarodowego. Problematyka wojny oraz zagadnienie pokoju łączą w spójną
całość doktrynę prawną, polityczną oraz moralną Akwinaty, wskazując na jej interdyscyplinarność oraz doniosłość w sferze kształtowania szeroko rozumianych
nauk społecznych.
39
40

B.T.B.

STh., II–II, q. 40, a. 2, ad 1.
STh., II–II, q. 40, a. 4, resp.
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Der Bruch einer Idee
Das Allgemeine Aufgebot
und die Mobilisierungssysteme
der Adelsrepublik Polen in der Frühen Neuzeit
Als im Oktober 1454 am Anfang des 13-jährigen Krieges (1454–1466) bei der
Stadt Konitz im Deutschen Orden Preußen die polnische Ritterarmee, die auf der
Grundlage der Institution des Allgemeinen Aufgebotes entstanden war1, im ersten Stoß von den Söldnertruppen des Deutschen Ordens geschlagen wurde, eröffnete dieser Umstand einen langen Prozess der Modernisierung der polnischen
Armee. Am Ende, nach einem längeren Krieg, der bis 1466 dauerte, besiegte das
königliche Heer den Deutschen Orden. In Wirklichkeit war jedoch der Kern der
königlichen Truppen, der in den weiteren Kriegen mit dem Deutschen Orden
kämpfte, nicht mehr die alte Ritterarmee, sondern es ging, ähnlich wie im Falle
des Deutschen Ordens, um die Söldnersoldaten.
Gleichzeitig und kurz vor der Niederlage bei der Stadt Konitz (1454) hatte
der polnische Adel ein Privileg von König Kasimir dem Jagiellonen erhalten2.
M. Biskup: Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454–1466. Warszawa 1967,
s. 698–703; S. Roman: Przywileje nieszawskie. Wrocław 1957, s. 146–160.
2
M. Bobrzyński: O ustawodawstwie nieszawskim Kazimierza Jagiellończyka. Kraków 1873,
s. 146–166; A. Prochaska: Geneza i rozwój parlamentaryzmu za pierwszych Jagiellonów. Rozprawy
Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno-Filozoficzny. Ser. II, t. 13, Kraków 1899, s. 141 n.;
W. Smoleński: Przywilej cerekwicki. [w:] Pisma historyczne. Warszawa 1901, s. 487–493; A. Kłodziński: W sprawie przywilejów nieszawskich z r. 1454. [w:] Studia historyczne wydane ku czci prof.
Wincentego Zakrzewskiego. Kraków 1908, s. 241–273; J. Siemieński: Od sejmików do sejmu 1454–
1505. [w:] Studia historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby. T. l. Kraków 1938, s. 445–460; S. Roman:
Przywileje nieszawskie, s. 116–137; W. Hejnosz: Przywileje nieszawsko-radzyńskie dla ziem ruskich.
[w:] Studia historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby. T. 1. Kraków 1938, s. 233–246; K. Górski:
1
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Dieses Privileg räumte dem Adel unter anderem ein Recht ein, das besagte,
dass der König das Allgemeine Aufgebot nur mit Zustimmung der provinziellen Landesversammlungen des Adels einberufen durfte (neque terrigenas
ad bellum movere mandabimus absque convencione communi terrestri)3. Diese
vieldeutige politische und militärische Situation, die im Jahr 1454 eingetreten
war, determinierte die weitere Entwicklung dieser Institution und eröffnete die
Möglichkeiten, sich des Allgemeinen Aufgebotes in der politischen Situation
der Adelsrepublik zu bedienen. Gleichzeitig stellte dies die verschiedenen Fragen um die Rolle des Allgemeinen Aufgebotes in der Geschichte der polnischen
Republik dar. Das Allgemeine Aufgebot, das als ein Institution des allgemeinen
Wehrdienstes des Adels auf Grund der Grundverleihung4 in der Vergangenheit verankert wurde, bildete bisher eine wichtige Basis für die Organisation
der Ritterarmee im 14. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts5. Seine Ermächtigung in den politischen Privilegien habend (1374, 1388),
bewährte sich das Allgemeine Aufgebot trotz der Niederlage am Anfang des
13-jährigen Krieges rechtlich als der Grund für die Wehrmacht der Adelsrepublik.
Als eine militärische Organisation funktionierte das Allgemeine Aufgebot
lange über die Jahrhunderte. Das letzte Mal jedoch wurde das Allgemeine Aufgebot als militärische Selbstverteidigung der ganzen Republik im Jahre 1656 einberufen und mobilisiert und im Jahre 1656 bei der Wiedereroberung Warschaus im
Krieg gegen Schweden im Juni 1656 und bis 1659 verwendet6. Ferner verlor das
Allgemeine Aufgebot an seiner militärischen Bedeutung und wurde im Rahmen
des ganzen Staates nicht mehr organisiert. Es wurde nur selten bei lokalen Gefahren innerhalb der Grenzen der einzelnen Provinzen während der Invasionen
Rycerstwo i szlachta wobec możnowładztwa w XIV i XV wieku. „Kwartalnik Historyczny” (dalej:
KH), R. 77, 1970, z. 4, s. 840–841.
3
S. Roman: Przywileje nieszawskie…, s. 32–131.
4
Z. Wojciechowski: Prawo rycerskie w Polsce przed statutami Kazimierza Wielkiego. Poznań
1928, s. 60–62, 72–79.
5
Z. Kaczmarczyk: Organizacja obrony kraju w czasach Kazimierza Wielkiego. [w:] Studia
historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby. T. 2. Kraków 1938, s. 313–337; Ders., Reformy wojskowe
i organizacja siły zbrojnej za Kazimierza Wielkiego. Warszawa 1958; M. Spieralski: Z problematyki szlacheckiego pospolitego ruszenia. Przyczynek do Statutów Kazimierza Wielkiego. [w:] „Studia i materiały do historii wojskowości”. T. 4, 1958; S. Weyman: Reformy wojskowe i organizacja
siły zbrojnej za Kazimierza Wielkiego. Warszawa 1958; S.M. Kuczyński: Wielka wojna z zakonem krzyżackim w latach 1409–1411. Warszawa 1955. Dazu auch: W. Semkowicz: O ustroju
chorągiewnym w bitwie pod Grunwaldem. „Miesięcznik Heraldyczny”, III, 1910; J. Friedberg:
Pospolite ruszenie w Wielkopolsce w drugiej połowie XV w. Lwów 1900; A. Kraushar: Z dziejów
pospolitego ruszenia w dawnej Polsce. „Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”. Wydział I i II, R. 10, 1917, H. 6, s. 87–106; J. Gerlach: Pospolite ruszenie i obrona
potoczna za Zygmunta I. [w:] Księga Pamiątkowa ku czci Władysława Abrahama. T. 2. Lwów
1931, s. 401–408.
6
J. Wimmer: Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku. Warszawa 1965, s. 100–124.
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fremder Heere benutzt, so wie z. B. in den südöstlichen Teilen Polens gegen die
Tartaren und Türken7.
Vor allem jedoch funktionierte das Allgemeine Aufgebot in der Adelsrepublik
als eine Idee, in der sich die militärische und politische Organisation des polnischen Adels bis zur zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verwirklichte8. Einerseits
war die formelle Wehrpflicht des Adels nicht vergessen worden und weiter betrachtet wurde das Allgemeine Aufgebot zum militärischen Mobilisierungssystem der Adelsrepublik. Politisch gesehen wurde jedoch die Institution des Allgemeinen Aufgebotes als Mittel in den politischen Spielen durch die verschiedenen
Kräfte in der Republik ausgenutzt. Insbesondere versuchte der königliche Hof
das Allgemeine Aufgebot als Instrument gegen seine politischen Gegner auszuspielen9. Die Potenz des Aufgebotes, die ca. 250.000 aufgerüstete Männer mobilisieren konnte, gab dem König die Möglichkeit, den politischen Druck auf die
Opposition auszuüben. Zwar hätte der König erst die Provinzialversammlungen
fragen müssen, um ihre Einwilligung für die Einberufung des Allgemeinen Aufgebotes zu erhalten. Er konnte aber diese Einwilligung durch die königlichen
Agenten während der Tagungen der Landesversammlungen manipulieren, um
die Zustimmung des Adels für die Einberufung des Aufgebotes zu bekommen.
Dasselbe machten auch die Lokalführer der adligen Bewegung, die separat oder
mit dem König versuchten, das Allgemeine Aufgebot gegen ihre politischen Gegner erpresserisch anzuwenden (von Zeit zu Zeit auch gegen den König). Wurde
nun also das Allgemeine Aufgebot als Mobilisierungssystem der Adelsrepublik
bezeichnet, oder blieb es doch das politische Schreckbild, das sogar noch bis zur
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bestand10, bevor das polnische Heer rechtlich
zur Zeit der Maiverfassung 1791 grundlegend reformiert wurde.
Die Vermehrung des polnischen Adels (ca. 10% der Bevölkerung des
Staates)11, die ziemlich große Anzahl der adligen Güter, die die Wehrpflicht des
7
L.A. Wierzbicki: Pospolite ruszenie w Polsce w drugiej połowie XVII wieku. Ostatnie wyprawy z lat 1670–1672. Lubin 2011.
8
Die Rechtsstellung des Allgemeinen Aufgebotes im politischen System der Republik wiederholten die Konstitutionen des Sejms weiter im 18. Jahrhundert.. Volumina legum, nakładem i drukiem Józefata Ohryzki, Petersburg 1859; Konstytucja z 1520 r., Castellanorum facultas; VL I, s. 392;
Konstytucja z 1544 r. § Proprium praeterea, VL I, s. 584–585; Konstytucja z 1527 r. § Et quoniamPlura. VL I, s. 481. Als die traditionelle militärische Formation hat das Allgemeine Aufgebot im 18.
Jahrhundert in seinem Werk Ius publicum Regni Poloniae (Bd. 1 1742, Bd. 2 1756) Danziger Jurist
Gottfried Lengnich bezeichnet. Siehe: Gottfried Lengnich: Prawo pospolite Królestwa Polskiego.
Kraków 1836, s. 403.
9
H. Olszewski: Sejm konny. Rzecz o funkcjonowaniu ideologii demokracji szlacheckiej w dawnej Polsce. Czasopismo Prawno-Historyczne. T. 37, 1985, z. 1, s. 25–41.
10
M. Müller: Polen zwischen Preussen und Russland. Souveränitätskrise und Reformpolitik
1736–1752. Berlin 1983, s. 11–12.
11
J. Maciszewski: Kultura polityczna Polski „Złotego wieku”. W: Dzieje kultury politycznej
w Polsce. Warszawa 1977, s. 14.
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Adels verursachte, machte aus dem Adel eine potenzielle große militärische Kraft,
die auf Grund ihrer Mobilisierungsfähigkeit als ein realer militärischer und politischer Faktor sehr hoch eingeschätzt werden sollte. Noch im 14. Jahrhundert,
aber besonders am Anfang des 15. Jahrhunderts, während des Krieges mit dem
Deutschen Orden, spielte das Allgemeine Aufgebot eine entscheidende Rolle im
Verlauf der nächsten Kriege. Das adlige Allgemeine Aufgebot, das als die Ritterarmee mobilisiert wurde, galt dann als Integrationsmittel des Königreiches, über
das der König verfügen konnte.
Als Mobilisierungssystem der Adelsrepublik funktionierte das Allgemeine
Aufgebot in den Provinzen des Reiches. Der Wehrpflicht unterstellt waren alle
Besitzer der Güter, die in den Provinzen gelegen waren. Das betraf sogar die Besitzer, die keine Eigentümer besaßen und die Landgüter pachteten oder als Pfand
hatten12, sowie auch die Schultheißen und Vögte. Allgemein aufgenommen war
die Wehrpflicht persönlich zu erfüllen, im Fall der Besitzer13, jedoch die Frauen,
Kinder oder Geistlichen waren, war es zulässig, dass die Wehrpflicht durch ihre
Ersatzmänner erfüllt werden konnte. Die Teilnehmer des Allgemeinen Aufgebotes sollten auf den Feldzug mit einer Abteilung der bewaffneten Soldaten mitkommen. Die Größe dieser Abteilung war von der Größe der Wehrpflicht abhängig14. Eine Ursache für die Größe war die Einnahme der totalen Einkommen, die
von den Gütern z. B. der Pacht- oder Grundzins erlangt wurden. Das Ausmaß
der Wehrpflicht wurde durch die Heerschau bestimmt, die ein paar Jahre lang
regelmäßig stattgefunden hat15.
Die Mobilisierung des Allgemeinen Aufgebotes verordnete der König, der jedoch für seine Einberufung seit 1454 die Einwilligung der Landesversammlungen und seit 1496 die des Sejms der Adelsrepublik erhalten musste. Diese Einwilligung hatte ihre Gültigkeit nur bis zur nächsten Einberufung des Sejms. Der
König kommandierte auch das Allgemeine Aufgebot, was für immer seine Prärogative blieb. Das Allgemeine Aufgebot war als Wehrmacht in den Provinzen des
Königreiches organisiert. Ferner wurde es dem König durch den Lokalehrenwürdenträger (Kastellanen oder Woiwoden) zu den Sammelpunkten herbeigeführt,
wo sie in den Landesfähnleinen formiert wurden. Die Fähnleinen bestanden aus
den 50–120 adligen Teilnehmern (ohne Abteilungen der bewaffneten Leute)16.
Das Nichterscheinen auf dem Feldzug konnte bestraft werden. Vor allem wurden
12
Konstytucja z 1557 r. VL II, s. 608. Zjazd 1576 VL II, 873; Konstytucje z 1578 r. VL II, s. 908;
konstytucja z 1621, VL III, s. 416; K. Hahn: Pospolite ruszenie…, s. 14–16.
13
Konstytucje z 1544, VL I, s. 583–584; Statut z 1505, VL I, s. 305.
14
Konstytucja z 1544, VL I, s. 584; Konstytucja z 1523, VL I, s. 401.
15
Z. Kaczmarczyk: Organizacja obrony kraju, s. 325; K. Hahn: Pospolite ruszenie wedle
uchwał sejmikowych ruskich. Od XVI do XVIII wieku. Lwów 1928, s. 14–16; A. Wyczański: Z dziejów reform skarbowo-wojskowych za Zygmunta I. Próby reluicji pospolitego ruszenia. KH, Bd. 43,
1952, z. 2, s. 287–304.
16
K. Hahn: Pospolite ruszenie, s. 43.
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die Landesgüter eingezogen, förmlich angewandt wurde auch die Todesstrafe17.
Für die Vergrößerung der Kampfleistung des Allgemeinen Aufgebotes wurden
die Militärübungen des Adels organisiert, die während der Friedenszeit stattfanden. Vorausgesetzt waren diese Übungen als die Möglichkeit, den Stand der Militärfähigkeit, sowie den Rüstungszustand des Adels durchzuprüfen und wurden
daher auch regulär einberufen. In diesem Sinne spielten sie die Rolle eines Instrumentes des Mobilisierungssystems der Adelsrepublik.
In Wirklichkeit hat die Institution des Allgemeinen Aufgebotes als Mobilisierungssystem schon am Anfang des 16. Jahrhunderts eine tiefe Krise überlebt.
Der königliche Hof versuchte in den Jahren 1512–1513 auf dem Sejm die Projekte vorzulegen, die zum Ziel hatten, das Allgemeine Aufgebot zu reformieren.
Der Kern dieses Projektes war die Verwandlung der persönlichen Wehrpflicht
des Adels in eine Geldgebühr, die für die Erhaltung des stehenden Heeres benutzt
werden konnte. Die Projekte wurden durch den Adel auf dem Sejm verhindert.
Erstens wollte der Adel die Erhaltungslast des eventuellen stehenden Heeres auf
die Krongüter abwälzen18. Zweitens wollte der Adel die Institution des Allgemeinen Aufgebotes aufheben, weil sie in der Institution des stehenden Heeres ein
Instrument der königlichen Gewalt vorausgesehen hatten, welche eine Bedrohung gegen ihre Stelle im politischen System der Adelsrepublik hätte darstellen
können19. Seit 1573, als das neue Verfassungsrecht Articuli Henriciani bezeichnet wurden, die während des ersten Interregnums (1573) angenommen wurden,
wurde die Institution des Allgemeinen Aufgebotes den Verfassungsrechten des
Königreiches zugerechnet20. Das bedeutete die Stabilisierung des Allgemeinen
A. Wyczański: Z dziejów reform…, s. 290.
A. Blumenstock: Plany reform skarbowo-wojskowych w pierwszej połowie panowania Zygmunta I. „Przewodnik Naukowy i Literacki”. Bd. XVI, 1888, s. 19–34.
19
A. Wyczański: Z dziejów reform…, s. 287–304.
20
De bello seu expeditione illius publica seu generali, nihil Nos authoritate propria absque consensu omnium regni Ordinum statuere posse, neque in ipsa expeditione exercitum extra fines regni sive
petitione nostra regia, sive solutione quinque marcarum super hastam, sive etiam quavis alia ratione
educere debere, pro Nobis et Serenissimis successoribus nostris verbo nostro regio promittimus. Quando vero ex decreto comitiorum publico expeditionem bellicam generalem fecerimus, utique non diutius
quam duabus septimanis in loco tali expeditioni atque illius congregationi ultimis restium literis per
nos assignato, subditos nostros detinebimus. Quod si autem, consentientibus omnibus Ordinibus, extra
fines regni subditos nostris educere vellemus, atque illi ipsi ad id libere consentirent, tum unicuique illorum, nemine excepto, tam equiti quam pediti, ad expeditionem generalem bellicam de iure communi
obligato, debebimus numerare quinque marcas pecuniae antequam fines regni exiverint. Et hoc tali
stipendio non diutius eos in militia detinebimus, tantum in quartale anni. Exercitum autem hunc non
dividemus in partes tam magnas quam parvas. Quod si autem intra duarum septimanarum spatium
ultra fines regni non fuerint a Nobis ducti, utique diutius per nos detineri non poterunt, sed licebit illis
ad sua libere reverti. Tempore autem bellicae expeditionis genralis, omnes sumptus ad rem bellicam
necessaries, puta tormenta bellica, pulverum tormentarium, jaculatores, custodies, speculators, pedites
et alia id genus, quae usus belli poscet, nostris pecuniis providere debebimus. Articuli conventus Electionis Generalis Regni, Archiwum Główne Akt Dawnych, Acta terrestria et castriensia Varsaviensia.
17
18
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Aufgebotes sowohl auf der politischen Bühne (wie eine Verfassungsinstitution
der Adelsrepublik) als auch auf der militärischen Ebene (wie ein Mobilisierungssystem des polnisch-litauischen Staates) und machte es formell weiter zu einer
grundlegenden Basis für die Wehrmacht der Adelsrepublik. Präzisiert wurde
auch in der neuen Verfassung, dass das Allgemeine Aufgebot während ihrer Mobilisierung nur vom König geführt werden konnte. Außerdem durfte die militärische Formation nicht geteilt werden und während des Feldzuges nicht länger
als zwei Wochen in militärischen Lagern für die Einführung der Militärordnung
gehalten werden. Der ausländische Feldzug sollte, wie schon früher im Privileg
aus dem Jahr 1388 bestimmt wurde, bezahlt werden und nicht länger als drei
Monate außerhalb der Grenzen des Königreiches dauern.
Diese Entscheidungen schwächten die Stellung und die Kraft des adligen Allgemeinen Aufgebotes im militärischen System der Adelsrepublik definitiv. Das
Allgemeine Aufgebot spielte in der Geschichte der Adelsrepublik eine nicht eindeutige Rolle. Das gab den Grund für die besondere Position des Allgemeinen
Aufgebotes im politischen System des polnischen Staates. Das Allgemeine Aufgebot kann man also in Wirklichkeit als eine politische Idee betrachten. Zudem
spielte das Allgemeine Aufgebot auch die Rolle des politischen und militärischen
Faktors, der ein eigenes besonderes System seiner Organisation innehatte. Das
war ein Teil eines größeren politischen und sozialen Systems, der jedoch durch
eine weitgehende Krise beschränkt wurde. Der Bruch der Idee des Allgemeinen
Aufgebots funktioniert gleichzeitig vor allem als ein Bruch einiger Mythen, die
in der politischen und militärischen Praxis der Adelsrepublik nicht verwirklicht
worden waren.
Der erste Mythos ist mit der Idee der allgemeinen Wehrpflicht des polnischen
Adels verbunden. Theoretisch sollte der Adel eine ziemlich große Anzahl der Militärvölker in der Adelsrepublik mobilisieren. Die Steuertabellen, die zur Rekrutierung der Soldaten auch für das Allgemeine Aufgebot dienten, zeigen uns noch
heute in dieser Fassung die großen Möglichkeiten der adligen Gesellschaft. Das
Allgemeine Aufgebot war in der Adelsrepublik eine Formation für alle Mitglieder
der adligen Gesellschaft. Dies war ein Vorbild des allgemeinen Wehrdienstes der
Bürger im modernen Sinne. Gleichzeitig jedoch konnte die Idee des Allgemeinen
Aufgebotes in der Praxis nicht realisiert werden. Die Ursache für diesen Zustand
lag gerade in den Schwierigkeiten mit der Funktion des Allgemeinen Aufgebotes als Mobilisierungssystem des Staates als ein militärisches System für alle, in
T. 87, s. 18–18v; Articulos per senatores ac universos Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae
Ordines et Status…, E.H. de Noailles, Henri de Valois et la Pologne. T. 3. Pris 1867, s. 438–439;
AGAD MK, 112, k. 13; Confirmatio Serenissimi Electi Regis Poloniae articulorum ad stabiliendum et
augendum Reipublicae statum pertinentium. [w:] Diariusz poselstwa polskiego do Francji po Henryka
Walezego w 1573 roku. Oprac. A. Przyboś, R. Żelewski. Wrocław 1963, s. 176–177; D. Makiłła:
Artykuły henrykowskie (1573–1576). Geneza – Obowiązywanie – Stosowanie. Studium historyczno-prawne. Warszawa 2012, s. 275–292.
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Wirklichkeit wurde es nicht so oft benutzt. Das bedeutete auch den Bruch der
Idee der bürgerlichen Gleichheit, die für den polnischen Adel, neben der Freiheit, das zweite grundlegende Recht war, das in den königlichen Privilegien, den
parlamentarischen Gesetzen, sowie auch in den traditionellen Rechten und Freiheiten gewährleistet wurde.
Der zweite Mythos des Allgemeinen Aufgebotes war in der Geschichte der
Adelsrepublik mit der Kriegsfähigkeit des adligen Aufgebotes verbunden. Das
System des Allgemeinen Aufgebotes funktionierte bis zum Anfang des 13-jährigen Krieges gut, als das mobilisierte Heer der Adelsrepublik von beruflichen
Truppen des Deutschen Ordens geschlagen wurde. Die neuen engagierten königlichen Truppen bestanden nach der Schlacht bei der Stadt Konitz (1454) meistens auch aus Adligen, die im königlichen Dienst nach ihrer Karriere suchten.
Das verbleibende Aufgebot diente jedoch nur theoretisch weiter der Rolle einer
grundlegenden Wehrmacht der Adelsrepublik. Als Mobilisierungssystem funktionierte das jedoch nicht ohne Probleme, was sich während der nächsten Kriege
herausstellte. Zwar konnten sich die polnischen Adligen ganz gut der Waffen bedienen, doch bedeutete das nicht, dass sie im Stande waren, ein sehr hoch organisiertes Heer zu besiegen. Das Mobilisierungssystem der Adelsrepublik war
langsam und territorial begrenzt. Der Teilnehmer des Allgemeinen Aufgebotes
konnte in Wirklichkeit nur im Rahmen der lokalen Territorien eingesetzt werden.
Am Ende spielten, wie in anderen europäischen Staaten auch, die beruflichen
Soldaten, die für den konkreten Krieg rekrutiert worden waren, eine entscheidende Rolle in den Kriegen im 16. und 17. Jahrhundert in der Adelsrepublik.
Der dritte Mythos, der mit der Institution des Allgemeinen Aufgebotes in
der Geschichte der Adelsrepublik verknüpft wird, bezieht sich auf die Idee einer
organisatorischen Leistung dieser militärischen Formation. Zwar war das Allgemeine Aufgebot den obligatorischen Militärübungen untergeordnet, verstärkte
es jedoch nicht die Mobilisierungsmöglichkeiten des Adels. Bald erwies es sich,
dass das Allgemeine Aufgebot insbesondere im späten 16. und ganzen 17. Jahrhundert nur als Hilfstruppen für die berufliche Armee der Adelsrepublik dienen
konnte, die aber auch nur innerhalb der Grenzen ihrer eigenen Provinzen dienen
konnten.
Der vierte Mythos hängt mit der Wirksamkeit des Allgemeinen Aufgebotes
zusammen. Schlecht equipiert, traditionell organisiert, teuer im Dienst, sehr oft
schlecht diszipliniert, begrenzt in militärischen Möglichkeiten, insbesondere
nur territorial tätig, wurde das Allgemeine Aufgebot der Adelsrepublik an die
moderne Organisation der frühneuzeitlichen Heere nicht angepasst. Das war
ein Faktum, das nur durch die Idee der allgemeinen Beteiligung des Volkes an
der politischen und militärischen Aktivität des Staates kompensiert werden
könnte.
Wie kann man diese experimentelle Institution aus der Vergangenheit wie
das Allgemeine Aufgebot betrachten? Als ein politisches Schreckbild, wie es sich
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wirklich einige Male in der politischen Praxis der Adelsrepublik abspielte? Oder
sieht diese Institution vielleicht positiv aus, als eine gesellschaftliche Bewegung
mit politischen und militärischen Aspekten? Die einfache Antwort kommt gar
nicht in Frage, gibt sie uns jedoch die Voraussetzungen für weitere Untersuchungen.

M.J.

Marian Małecki

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Alfreda Dzierżęgi droga na szafot –
o zbrodni zdrady państwa III Rzeszy
w świetle akt śląskiego wywiadowcy
Armii Krajowej
1. Uwagi ogólne
Alfred Dzierżęga był zwykłym polskim żołnierzem, ciężko rannym podczas
wojny obronnej w 1939 r., następnie członkiem polskiego państwa podziemnego,
przy tym postacią o tyle wyjątkową, że pracował w wywiadzie Armii Krajowej.
Urodził się 5 września 1919 r. w Radlinie II, zwanym Dolnym, który dziś stanowi
dzielnicę Wodzisławia Śląskiego1. Przez okres wojny zamieszkiwał cały czas w tym
samym miejscu. Z żoną Zofią doczekał się syna, który w chwili aresztowania ojca
miał ukończone dwa lata. To podstawowe dane dotyczące jego życiorysu, zamieszczone w akcie oskarżenia. W oparciu o relacje rodziny i żony można podać
nieco więcej informacji niż te, które pozyskało gestapo. Po rozpoczęciu okupacji
otrzymał tzw. trójkę niemieckiej listy narodowościowej (volkslisty), co oznaczało,
że jego obywatelstwo niemieckie miało charakter czasowy – do ewentualnego odwołania. Sytuacja taka umożliwiała mu jednak – jako obywatelowi Rzeszy – wnikliwszą penetrację niemieckich organizacji politycznych, paramilitarnych, a nawet
społecznych w ramach polskiego wywiadu Armii Krajowej (AK)2. W śląskim wy1
Nie należy mylić z miastem Radlinem leżącym nieopodal dzielnicy Wodzisławia Śląskiego
– Radlina II.
2
Według aktu oskarżenia: Des Angeschuldigte war bis zum Zerfall des polnisches Staates polnischen Staats gehöriger. Er gehört dem Deutschen Volksliste aufgenommen worden. Bundes Archiv,
akta Alfreda Dzierżęgi, R/3017, sygn. 19659, k. 2 [Akt oskarżenia].
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wiadzie wręcz wskazana była przynależność do takiej grupy, przynajmniej posiadanie „trójki”. Z sytuacją taką zetknąć można się chociażby w aktach wywiadu
„Stragan” AK, gdzie w aktach Adolfa Dytki, dowódcy grupy „U-2” tego wywiadu,
napotka się zabiegi wywiadowców ze Śląska ubiegających się o taką niemiecką
przynależność narodową3.

Fot. 1. Alfred Dzierżęga
Źródło: zbiory Zofii Dzierżęgowej-Niedzielskiej.

Do czasu aresztowania, to jest 29 sierpnia 1944 r. – jak zeznał – nie był nigdy
karany. Został aresztowany na skutek zdrady siatki wywiadowczej, do której należał, przewieziony do siedziby gestapo w Rybniku, skąd przetransportowano go do
aresztu śledczego w Katowicach, gdzie od 5 października tego roku przesiadywał,
po czym przekazano go do więzienia w Bytomiu. Nie był to jednak koniec jego
więziennej tułaczki. Z racji postawionych zarzutów o zdradę państwa przewieziono go do podberlińskiego więzienia Brandenburg, gdzie oczekiwał na proces,
a niedługo potem na wykonanie egzekucji. Podczas rozprawy nie korzystał z pomocy adwokackiej, co tłumaczono znacznym stopniem ubóstwa4. Niemcy zainteresowali się jego osobą dlatego, że od jesieni 1940 r. do połowy 1943 r. działał
w polskim wywiadzie Armii Krajowej okręgu rybnickiego w obwodzie śląskim.
Działalność wywiadowczą prowadził w swej rodzinnej miejscowości, skąd bez
przerwy przekazywał meldunki dotyczące „spraw tajnych” (geheime) III Rzeszy. Miały one charakter raportów agenturalnych, dość szczegółowych, o – jak
to napisano w jego akcie oskarżenia – „bardzo ważnych” dla toczącej się wojny
sprawach. Miał również przekazywać listy zawierające tajną korespondencję polskiego wywiadu, a także „pomagać w innych czynnościach”, przy czym władze
3
Adolf Dytko pochodził z okolic Trzyńca – Wędryni na Śląsku Cieszyńskim i na krótko przed
aresztowaniem (w kwietniu 1943 r.) zabiegał w siedzibie gminy Trzyniec o „trójkę” niemieckiej
listy narodowościowej dla siebie i żony. Mógł dzięki temu swobodnie podróżować, nie wzbudzając
większych podejrzeń ówczesnych władz okupacyjnych – por. Bundes Archiv, R/3017, sygn. 9543,
Akta Adolfa Dytko, dowódcy grupy U-2, śląskiego wywiadu AK „Stragan”.
4
Według relacji Zofii Niedzielskiej-Dzierżęgowej sąsiedzi i rodzina przygotowali jedynie rodzaj łapówki na zmianę jego statusu i wypuszczenie go z racji kalectwa na wolność, z czego nic
jednak nie wyszło – relacja w posiadaniu autora.
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niemieckiego wymiaru sprawiedliwości nie sprecyzowały, o jakie czynności chodziło. Z akt pośrednio przynajmniej wynikało, że w grę wchodziło utrzymywanie łączności z innymi grupami polskiego ruchu oporu w powiecie rybnickim.
Alfred Dzierżęga pełnił więc funkcję „skrzynki kontaktowej” polskiego wywiadu.
Wszystkie te zadania wyczerpywały znamiona przestępstwa zdrady państwa zagrożonego karą śmierci, którą w Niemczech wykonywano przez ścięcie,
początkowo toporem, a później na gilotynie. Niemiecki Kodeks karny z dnia
15 maja 1871 r. regulował te kwestie następująco: według § 1 kodeksu czyny zagrożone karą śmierci, ciężkim więzieniem albo osadzeniem w twierdzy na okres
ponad 5 lat były traktowane jako zbrodnia. Według § 4 kodeksowi podlegał obywatel Niemiec (według Volkslisty – Ślązak posiadający co najmniej „trójkę”) lub
cudzoziemiec, który popełnił zbrodnię zdrady stanu lub zdrady państwa niemieckiego. Nie wchodząc głębiej w istotę tego przepisu, czyn Alfreda Dzierżęgi – Ślązaka z „trójką” listy narodowościowej – wyczerpywał znamiona zdrady państwa.
Według § 13 karę śmierci w Niemczech wykonywano przez ścięcie. W niemieckim prawie kary śmierci nie wykonywano na małoletnich, to znaczy na osobach
pomiędzy dwunastym a osiemnastym rokiem życia. Wobec nich – zgodnie z § 57
kodeksu – stosowano karę więzienia od 3 do 15 lat. Ściganie zbrodni zagrożonych
karą śmierci przedawniało się z chwilą upływu lat dwudziestu (§ 67 kodeksu), natomiast przedawnienie kary śmierci następowało z upływem lat trzydziestu (§ 70
pkt 1 kodeksu).
Wyraźnie też rozróżniano zdradę stanu, przez co rozumiano zamach na życie
cesarza lub władcy kraju związkowego (§ 80), kiedy za czyn taki przewidywano
karę śmierci oraz wspomnianą już zdradę państwa. Od chwili dojścia Adolfa Hitlera do władzy przepisy Kodeksu karnego wielokrotnie zaostrzano, czemu dał
wyraz przed laty Franciszek Ryszka w swej pracy Państwo stanu wyjątkowego5.
Akta Alfreda Dzierżęgi zachowały się do dziś w berlińskim Bundesarchiv6, zasadniczo pod sygn. R/3017, nr 19659. Zawierają one akt oskarżenia ukazujący jego
działalność szpiegowską, inne rodzaje pomocy świadczone polskiemu ruchowi
oporu, wyrok i adnotację o wykonaniu egzekucji. Nie są to jednak akta kompletne. Ukazują klasyczny proces w „państwie stanu wyjątkowego”, jakim była
III Rzesza. Pozory działań prawnych, formalna obrona oskarżonego sprowadzająca się zazwyczaj do przyznania się do winy, krótkie posiedzenie sądowe, w którym wyrok bynajmniej nie był sprawą otwartą, wniosek o ułaskawienie, jego
odrzucenie i w niedługim czasie egzekucja7. Wszystko to odbywało się według
F. Ryszka: Państwo stanu wyjątkowego. Wyd. Ossolineum. Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk–Łódź 1985, s. 569.
6
Bundes Archiv [dalej: BA], R/3017, sygn. 19659 [akt oskarżenia]; R/3001, sygn. 160685 [wyrok śmierci]; R/3001, sygn. 186749 [Akta procesowe].
7
Można wyczytać to w większości spraw takich jak sprawa Alfreda Dzierżęgi: sygn. J 264/44 g
(g znaczyło geheime – tajne), sprawa o szpiegostwo należąca do III Senatu (3 Volksgerichtshof), podkreślenie „Polen” i podpis prowadzącego sprawę (w przypadku A. Dzierżęgi był nim prokurator Krebs).
5
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pewnego ustalonego wcześniej szablonu. Oczywiście dochodziło do tego brutalizowanie postępowania sądowego, zwłaszcza podczas zbierania dowodów w fazie
postępowania przygotowawczego przez gestapo8. Z drugiej strony na przykładzie
sprawy Alfreda Dzierżęgi ukazać można klasyczny proces szpiegowski9. Chodzi
tu nie tylko o wielkich szpiegów, ale i o osoby luźno związane z działalnością wywiadowczą, często o incydentalnym charakterze. Większość tych ofiar niemieckiego prawa posiadała obywatelstwo niemieckie. Traktowano więc ich jak swoich
obywateli i stąd tym bardziej nie znano dla nich litości. Widać to na przykładzie
naszego bohatera, który pomimo widocznego kalectwa i ubóstwa został w ostateczności skazany. Czasami – jak w aktach grupy „U-2” śląskiego „Straganu” –
sądy niemieckie dziwiły się takiemu postępowaniu oskarżonych, którzy zabiegali o „Volkslistę” po to, by po jej otrzymaniu zdradzić III Rzeszę. W przypadku
Gertrudy Świerczek – łączniczki AK, która również posiadała „trójkę” – po wydaniu wyroku skazującego orzeczono pozbawienie praw publicznych na zawsze.
Proszono też, by dopilnowano „należytego wykonania” wyroku na członkach tej
grupy: Adolfie Dytko (na kilka dni przed egzekucją powiesił się w celi), Franciszku Cienciale, Bogusławie Krystku i Gertrudzie Świerczek10. Zostali oni dekapitowani. Ważnym spostrzeżeniem jest też sama data procesu Alfreda Dzierżęgi, jak
i wykonanie wyroku – to przecież ostatnie miesiące toczącej się wojny. Grudzień
1944 r., kiedy odbyła się rozprawa, i luty 1945 r., kiedy wykonano wyrok, nie pozostawiały już niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości złudzeń co do wyniku
tego światowego konfliktu, a mimo to działał on w sposób bezwzględny praktycznie do samego końca III Rzeszy.

2. Dzieciństwo i młodość
Dom rodzinny Alfreda Dzierżęgi znajdował się przy dzisiejszej ul. Bojowników w dzielnicy Wodzisławia Śląskiego Radlin II11. Jego ojciec – Jan Dzierżęga –
8
Według żony Alfreda Dzierżęgi Zofii jej mąż był maltretowany, a zagojona rana na kikucie
amputowanej nogi otworzyła się na nowo – relacja w posiadaniu autora. Czasami w aktach można
odnaleźć pośrednie ślady tej brutalizacji w postaci dopisku „przywołany do porządku”, „poważnie
upomniany”, co w domyśle oznaczało – katowany.
9
W badaniach prowadzonych nad śląskim wywiadem „Stragan” dostrzec można luki w zachowanym materiale sądowym. Rzadko kiedy przeanalizować można całość akt sądowych dotyczących
poszczególnych wywiadowców. Wyjątkiem jest proces grupy „U-2”, który zachował się w całości. Na
jego podstawie można zrekonstruować podobne sprawy, którymi zajmował się wymiar sprawiedliwości III Rzeszy. Proces ten jest obecnie przedmiotem osobnych badań autora tego artykułu.
10
BA, R/3017, sygn. 9543.
11
Pod względem administracyjnym Radlin II jest częścią Wodzisławia Śląskiego, a nie miasta
Radlin, które graniczy z tą dzielnicą.
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był górnikiem pochodzącym z tej samej miejscowości i pracującym w miejscowej kopalni12. Matka Emilia z domu Hetmanik nigdzie nie pracowała, pozostając
w domu jako gospodyni. Był to klasyczny od wielu pokoleń przykład śląskiego
domu robotniczego. Radlin II był w owym czasie miejscem urodzenia – znanego przede wszystkim jako autora listu polskiego Episkopatu do powojennego
Kościoła niemieckiego „Przebaczamy i prosimy o wybaczenie” – ks. kardynała
Bolesława Kominka, i jest rzeczą wielce prawdopodobną, że ich drogi spotykały
się w małym Radlinie niejednokrotnie.
Po ukończeniu miejscowej szkoły powszechnej przez trzy lata uczył się
w gimnazjum rybnickim, w którego miejscu dziś funkcjonuje I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich. Niestety na skutek bezrobocia ojca w 1934 r.
zmuszony był przerwać naukę w szkole i pomóc rodzicom13. Imał się – jak to
młody człowiek – różnych fachów, wśród których na szczególną uwagę zasługuje muzykowanie, które na Śląsku dawało niemały dochód, zwłaszcza jeśli osoba
grająca na danym instrumencie zatrudniana była przy weselach czy pogrzebach.
Następnie Dzierżęga wstąpił do Wojskowej Szkoły Muzycznej i jako elew dotrwał
w niej aż do wybuchu wojny14. Według oświadczenia rodziny służył w wojsku
polskim w Lublińcu15. Jego przełożonym był najprawdopodobniej ppor. Konrad
Klimanek – kapelmistrz 74. pułku piechoty16.

Dane na podstawie aktu oskarżenia III Senatu Ludowego w Berlinie – R/3017, sygn. 19659.
Ibidem.
14
Dane te potwierdza zarówno rodzina, jak i akta procesowe Alfreda Dzierżęgi.
15
Dane w posiadaniu autora. W takim razie służył w 74 pułku piechoty. Pułk ten należał do
tzw. II typu pułków piechoty – „wzmocnionych”, i co roku otrzymywał 845 rekrutów. Podczas wojny
liczył 1 900 podoficerów i żołnierzy oraz 68 oficerów. Jego stany były wyższe od tego typu pułków
o 400–700 żołnierzy (por. Z. Jagiełło: Piechota Wojska Polskiego 1918–1939. Warszawa 2007, s. 63
i n.). Zaliczany był do pułków górnośląskich, czego zewnętrznym przejawem miało być noszenie na
patkach kurtek i płaszczy orła śląskiego.
16
Oficer ten został później żołnierzem Armii Krajowej jako oficer mobilizacyjny Obwodu
Lubliniec. Obwód ten należał do Okręgu Śląskiego, niemniej – decyzją Komendy Głównej AK –
został w styczniu na krótko wcielony do Okręgu Kielce. Ppor. Konrad Klimanek nosił pseudonim
„Sznajder”. Po wojnie założył Ognisko Muzyczne w Lublińcu (zalążek przyszłej Państwowej Szkoły
Muzycznej) składające się z byłych żołnierzy 74 pp. Szerzej na ten temat por. 50 lat szkolnictwa
muzycznego w Lublińcu – 30 lat Państwowej Szkoły Muzycznej im. J. Garści w Lublińcu 1970–2000.
Lubliniec 2000.
12
13
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Fot. 2. Alfred Dzierżęga (pierwszy z prawej) ze swoim
bratem Konradem
Źródło: zbiory rodzinne Zofii Dzierżęgowej-Niedzielskiej.

3. Udział w wojnie obronnej Polski 1939 r.
Alfred Dzierżęga brał udział w walkach kampanii wrześniowej i w nieustalonych do końca okolicznościach po wzięciu do niewoli został rozstrzelany17. Kula,
którą otrzymał, nie była wprawdzie śmiertelna, ale był to brzemienny w skutkach
postrzał w nogę. Do rany wdała się infekcja, w jej konsekwencji gangrena i lewa
kończyna została amputowana, a jej brak Alfred Dzierżęga rekompensował chodzeniem o kuli. Nieco inaczej fakt ten, niewygodny dla wizerunku Wehrmachtu,
przedstawili Niemcy, twierdząc, że 4 września 1939 r. Dzierżęga został „ciężko
ranny”, w wyniku czego amputowano mu nogę i od tego czasu chodził w drewnianej protezie18. Przeżył dzięki opiece przyjaźnie nastawionych cywilów, jednak
17
Według oświadczenia jego żony Zofii Niedzielskiej-Dzierżęgowej po wzięciu do niewoli został skazany na rozstrzelanie wraz z trzema nieznanymi żołnierzami. Jeśli prawdziwe były ustalenia
gestapo, to dostał się on do niewoli po walkach stoczonych w obronie Lublińca i Częstochowy
w okolicach Złotego Potoku, gdzie pułk został rozbity. Miało to miejsce 3 września 1939 r. Jest więc
prawdopodobne, że następnego dnia mógł zostać skazany na rozstrzelanie. Resztki jego pułku walczyły jednak dalej, a jeńcy wzięci później do niewoli pod Ciepielowem – rozstrzelani.
18
Według aktu oskarżenia: W ährend des Feldzug in Polen diente er nos im polnischen Heer
und erlitt am 4 September 1939 eine schwere Verwundung, die zur amputation des linken Beführte.
BA, k. 2 [Akt oskarżenia].
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później wrócił do obozu jenieckiego. Jakkolwiek nie było, najpóźniej w maju
1940 r. został z niego zwolniony i powrócił do rodzinnego Radlina19. Kalectwo
poważnie utrudniło mu codzienną egzystencję, jednak znając się na muzyce, początkowo grał w zespole weselnym, a z biegiem czasu przyjęto go do pracy w kasie
biletowej na kolei20. Pracował na stacji Radlin II leżącej przy szosie prowadzącej
z Rybnika do Wodzisławia Śląskiego i dalej do Bogumina. Ze swoją żoną Zofią
(wcześniej sąsiadką) doczekał się syna Eugeniusza, który w chwili zatrzymania
ojca miał dwa lata. Jego losy były – już po śmierci Alfreda Dzierżęgi – tragiczne,
jako że zginął podczas bombardowania Radlina i Wodzisławia Śląskiego przez
wojska radzieckie w marcu 1945 r.

Fot. 3. Mały Eugeniusz Dzierżęga – syn Alfreda, który zginął kilka tygodni po swoim ojcu w wieku
trzech lat (koloryzowane zdjęcie)
Źródło: zbiory rodziny Zofii Dzierżęgowej-Niedzielskiej.

Po tych traumatycznych wydarzeniach wdowa po Alfredzie Dzierżędze z biegiem czasu wyszła za mąż za urodzonego w Gelsenkirchen w Zagłębiu Ruhry kaprala Teofila Niedzielskiego, służącego przed wojną w 43. pułku piechoty Legionu
Bajończyków, późniejszego żołnierza żandarmerii wojskowej Grupy Operacyjnej
„Śląsk”, który w 1939 r. został na kilka godzin przed wybuchem wojny powołany
do ochrony sztabu dowódcy tej grupy – gen. Jana Andrzeja Jagmina Sadowskiego21.
Według aktu oskarżenia przeciwko niemu (k. 2): Im Mai 1940 wurde er aus der Kriegsgefangennenschof erlassen.
20
Tak wynika z jego aktu oskarżenia – był sprzedawcą biletów w dworcowej kasie biletowej
w Radlinie Dolnym.
21
Następnie z pozostałą częścią żandarmerii wojskowej zabezpieczał jego sztab. Do niewoli
dostał się pod Biłgorajem, ale uciekł z niej do Krakowa. Później służył w Wehrmachcie, jako urodzony w Niemczech, jednak podczas stacjonowania jego jednostki we Włoszech został oskarżony
o kradzież koni na rzecz włoskiej partyzantki i musiał zdezerterować z niemieckiego wojska. Ostatecznie po różnych perypetiach wstąpił do II Korpusu gen. Władysława Andersa i po przejściu
szlaku bojowego wrócił do Polski w 1946 r. We Wrocławiu został jednak aresztowany przez UB
19
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Fot. 4. Alfred Dzierżęga (pierwszy z prawej) wraz z żoną Zofią i przyjaciółmi
Źródło: zbiory Zofii Dzierżęgowej-Niedzielskiej.

4. Działalność Alfreda Dzierżęgi w polskim ruchu oporu
Radlin, jak i cały okręg rybnicki z racji zgromadzonego tam przemysłu
ciężkiego, w szczególności zaś wydobywczego, był terenem zorganizowanej sieci agenturalnej polskiego wywiadu. Działało tam kilka rozproszonych grup,
które nic albo niewiele o sobie wiedziały. Działały one w oparciu o sprawdzony w konspiracji system trójkowy, a następnie piątkowy. Zainteresowania polskiego wywiadu dotyczyły nie tylko spraw gospodarczych, ale z biegiem czasu
przede wszystkim wywiadu wojskowego, jak dyslokacja niemieckich sił na tym
terenie, a nade wszystko ruchy wojsk niemieckich jadących na front. Informacje
te przekazywano po ich „obróbce” rządowi londyńskiemu, który następnie przedstawiał je Brytyjczykom. Niemcy nie wiedzieli zbyt wiele o tym wywiadzie –
w zasadzie tylko tyle, że początkowo grupy wywiadu polskiego na tym terenie
działały samodzielnie, jednak w bliżej nieokreślonym czasie zjednoczyły się ze
sobą pod wspólną komendą Armii Krajowej.
Ważnymi postaciami w tej działalności w powiecie rybnickim byli Karol Malcher i Maria Adamczyk22. Później doszły jeszcze dwie nowe osoby. Alfred Dzieri kilka miesięcy spędził w areszcie jako podoficer „Andersowiec” – dane na podstawie relacji Teofila Niedzielskiego i Zofii Dzierżęgowej-Niedzielskiej – relacje w posiadaniu autora.
22
Maria Adamczyk posiadała pseudonim „Rodzianka”. Była Kierowniczką Wojskowej Służby
Kobiet. Dość tajemnicze są przyczyny jej denuncjacji. Według Tomasza Milera mógł za tym stać
Paweł Cierpioł, który w ten sposób pozbywał się niewygodnych dla siebie osób – por. T. Miler: Sylwetki rybnickich inspektorów Armii Krajowej. W: Armia Krajowa i konspiracja poakowska na ziemi
rybnickiej w latach 1942–1947. Rybnik 2004, s. 25.
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żęga znał zarówno Karola Malchera, jak i Marię Adamczyk, jako że byli kolegami
jeszcze z czasów szkolnych. Stworzyli wspólnie taką małą grupkę wywiadowczą, której przewodził adwokat, dawny oficer 4. pułku strzelców podhalańskich
ppor. Władysław Kuboszek23. Grupka rozrosła się jeszcze o Pawła Cierpioła24.
Byli oni przywódcami inspektoratu rybnickiego AK, co ostatecznie rozpracowali
wskutek działalności konfidenta sami Niemcy. Jesienią 1940 r. Alfred Dzierżęga
spotkał w Radlinie Karola Malchera i zwierzył mu się ze swej ciężkiej sytuacji rodzinnej. W aktach gestapo nie ujawnił sensu tego kontaktu, twierdząc, że „sprawa
wywiadu nie była mu znana”. Być może faktycznie tak było, niemniej już wkrótce
Władysław Kuboszek pochodził z Wisły Małej w powiecie pszczyńskim. Wywodził się
z rodziny o patriotycznych tradycjach, skoligaconej z lokalnymi rodami o propolskich poglądach,
takich jak Brandysowie czy Wrzołowie. Był uczniem Seminarium Nauczycielskiego w Pszczynie,
a następnie gimnazjum w Cieszynie. Po zakończeniu średniej edukacji rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego. Po ukończeniu studiów pracował w Banku Rolnym w Katowicach, a także przy kopalni „Wujek”. Służbę wojskową odbył w cieszyńskim 4. pułku strzelców
podhalańskich, gdzie awansował do stopnia podporucznika, po czym przeszedł do rezerwy. Powołany do wojska latem 1939 r. po zakończeniu działań wojennych we wrześniu 1939 r. powrócił
do rodzinnej Wisły Małej w powiecie pszczyńskim, gdzie podjął się przygotowania ruchu oporu
na tym obszarze. Działalność tą rozpoczął już w październiku, kiedy skontaktował się z Józefem
Korolem, demiurgiem sieci ruchu oporu na całym Górnym Śląsku w ramach Służby Zwycięstwu
Polski. Józef Korol po otrzymaniu informacji o wytropieniu jego placówki w Katowicach przebywał
w powiecie pszczyńskim – w Goczałkowicach – i niewykluczone, że tam, w domu jednego z konspiratorów (Pawła Sojki?) został zaprzysiężony Władysław Kuboszek. Dla odmiany podjął się on
stworzenia sieci organizacji niepodległościowych, w tym jednostki wywiadu w powiecie rybnickim,
co nastąpiło najpóźniej w listopadzie 1939 r. Współpracował też z Janem Roechrichem, twórcą
ruchu oporu w powiecie pszczyńskim. Roechrich został później aresztowany i zamordowany w siedzibie gestapo w Chorzowie. Do pierwszych miesięcy 1940 r. zdołał zjednoczyć i podporządkować
sobie organizacje konspiracyjne z powiatu pszczyńskiego i rybnickiego, a w czerwcu 1940 r. podporządkował sobie obwód wodzisławski, na terenie którego działał Alfred Dzierżęga. W obwodzie
tym działał kpt. Jan Jackowski, który stworzył tam bardzo popularną na Śląsku Organizację Orła
Białego. W tym czasie, po stworzeniu podziału na inspektoraty Kuboszek pełnił funkcję inspektora
rybnickiego Związku Walki Zbrojnej, skupiającego powiaty rybnicki i pszczyński. Po dalszej rozbudowie sieci konspiracyjnej o Opolszczyznę i powiat cieszyński 9 lutego 1944 r. w Zbytkowie koło
Strumienia został aresztowany i uwięziony, przetrzymywano go najpierw w Mysłowicach, a następnie w KL Auschwitz, gdzie 28 sierpnia 1944 r. został stracony. Pośmiertnie awansowano go do
stopnia porucznika.
24
Paweł Cierpioł pochodził z Chwostka w powiecie lublinieckim. Urodził się w 1904 r. Był
absolwentem chorzowskiego Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego, które skończył w 1932 r.,
po czym wstąpił do policji. Tam ostatecznie awansował na stanowisko komendanta posterunku
w Mikołowie. Podczas okupacji zaprzysiężony został przez Józefa Korola i skierowany do pracy w wywiadzie. Po aresztowaniu Władysława Kuboszka do kwietnia 1947 r. stał na czele I rybnickiego inspektoratu AK. Nie są znane do końca okoliczności jego śmierci. Prawdopodobnie
zamordowali go funkcjonariusze UB podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy (dane na
podstawie: T. Rojek: Śledztwo w sprawie zabójstwa w 1947 r. w rejonie Wałbrzycha byłego inspektora
rybnickiego AK Pawła Cierpioła. W: Armia Krajowa i konspiracja poakowska na ziemi rybnickiej
w latach 1942–1947. Rybnik 2004, s. 78–85; J.F. Lewandowski: Zaginiony. Zagadka porucznika
Cierpioła. „Śląsk” 1997, nr 3, s. 17–18).
23
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miał się przekonać o „istocie zagadnienia”. W ramach koleżeńskiej przysługi Malcher dwukrotnie podarował Alfredowi Dzierżędze niewielką kwotę pieniędzy,
zważywszy że ten był inwalidą bez pracy. Miał mu przy okazji wspomnieć o możliwości rewanżu w postaci przekazywania raportów pisanych co miesiąc na temat ruchów wojsk niemieckich, atmosfery politycznej wśród mieszkańców Radlina i obserwacji niemieckich organizacji paramilitarnych i politycznych. Linia
obrony stworzona w procesie przez Alfreda Dzierżęgę polegała na umniejszaniu
swojej i innych roli. Twierdził, że nie wiedział o działalności szpiegowskiej kolegi,
mało tego – zapytał Malchera, czemu miało służyć takie szczegółowe wypytywanie, na co ten ostatni odpowiedział, że dla celów osobistych. Chciał w ten sposób
bronić się nieświadomością popełnienia czynu zabronionego. Został poddany
torturom; bity przyznał się jednak do winy. Nie chcąc zdekonspirować kolegi,
stwierdził jedynie, że domyślał się, jaką działalność prowadzi Malcher, ale expressis verbis nikt o tym nie mówił; zgodził się więc na dostarczanie comiesięcznych
raportów w ustalonym wcześniej zakresie spraw. W okresie od listopada/grudnia
1940 r. do początku 1941 r. pisał głównie o nastrojach społecznych miejscowej
ludności.
Latem 1941 r. znalazł pracę jako muzyk, więc – jak zeznał – „ograniczył” prowadzenie dotychczasowej działalności wywiadowczej. Pracował wówczas w Jastrzębiu Zdroju. Sytuacja miała się zmienić jesienią 1941 r., kiedy (w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach) dalej przekazywał meldunki. Od października
1941 r. aż po styczeń 1942 r. składał pisemne sprawozdania osobiście Malcherowi. Ten ostatni zdawał sobie sprawę, że zbyt częsty kontakt z Alfredem Dzierżęgą
(często widziany był przez sąsiadów i policję) może spowodować dekonspirację
siatki. W lutym 1942 r. pojawił się pomysł, by meldunki Alfreda Dzierżęgi zabierała „pewna kobieta”, którą okazała się być Maria Adamczyk, jako że Malcher
miał jednak jeszcze inne „zadania” do wykonania. W marcu, najdalej w kwietniu
przyszedł do mieszkania Dzierżęgi i przedstawił mu wspomnianą Marię Adamczyk, nie wyjawiając jednak jej prawdziwego nazwiska. Podczas spotkania ustalono, że meldunki będzie odtąd odbierać ona, tyle że w ustalonych miejscach, nie
wykluczając oczywiście domu Alfreda Dzierżęgi.
Istotnie, Alfred Dzierżęga wykonywał dalej zadania wywiadowcze, i to bardzo skrupulatnie. Pisał o nastrojach wśród mieszkańców Radlina, o ich stosunku
do III Rzeszy. Nie były to łatwe sprawy, jako że od czasu do czasu zatrudniano
go do pracy w charakterze muzyka, co utrudniało mu obserwację na miejscu. Jeździł wówczas najczęściej do Sosnowca. Stan ten utrzymywał się od lipca do grudnia 1942 r. W aktach gestapo Alfred Dzierżęga wyparł się pracy na rzecz polskiego
wywiadu w tym czasie. Tymczasem zbliżał się początek 1943 r. Maria Adamczyk
skontaktowała się z Alfredem Dzierżęgą i poinformowała go o zmianach w zakresie bezpieczeństwa w działaniu lokalnego wywiadu. Ze względu na prawdopodobieństwo dekonspiracji zdecydowała się na odbieranie meldunków od Alfreda
Dzierżęgi przez dodatkowego posłańca. Co do tego ostatniego ustalono, że kon-
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takt z nim nastąpi w „określonym miejscu i czasie”, po wcześniejszym ustaleniu
hasła. Dzierżęga zgodził się na dalsze dostarczanie regularnych raportów.
Zbliżał się jednak moment dekonspiracji. Do tego czasu złożył jeszcze około
4–5 raportów. Były one dokładniejsze, jako że zawierały informacje na wskroś
wojskowe, jak stacjonowanie konkretnych jednostek niemieckich w Radlinie czy
ich późniejsza dokładniejsza dyslokacja w terenie, informacje o przemarszach
i przejazdach kolumn wojskowych. Wiedzę o transportach wojskowych uzyskiwał bez większych problemów, korzystając z radlińskiej stacji kolejowej.
Polski wywiad interesowała także przynależność miejscowych Niemców do
lokalnego NSDAP. Prawdopodobnie chodziło o namierzenie osób – renegatów –
i ich stopień zaangażowania w życie III Rzeszy, a co za tym idzie – oszacowanie
niebezpieczeństwa, jakie ci ludzie mogli stworzyć dla polskiej ludności Radlina
i okolic. Nie do końca natomiast wiadomo o istocie stworzenia w domu Dzierżęgi
skrzynki kontaktowej polskiego wywiadu.
Z całą pewnością zabiegała o to Maria Adamczyk, która u niego zostawiała
korespondencję. Były to – jak ustaliło gestapo – „gotowe”, to znaczy napisane już,
listy, których jednak Alfred Dzierżęga nie otwierał. Trzykrotnie przekazał kurierowi taką korespondencję od Marii Adamczyk. W połowie roku udostępnił też
całe swoje mieszkanie na potrzeby polskiej siatki wywiadowczej. Odtąd spotykali
się tam członkowie polskiego wywiadu, w tym osoby, których wcześniej nie znał,
jak Kuboszek i Cierpioł. Dzierżęga przekazywał wówczas informacje – jak te o liczebności NSDAP – bezpośrednio Kuboszkowi. Przy okazji dane merytoryczne
raportów uległy rozszerzeniu, jako że wzięto pod uwagę także zainteresowanie
lokalnego społeczeństwa ideami komunistycznymi.
Polski wywiad dzięki Alfredowi Dzierżędze miał więc wgląd w struktury
NSDAP i SA, posiadał stosunkowo dobrą wiedzę co do miejsca stacjonowania
i przemarszu wojsk niemieckich, wreszcie dość dobrze orientował się w kwestii idei
komunistycznych, co w przypadku zbliżania się Rosjan do Polski miało niebagatelne znaczenie. Wywiad polski interesowało zwłaszcza nastawienie miejscowych
komunistów do III Rzeszy. Jego meldunki były oceniane pod względem przydatności i razem z innymi uogólniane, a następnie, już „obrobione”, przekazywane dalej.

5. Aresztowanie, proces i śmierć
Trudno powiedzieć, co było tego powodem, ale w połowie 1944 r. kontakty
z dowództwem agenturalnym zostały przerwane. Alfred Dzierżęga nie wiedział
dlaczego. Ostatecznie można przyjąć, że rozpoczęła się akcja dekonspiracji przeprowadzona przez niemiecki kontrwywiad. Skutkiem „wielkiej wsypy”, jak w rybnickiem ją nazywano, a więc denuncjacji, aresztowano kilkadziesiąt osób, w tym
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Alfreda Dzierżęgę. W jego przypadku nastąpiło to 29 sierpnia 1944 r. Sporządzono za nim nakaz aresztowania wydany w Katowicach i bez większych problemów
został zatrzymany, choć nie wiadomo dokładnie gdzie. Podczas zatrzymania nie
przyznał się do winy, co nie było zresztą konieczne, jako że organ prowadzący
śledztwo wiedział o nim w zasadzie wszystko. Unikał, jak mógł, przyznania się
do znajomości z Malcherem i Marią Adamczyk, jednak nie miało to już większego znaczenia. Ostatecznie podczas przesłuchania w dniu 22 września 1944 r.
przyznał się do zarzucanych mu czynów. Potwierdził ten fakt także podczas następnego przesłuchania 5 października 1944 r.
Pozostała zatem tylko rozprawa. W tym celu przewieziono go do więzienia Brandenburg, gdzie osadzano innych politycznych oskarżonych i więźniów.
Wśród nich był skazany, a wcześniej wzmiankowany przywódca siatki „U-2” śląskiego „Straganu” Adolf Dytko. Rozprawa Alfreda Dzierżęgi odbyła się przed Bożym Narodzeniem – 20 grudnia 1944 r., a przewodniczył jej dr Klüwer. Miała
charakter – podobnie jak całe postępowanie przygotowawcze – tajny25. Sam akt
oskarżenia (anklageschrift) sporządzony został przez prokuratora Rzeszy 1 grudnia
1944 r.26. Po rozprawie do apelacji dołączono akta sprawy, wniosek o ułaskawienie i odpis wyroku27. Dnia 6 lutego sporządzono krótką opinię odnośnie wniesionego wniosku o uniewinnienie o lakonicznej, następującej treści: „Stellungnahme.
Es bestehen in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht keine Bedenken gegen das
Urteil. Besandere Gnadengrunde sind nicht gegeben. Der Vu ist ein ehrloser Verrater, der den Tod erleiden mus”28. Brak zatem formalnych i prawnych możliwości
zastosowania ułaskawienia, przy braku innych podstaw skutkował tym, że dzień
później odrzucono wniosek o ułaskawienie29. Jego działanie określono jako „ehrloser”, stąd nie było mowy o zmianie treści zasądzonego wyroku30. Następnie Ministerstwo Sprawiedliwości w piśmie datowanym na 17 lutego 1945 r. przekazało
dane co do miejsca i sposobu wykonania wyroku31. Zakazano podania wyroku do
25
W procesach takich na teczce sądowej (okładce) umieszczano pieczątkę z czerwonym napisem „geheim”. W przypadku Alfreda Dzierżęgi dopisano odręcznie „Polen”. Dodatkowo informowano o rodzaju zarzucanego czynu – w analizowanym przypadku zbrodnię szpiegostwa.
26
BA, R/3017, sygn. 19659.
27
Pismo w imieniu przewodniczącego składu sędziowskiego spisane przez pełnomocnika
Parisisusa z 27 stycznia 1945 r. do Ministra Sprawiedliwości III Rzeszy przy Volksgerichtshofie –
BA R/3017, sygn. 19659 [Akta Alfreda Dzierżęgi].
28
Podpis pod opinią jest nieczytelny, ale prawdopodobnie podpisał się pod nim Klüwer – ibidem, k. 6.
29
Ibidem, k. 7. W piśmie z kancelarii Ministerstwa Sprawiedliwości z 7 lutego podano, że
w stosunku do Alfreda Dzierżęgi ordne ich mit Ermächtigung des Führers die vollstreckung des
Urteils an, ibidem, k. 10.
30
Ibidem, k. 6.
31
Podkreślono należytą staranność przy wykonaniu wyroku, informując, że miejscem jego
wykonania będzie miejsce osadzenia skazanego: Übersende ich Reinschrift und begl. der erlassen
vom 7.2.1945 mit dem Erschuen, mit groster Bescheunigung das Weitere zu veranlassen. Der Verurteilte befinde Sicht in Brandenburg in Vollstreckung Schaft Der Ort der Vollstreckung bitte ich
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publicznej wiadomości w prasie, co zdarzało się dość często w przypadku spraw
dotyczących działalności szpiegowskiej.
Wyrok wykonano w więzieniu Brandenburg 26 lutego 1945 r. Warto zatrzymać się na chwilę przy tym więzieniu. W okresie od 1 sierpnia 1940 r. do
20 kwietnia 1945 r. wykonano w nim 2 743 egzekucje. Najmłodszy skazany, francuski chłopak, miał w chwili egzekucji 15 lat. Od 1933 r. do zajęcia tego terenu
przez Sowietów „przewinęło się” przez to więzienie 4 700 osób.
Więzienie Brandenburg–Görden powstało w latach 1927–1935 i uważane
było za jedno z najnowocześniejszych więzień w Niemczech. Pełniło wiele funkcji – służyło między innymi jako areszt, miejsce przetrzymywania więźniów politycznych, zbrodniarzy, a nawet jeńców wojennych. Jego niewielka odległość
od Berlina spowodowała, że przetrzymywano w nim także wielu oskarżonych
o zdradę stanu. Dokonywano tu aktów eutanazji jako „action T4”, kiedy to od lutego do października 1940 r. III Rzesza pozbyła się 10 tys. swoich niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo bądź psychicznie obywateli – zostali zagazowani. Wtedy to, w 1940 r., przekształcano ten ośrodek w jedno z głównych miejsc
egzekucyjnych w Niemczech, gdzie wykonywano wyroki śmierci przez powieszenie, ale przede wszystkim przez zgilotynowanie. Pod koniec wojny dodatkowo
rozstrzeliwano tu więźniów. Do gilotynowania i wieszania wykorzystano dawny
garaż, odpowiednio go przygotowując.

Fot. 5. Więzienie Brandenburg-Görden, stan z roku 1931. W tym miejscu został stracony Alfred
Dzierżęga
Żródło: domena publiczna. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Bundesarchiv_Bild_10211695%2C_Brandenburg%2C_Hauptgeb%C3%A4ude_des_Zuchthauses.jpg.

mitzuteilen. Von einer Bekanntmachung in der Presse und durch Anschlag bitte ich abzusehen –
ibidem, k 9.
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Fot. 6. Akt oskarżenia przeciwko Alfredowi Dzierżędze
Źródło: Bundesarchiv w Berlinie.
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Informację o wykonaniu wyroku na Alfredzie Dzierżędze z krótką notką
o jego przebiegu wysłano do Volksgerichtshofu 5 marca 1945 r. Stwierdzono
w niej, że wykonanie orzeczenia nastąpiło zgodnie z prawem i bez zakłóceń32.
Proces Alfreda Dzierżęgi i jego działalność na rzecz polskiego wywiadu pokazują pewien dość typowy obraz Polaka-Ślązaka podczas wojny. Posiadanie
„trójki” Volkslisty „do odwołania” dawało możliwość swobodnego wykonywania
zadań szpiegowskich. W razie dekonspiracji oznaczało śmierć. Alfred Dzierżęga
otrzymał los na loterii – skazany na śmierć przez rozstrzelanie ocalał we wrześniu
1939 r. – wprawdzie za cenę kalectwa, ale gdyby nie zaangażował się w polski
ruch oporu, prawdopodobnie dożyłby końca wojny.
Jego historia jest więc w ostateczności tragiczna, jak historia jego trzyletniego
syna, który dołączył do swojego ojca zaledwie kilka tygodni później. Warta jest
jednak zapamiętania w imię pamięci tych, którzy w taki jak on sposób skracali
dni wojny.
Gloria victis.
Jak napisano: Zuchthaus in Brandenburg (Havel) – Görden vorschriftsmäßig vollstreckt werden. Die Hinrichtung ist ohne Zwischenfall Verlaufen – ibidem, k. 9.
32

K.K.

Czesław Martysz

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kształtowanie się struktury kontroli państwowej
w samorządnym województwie śląskim
Problematyka kontroli, rozumianej jako niezbędny element zarządzania
państwem, stanowi od dawna przedmiot zainteresowań nauki prawa administracyjnego. Kontrola w tym ujęciu służy sprawdzaniu, czy organy administracji
publicznej oraz inne podmioty należycie wykonują swoje zadania, pozwala też
na wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości, a także służy zapobieganiu niekorzystnym zjawiskom w przyszłości1. Innymi słowy, kontrola jest nieodłącznym
elementem funkcji kierowania, zarządzania, administrowania, czyli najogólniej
mówiąc – sprawowania władzy. Z tego właśnie powodu problematyka kontroli
państwowej była przedmiotem zainteresowania najwyższych organów państwa
od początku istnienia II Rzeczypospolitej, kiedy to z trzech dotychczas istniejących systemów organizacyjnoprawnych należało utworzyć względnie spójny organizm państwowy ze wszystkimi jego niezbędnymi strukturami organizacyjnymi. Należy zatem podkreślić, że rodowód kontroli państwowej jest niewiele tylko
młodszy od początku odrodzonej Rzeczypospolitej, gdyż zwieńczeniem procesu
tworzenia struktur organizacyjnych tej kontroli było wydanie przez Naczelnika
Państwa Józefa Piłsudskiego dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o Najwyższej Izbie
Kontroli Państwa2. Kilkanaście dni później, mocą postanowienia Naczelnika Państwa z dnia 15 lutego 1919 r., mianowany został jej pierwszy prezes, którym został Józef Higersberger3.
Zgodnie z art. 1 dekretu, Najwyższa Izba Kontroli Państwa [dalej: NIKP]
była władzą w pełni niezależną od innych władz publicznych, podległą tylko NaZ. Leoński: Nauka administracji. Warszawa 1999, s. 128.
Dz.U. nr 14, poz. 183. Na jego podstawie uchylone zostało postanowienie Tymczasowej Rady
Stanu z dnia 10 sierpnia 1917 r. o utworzeniu Urzędu Obrachunkowego.
3
„Monitor Polski” nr 45 z dnia 25 lutego 1919 r.
1
2

Kształtowanie się struktury kontroli państwowej…

507

czelnikowi Państwa. Wykonywała zatem swe funkcje kontrolne w pełni samodzielnie. Do jej zadań należały m.in.: kontrola wykonania budżetu państwa, stałe
i wszechstronne kontrolowanie dochodów i wydatków państwowych, badanie
prawidłowości administrowania majątkiem państwa oraz kontrola gospodarki
instytucji, zakładów fundacji i funduszów, w tym również funduszów samorządowych. Kontrolą mogły być objęte także niektóre miasta oraz powiatowe związki
komunalne wskazane w regulaminie4. Artykuł 20 dekretu przewidywał również
wydawanie przez Prezesa NIKP aktów wykonawczych (rozporządzeń), mających
na celu stworzenie terenowych struktur organizacyjnych NIKP, działających na
określonych obszarach Polski. Na tej podstawie rozporządzeniem Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Państwa z dnia 17 stycznia 1920 r. o utworzeniu trzech Izb
Kontroli Państwa5 jednostki takie zostały utanowiono w Warszawie, w Kielcach
oraz we Lwowie. Właściwość poszczególnych Izb obejmowała „urzędy drugiej instancji, mające siedzibę na obszarze okręgu właściwej Izby Kontroli, oraz wszystkie im podwładne urzędy i władze pierwszej instancji również wtedy, gdy te
ostatnie mają siedzibę poza obrębem terytorialnym województw, na które rozciąga się działalność właściwej Izby Kontroli Państwa”6. Izba Warszawska obejmowała województwa: warszawskie, łódzkie i białostockie, Izba Kielecka województwa
kieleckie i lubelskie, a Izba we Lwowie – obszar Małopolski. Zatem żadna z tych
Izb nie obejmowała terenów Górnego Śląska, zapewne także z tego powodu, że
jego granice północno-zachodnie nie były jeszcze jednoznacznie określone.
Wymienione akty prawne nie ukończyły procesu tworzenia podstaw organizacyjnych i prawnych kontroli państwowej w II Rzeczypospolitej. Należy podkreślić, że równolegle trwały intensywne prace związane z kształtowaniem ustrojowych zrębów państwowości. Ówczesna Polska nie miała bowiem jeszcze ani
ostatecznie ukształtowanego terytorium, ani jednolitego prawodawstwa – w tym
konstytucji – ani też właściwego dla demokratycznego państwa systemu organów władzy i administracji publicznej. Nic zatem dziwnego, że w pierwszych latach istnienia państwa polskiego obowiązywały w nim regulacje przyjęte jeszcze
w okresie zaborów7. Trwały też intensywne prace nad obsadą kierowniczych stanowisk w państwie, także w administracji terenowej. Z konieczności posady te
obejmowali głównie urzędnicy pracujący w dotychczasowych organach państw
Tymczasowy regulamin NIKP i jej organów ogłoszony został przez Naczelnika Państwa
w dniu 20 lutego 1920 r. („Monitor Polski” nr 41). Regulamin ten przewidywał objęcie kontrolą
powiatowe związki komunalne i miasta powyżej 25 000 mieszkańców stanowiące samodzielne powiaty miejskie, ale tylko na terenie byłego zaboru rosyjskiego. Jednocześnie przewidywał, że wykaz
miast i związków samorządowych objętych kontrolą na obszarze pozostałych zaborów będzie podany później.
5
„Monitor Polski” nr 31 z dnia 9 lutego 1920 r.
6
Zob. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1921 r. w przedmiocie kompetencji izb kontroli Państwa. „Monitor Polski” nr 13, poz. 28.
7
Zob. np. ustawę z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy
pruskiej. Dz.U. nr 64, poz. 385.
4
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zaborczych, co niekiedy dodatkowo utrudniało budowanie trwałych struktur administracji publicznej oraz innych władz publicznych8.
Nieco inna, niemniej jeszcze trudniejsza, sytuacja występowała na Górnym
Śląsku. Proces przyłączenia tych ziem do Polski był niezwykle dramatyczny, charakteryzujący się kolejnymi zbrojnymi powstaniami, plebiscytem oraz zaangażowaniem obcych państw. Ostateczne ustalenie północno-zachodnich granic województwa śląskiego nastąpiło dopiero po trzecim powstaniu śląskim, na podstawie
uchwały Konferencji Ambasadorów w Paryżu z dnia 20 października 1921 r9.
Ustalenie tych granic miało ogromne znaczenie dla gospodarczego bytu II Rzeczypospolitej, Polsce bowiem przyznano wprawdzie mniejszą obszarowo część
Górnego Śląska, jednak znalazła się w niej większość dużych zakładów przemysłowych: 9 kopalń rud żelaza, aż 53 kopalnie węgla, 10 kopalń rud cynku i ołowiu, 5 hut żelaza, wszystkie huty cynku, ołowiu i srebra (w liczbie 18). Niemcy
szacowali, że stracili 9/10 zasobów węgla kamiennego10. Zgodzić się zatem trzeba
z poglądem, że „łącząc się z Rzeczpospolitą, Górny Śląsk wnosił do tego związku
wyjątkowo bogate wiano”11.
Na tle tych wydarzeń szczególne znaczenie miało wcześniejsze uchwalenie
przez Sejm Rzeczypospolitej ustawy Konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 r. zawierającej Statut Organiczny Województwa Śląskiego12. Nie ulega wątpliwości, że
była to pierwsza ustawa konstytucyjna II Rzeczypospolitej13, wyprzedzająca prawie o rok uchwalenie Konstytucji z dnia 17 marca 1921 r.14 Z tego też powodu instytucje państwowe na Górnym Śląsku charakteryzowały się swoistą odrębnością
zarówno organizacyjną, jak i funkcjonalną. Odrębności te, z uwagi na przemysłowy charakter tego województwa, jego infrastrukturę, duże skupisko ludności oraz
jej specyfikę zawodową, widoczne są także dzisiaj. Wpłynęło to i wpływa również
obecnie na przedmiotowy zakres kontroli państwowej na tym obszarze.
Statut Organiczny w art. 1 stwierdzał, że „Województwo Śląskie będzie nieodłączalną częścią składową Rzeczypospolitej Polskiej i będzie posiadało prawa
samorządne stosownie do przepisów statutu”. Organami województwa śląskiego
był Sejm Śląski jako organ stanowiący (art. 4) oraz Wojewoda i licząca 7 człon8
K. Popiel: Wspomnienia polityczne. Warszawa 1983, s. 16. Autor podaje, że wśród Polaków
z dawnej administracji rosyjskiej dało się zauważyć przekonanie, „iż za pomocą łapówki wszystko
da się zrobić”.
9
Zob. oświadczenie rządowe z dnia 23 maja 1922 r. w sprawie podziału Górnego Śląska.
Dz.U. nr 44, poz. 369.
10
M. Czapliński: Dzieje Śląska od 1806 do 1945 roku. W: M. Czapliński, E. Kaszuba,
G. Wąs, R. Żerelik: Historia Śląska. Wrocław 2007, s. 398–401.
11
S. Rosenbaum: Górny Śląsk na zakręcie. Konflikty narodowe i społeczne na pruskim Górnym
Śląsku w latach 1918–1919. „Biuletyn IPN” 2008, nr 11–12, s. 56.
12
Dz.U. nr 73, poz. 497.
13
Zob. E. Kaznowska: Kompetencje Śląskiej Rady Wojewódzkiej – regulacja prawna oraz praktyka (1922–1939). W: Z dziejów prawa [cz. 1]. Red. A. Lityński. Katowice 1996, s. 175 i n.
14
Dz.U. nr 44, poz. 267.
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ków Rada Wojewódzka jako organy naczelne administracji województwa śląskiego (art. 24). Wojewoda i jego zastępca byli mianowani przez Naczelnika Państwa
na wniosek Rady Ministrów, a pozostali członkowie Rady Wojewódzkiej byli
wybierani przez Sejm Śląski na roczną kadencję. Artykuł 33 ust. 1 stanowił, że
„wyższych urzędników administracji państwowej urzędu wojewódzkiego od VIII
klasy począwszy mianuje Naczelnik Państwa, na wniosek Rady Ministrów, po
wysłuchaniu wojewody”. Z kolei dodany w dniu 8 marca 1921 r. ust. 3 tego przepisu wskazywał również, że pracownicy państwowi „urzędujący w Województwie
Śląskim powinni w zasadzie pochodzić z Województwa Śląskiego”. Przy równych
kwalifikacjach mieli oni także pierwszeństwo w zatrudnieniu, a ich przeniesienie do innych części Polski wbrew ich woli mogło nastąpić tylko wówczas, gdy
wymagało tego ich „wyszkolenie lub wydoskonalenie, albo przeważający interes
służby państwowej”15. Należy zaznaczyć, że przepis ten nie odnosił się tylko do
urzędników zatrudnionych w urzędzie wojewódzkim, ale także do wszystkich
urzędników państwowych, również tych zatrudnionych w utworzonym w 1924 r.
Specjalnym Urzędzie Kontroli Państwowej w Katowicach. Choć rozwiązanie to,
wprowadzone na potrzeby budowania struktur administracyjnych województwa
śląskiego, nieznane w innych częściach Polski współcześnie mogłoby być uznane za co najmniej kontrowersyjne, to nie ulega wątpliwości, że wówczas było
wyrazem roztropności władz polskich. Należy podkreślić, że jego uchwalenie
miało miejsce na 12 dni przed plebiscytem, przeprowadzonym na podstawie
art. 88 traktatu wersalskiego16, mającym rozstrzygnąć o przynależności części
Górnego Śląska albo do Niemiec, albo do Polski. Za przynależnością do Niemiec miała przekonać Ślązaków znowelizowana wcześniej, bo w dniu 27 listopada 1920 r., Konstytucja weimarska, zakładająca dalej idące rozwiązania prawne w zakresie autonomii Górnego Śląska niż przewidywał to dotychczas Statut
Organiczny. Przepisy niemieckie stanowiły m.in., że urzędnicy mają wywodzić
się z mieszkańców danego landu, stąd zakładały także podniesienie do rangi odrębnego landu prowincji górnośląskiej, na wzór Bawarii. Przeciwstawiając się tej
czysto propagandowej niemieckiej regulacji, Sejm RP znowelizował Statut Organiczny w ten sposób, że dał pierwszeństwo w zatrudnieniu w urzędach administracji państwowej (w tym również w NIKP, a później w Najwyższej Izbie Kontroli) urzędnikom pochodzącym z terenów województwa śląskiego i wzmocnił
ich ochronę przed nieuzasadnionym przeniesieniem poza Śląsk. Jak podkreśla
J. Ciągwa, ustawodawca Polski odparł w ten sposób niemieckie prognozy, że na
Śląsk napłyną ludzie z całej Polski, co spowoduje, że Ślązacy i tak znajdą się na
drugorzędnych pozycjach. Autor stwierdza jednocześnie, że propagandowe efek15
Artykuł 33 statutu w brzmieniu nadanym mu ustawą konstytucyjną z dnia 8 marca 1921 r.
dotyczącą uzupełnienia Ustawy Konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 r. zawierającej Statut Organiczny Województwa śląskiego. Dz.U. nr 26, poz. 146.
16
Traktat pokoju między mocarstwami sprzymierzonemi i skojarzonemi i Niemcami, podpisany w Wersalu dnia 23 czerwca 1919 r. Dz.U. 1920, nr 35, poz. 200.
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ty tej nowelizacji były jednak nikłe, z uwagi na to, że omawianą nowelizację Statutu Organicznego opublikowano dopiero dwa dni po plebiscycie17.
Treść tego przepisu obowiązywała do końca okresu międzywojennego, choć
podejmowane były próby jego uchylenia. Należy podkreślić, że Sejm RP ustawą
z dnia 13 lutego 1924 r. w przedmiocie stosowania na obszarze województwa śląskiego ustaw dotyczących państwowej służby cywilnej18 uchylił ten przepis w całości. Jednak wskutek protestu Sejmu Śląskiego, wyrażonego w ustawie z dnia
9 lipca 1924 r.19, Sejm RP na mocy kolejnej ustawy20 pozostawił w mocy w całości
treść ustępu 3 w art. 33 Statutu, uchylając jedynie ust. 2 i 3 tego przepisu. Regulacja ta miała niewątpliwie wpływ na zatrudnienie Ślązaków w organach państwowych i samorządowych, w tym także w organach kontroli państwowej. Dodajmy,
że zgodnie z art. 41 Statutu, „W ciągu pierwszych 10 lat od chwili objęcia Śląska
przez Polskę nominacja wszystkich urzędników, których nie mianują lub nie wybierają władze, lub instytucje śląskie, nie może nastąpić bez wysłuchania wojewody”. To również miało gwarantować pierwszeństwo w zatrudnieniu wyższych
urzędników państwowych, w tym także tych pracujących w NIK.
W praktyce niekiedy jednak pojawiały się problemy interpretacyjne, odnoszące się zwłaszcza do tego, jak należy pojmować „równe kwalifikacje”, tym
bardziej że na zakres tych kwalifikacji składało się zazwyczaj wiele elementów
nieokreślonych w tym przepisie. Nie było także szczególnej procedury gwarantującej Naczelnikowi Państwa dokonanie właściwego wyboru. Nie prowadzono
też jak dotąd żadnych badań wskazujących, w jakim zakresie proces nominacji
na najwyższe stanowiska w województwie uwzględniał treść art. 33 ust. 3 Statutu.
Wiemy natomiast, że w 1926 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim udział Ślązaków wynosił 43,5%, a nie-Ślązaków – 56,5%21. O tym, że przepis ten mógł być
nieprzestrzegany wskazuje też rezolucja Sejmu Śląskiego z dnia 2 czerwca 1930 r.,
wzywająca Wojewodę Śląskiego „do podjęcia niezwłocznych starań u centralnych władz państwowych w celu poszanowania ludowi śląskiemu konstytucyjnie zagwarantowanych praw i przyrzeczeń rządu polskiego, zaprzestania rugów
miejscowej ludności z urzędów wojewódzkich i państwowych oraz narzucania
na Śląsk urzędników wojewódzkich i państwowych z innych dzielnic Polski”22.
17
J. Ciągwa: Pierwsza nowela ustawy konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 roku zawierającej
statut organiczny województwa śląskiego. W: „Z Dziejów Prawa”. T. 5 (13). Red. A. Lityński, M. Mikołajczyk, W. Organiściak. Katowice 2012, s. 158.
18
Dz.U. nr 21, poz. 224.
19
Ustawa Sejmu Śląskiego z dnia 9 lipca 1924 r. o wyrażeniu zgody na zmianę statutu organicznego województwa śląskiego. Dz.U. Śl. nr 18, poz. 73.
20
Ustawa z dnia 18 marca 1925 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 13 lutego
1924 r. w przedmiocie stosowania na obszarze województwa śląskiego ustaw dotyczących państwowej służby cywilnej. Dz.U. nr 36, poz. 240.
21
M. Wanatowicz: Ludność napływowa na Górnym Śląsku w latach 1922–1939. Katowice
1982, s. 54.
22
J. Ciągwa: Pierwsza nowela…, s. 171.
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Nie ulega wątpliwości, że u podstaw tej rezolucji legło przeświadczenie o znaczącym wpływie wojewody na obsadę stanowisk urzędniczych, bez poszanowania
treści art. 33 ust. 3 Statutu23.
Znaczący wpływ na strukturę i zakres działania organów państwowych,
a w tym także na zakres działań kontrolnych NIKP i NIK w przedwojennym
województwie śląskim, miała również nowelizacja innych przepisów Statutu Organicznego, dokonana wskazaną wyżej ustawą z dnia 8 marca 1921 r. Na jej podstawie do Statutu dodano art. 8a o treści: „Wszelkie zmiany ustaw dotyczących
górnictwa, przemysłu, handlu i rękodzielnictwa, obowiązujących w Województwie Śląskiem w dniu przyjęcia Górnego Śląska przez Polskę, mogą nastąpić tylko
za zgodą Sejmu Śląskiego”. Przepis ten wzmacniał pozycję władz Śląska wobec
władz Rzeczypospolitej Polskiej, wskazywał także na znaczenie tych gałęzi gospodarki i handlu dla rozwoju województwa śląskiego i całej Polski, a pośrednio wyznaczał też zakres przedmiotowej kontroli organów kontroli państwowej
na Śląsku. Stanowił również swoisty wyraz szacunku dla dotychczasowych regulacji prawnych, powstałych wprawdzie pod rządami innych państw, niemniej
gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstw. Wskazywało na to
uzasadnienie projektu nowelizacji Statutu, w którym podkreślano, że „Wartość
wytwórczości przemysłowej i górniczej Górnego Śląska będzie stanowić co najmniej połowę produkcji górniczej i przemysłowej Rzeczypospolitej Polskiej. Rozwój wytwórczości tej nastąpił na Górnym Śląsku na podstawie obowiązujących
tam obecnie ustaw górniczych i przemysłowych. Zmiana tych ustaw powinna
nastąpić z uwzględnieniem potrzeb i specjalnych warunków śląskich”24. Dodajmy, że na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1922 r. w przedmiocie przepisów przejściowych o używaniu języka polskiego
w sądownictwie i notarjacie w górnośląskiej części Województwa Śląskiego25 dopuszczono możliwość posługiwania się językiem niemieckim zarówno w sądach,
jak i w urzędach notarialnych.
Sejm Śląski formalnie nie był zależny od naczelnych organów II RP. Ustawy
Sejmu Śląskiego nie wymagały zatem żadnego zatwierdzania i były podpisywane przez Marszałka Sejmu Śląskiego. Ogłaszał je Wojewoda w „Dzienniku Ustaw
Śląskich”, utworzonym rozporządzeniem Wojewody Śląskiego z dnia 17 czerwca
1922 r. Jako zasadę przyjęto, że ogłoszone w nim akty prawne będą wchodzić
w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia. Samodzielność Sejmu Śląskiego
została dodatkowo wzmocniona przez cytowaną wyżej ustawę nowelizującą Statut z dnia 8 marca 1921 r., stanowiącą, że każdorazowa zmiana Statutu wymagać
będzie zgody Sejmu Śląskiego. Dopiero Konstytucja z dnia 23 kwietnia 1935 r.26
403.

23

M. Czapliński, E. Kaszuba, G. Wąs, R. Żerelik: Historia Śląska. Wrocław 2002, s. 397–

24

J. Ciągwa: Pierwsza nowela…, s. 163.
Dz.U. nr 70, poz. 631.
Dz.U. nr 30, poz. 227.

25
26

512

Czesław Martysz

w art. 81 naruszała tę samodzielność i nienaruszalność Statutu, stanowiąc, że jego
treść może zostać zmieniona nie ustawą konstytucyjną wymagającą trybu szczególnego, ale ustawą zwykłą. Nie zakończyło to jednak trwającego od początku
obowiązywania Statutu sporu w kwestii jego konstytucyjnego charakteru27.
Całokształt uprawnień Sejmu Śląskiego był bardzo szeroki i obejmował wiele
spraw o charakterze wyłącznym28. Zgodnie z art. 4 Statutu, do jego wyłącznej
kompetencji należało ustawodawstwo m.in. w zakresie: ustroju śląskich władz
administracyjnych, samorządu powiatowego i gminnego oraz podziału administracyjnego województwa, organizacji sił policyjnych i żandarmerii, nadzoru
budowlanego i ochrony przeciwpożarowej, zaopatrzenia w energię elektryczną
i wodę, szkolnictwa ogólnokształcącego i zawodowego, przeciwdziałania lichwie,
„ukrócenia spekulacji na każdym polu”, jak również ustawodawstwo w sprawie zakładów użyteczności publicznej względnie w sprawie robót publicznych
dokonywanych na koszt Skarbu Śląskiego, a także w „sprawach dotowanych ze
Skarbu Śląskiego spółek akcyjnych lub kooperatyw”. Sejm miał również wyłączne uprawnienie do „ustalania corocznego budżetu i zatwierdzania zamknięć rachunkowych, zaciągania pożyczek wojewódzkich, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomego majątku wojewódzkiego i przyjęcia gwarancji finansowych”,
a także „nakładania podatków i opłat publicznych śląskich” stosownie do odrębnych przepisów, które zgodnie z art. 5 Statutu, miały zostać uchwalone w równobrzmiących ustawach: państwowej i śląskiej. Projekt tej ustawy miał zostać
sporządzony przez Radę Ministrów w porozumieniu z Radą Wojewódzką. Do
tego czasu miały obowiązywać w województwie śląskim dotychczasowe przepisy podatkowe, z tym że dochody z podatków i opłat miały wpływać do Skarbu
Śląskiego, który też miał prowadzić administrację podatkową. Z tych dochodów,
zgodnie z art. 5 Statutu, Skarb Śląski miał oddać na potrzeby ogólnopaństwowe
część „odpowiadającą liczbie mieszkańców oraz sile podatkowej Śląska”, obliczaną w sposób przewidziany w załączniku do Statutu. Kwotę tę, zwaną tangentą,
obliczała corocznie Rada Ministrów na podstawie wniosków Rady Wojewódzkiej.
Statut stawiał jednak warunek, że tak obliczona kwota tangenty wymaga opublikowania „wraz ze szczegółowym uzasadnieniem”.
Tangenta to, według W. Dąbrowskiego, „Formułka matematyczna, przewidująca, że gdy przeciętny dochód Skarbu Śląskiego przypadający na jednego mieszkańca będzie równy przeciętnemu dochodowi skarbowemu na jednego mieszkańca całej Polski, wówczas dochód Śląska zużyty zostanie na potrzeby Woj.
Śląskiego. W tym wypadku nie odprowadza się tangety. Na wypadek, gdy dochód
przeciętny Skarbu Śląskiego, przypadający na jednego mieszkańca, będzie wyższy
od przeciętnego dochodu w całym Państwie, to Skarb Śląski winien oddać połoZob. J. Kokot: Zakres działania województwa śląskiego jako jednostki samorządu terytorialnego. Katowice 1939, s. 15.
28
H. Rechowicz: Sejm Śląski 1922–1939. Katowice 1971, s. 61.
27
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wę tej nadwyżki Skarbowi R.P. Jeżeli przeciętny dochód śląski będzie niższy od
przeciętnego dochodu w całym Państwie, Skarb R.P. winien wpłacić do Skarbu Śl.
odpowiednią różnicę”29.
Zasady ustalania tangenty określał załącznik (dodatek) do Statutu30 według
następujących zasad:
1) ludność cywilna województwa śląskiego 				
=a
2) ludność cywilna Rzeczypospolitej Polskiej wraz z województwem śląskim = b
3) dochód ogólny Skarbu Śląskiego z podatków i opłat pobieranych ze Śląska, bez dochodu z dodatków do podatków 			
=c
4) dochód ogólny Skarbu Rzeczypospolitej i Skarbu Śląskiego z podatków
i opłat wszelkiego rodzaju (bez dodatków od opłat) 			
=d
5) Skarb Śląski zatrzymuje na własne potrzeby część równającą się:
c +d × a
2 2 b
6) Skarb Śląski oddaje na potrzeby ogólnopaństwowe część równającą się:
c −d × a
2 2 b
Nie ulega wątpliwości, że zarówno problematyka wysokości odprowadzanej
tangenty do Skarbu Państwa, jak i wykonanie budżetu śląskiego winny podlegać kontroli niezależnego organu. Statut Organiczny, w art. 14, przewidywał zatem utworzenie specjalnego organu kontrolnego – Izby Obrachunkowej Śląskiej,
z pomocą którego Sejm Śląski wykonywałby funkcje kontrolne nad działalnością
Rady Wojewódzkiej oraz kontrolowałby wykonanie budżetu województwa śląskiego. Stosowne rozwiązania w tym zakresie miała zawierać specjalna ustawa
o wewnętrznym ustroju województwa śląskiego, która regulować miała także zagadnienia wyborów do Sejmu Śląskiego, jego organizację wewnętrzną, organizację Rady Wojewódzkiej, a także strukturę i zasady funkcjonowania śląskiego
urzędu wojewódzkiego, jako aparatu pomocniczego organów wykonawczych.
Nadto, zgodnie z art. 15 Statutu Organicznego, ta szczególna ustawa miała być
opublikowana zarówno w „Dzienniku Ustaw RP”, jak i w „Dzienniku Ustaw Śląskich”. Co więcej, przepis ten gwarantował prawo weta Naczelnika Państwa, gdyby ustawa naruszała przepisy Statutu Organicznego.
Można zatem powiedzieć, że w dniu uchwalania Statutu Organicznego ustawodawca przewidywał istnienie dwóch niezależnie działających organów kontroli państwowej: Najwyższej Izby Kontroli Państwa oraz Izby Obrachunkowej
Śląskiej. Wszystko wskazuje na to, że organy te działać miały na podobnych zaW. Dąbrowski: Poradnik prawniczy dla prac ustawodawczych Sejmu Śląskiego i jego komisyj.
Katowice 1937, s. 200. Należy dodać, że autor był wicemarszałkiem IV Sejmu Śląskiego oraz przewodniczącym komisji budżetowo-skarbowej.
30
Wzór obliczania tangenty opracował prof. R. Rybarski, ówczesny wiceminister skarbu w rządzie II RP. Zob. bliżej J. Ciągwa: Kontrowersje wokół tangenty. W: Podstawy materialne państwa.
Zagadnienia prawno-historyczne. Red. D. Bogacz, M. Tkaczuk. Szczecin 2006, s. 144.
29
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sadach. Zasadnicza odmienność sprowadzała się do ich różnej właściwości miejscowej. Problem jednak w tym, że Statut miał wejść w życie z dniem objęcia województwa śląskiego przez Rzeczpospolitą Polską, a termin ten nie był wówczas
znany. Nastąpiło to dopiero w dniu 22 czerwca 1922 r.31 Powstawanie i rozwój instytucji ogólnopaństwowych były więc na razie niezależne od rozwoju instytucji
tworzonych w województwie śląskim. Z czasem okazało się, że niektóre przepisy
gwarantujące niezależność organów kontroli państwowej na Śląsku nie zostały
zrealizowane.
Tymczasem w dniu 17 marca 1921 r. Sejm RP uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Nie naruszała ona postanowień Statutu Organicznego Województwa Śląskiego. Jej art. 9 stanowił jednak, że do kontroli całej administracji
państwowej pod względem finansowym, badania zamknięć rachunków państwa,
przedstawiania corocznie Sejmowi wniosku o udzielenie lub odmówienie udzielenia rządowi absolutorium – jest powołana Najwyższa Izba Kontroli, oparta na
zasadzie kolegialności i niezależności sędziowskiej członków jej Kolegium, usuwalnych tylko uchwałą Sejmu RP, większością 3/5 głosujących. Organizację Najwyższej Izby Kontroli i sposób jej działania miała szczegółowo określić odrębna
ustawa.
Ustawę taką Sejm RP uchwalił w dniu 3 czerwca 1921 r.32, tym samym utracił moc obowiązujący dotychczas dekret Naczelnika Państwa z dnia 19 lutego
1919 r. o Najwyższej Izbie Kontroli Państwa. Zgodnie z nową ustawą, kontrola
państwowa była władzą opartą na zasadach kolegialności, niezależną od rządu
i podległą bezpośrednio Prezydentowi Rzeczypospolitej. Najwyższe uprawnienia
orzecznicze ustawa przyznawała Kolegium NIK, w skład którego wchodzili: Prezes NIK, dwaj wiceprezesi, dyrektorzy departamentów oraz ich zastępcy. W ujęciu strukturalnym w skład NIK wchodziły też cztery departamenty podzielone
na wydziały oraz odrębny wydział personalny. Zgodnie z art. 27 tej ustawy, Prezes NIK, działając w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów, mógł otwierać
izby okręgowe kontroli i ustalać ich terytorialny zakres działania. Izby okręgowe
były terenowymi jednostkami NIK, równorzędnymi departamentom funkcjonującym w NIK w Warszawie. Prezes NIK, działając w porozumieniu z Prezesem
Rady Ministrów, mógł także powierzać sprawowanie kontroli innym organom
kontroli państwowej poza terytorialnie właściwą izbą. W skład izb okręgowych
wchodzili: prezes, wiceprezes, naczelnicy wydziałów, radcowie, sekretarze i referenci, pomocnicy referentów, rachmistrze i archiwista oraz kanceliści. Prezesa
izby okręgowej mianował Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Prezesa NIK.
Z kolei urzędników izb okręgowych do VIII stopnia służbowego włącznie mianował Prezes NIK na wniosek prezesa izby okręgowej. Urzędników niższych stop31
Ustawa z dnia 16 czerwca 1922 r. o rozciągnięciu na ziemie górnośląskie województwa śląskiego Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i niektórych innych ustaw oraz w przedmiocie zmian
w ustawodawstwie na tych ziemiach obowiązujących. Dz.U. nr 46, poz. 388.
32
Ustawa z dnia 3 czerwca 1921 r. o kontroli państwowej. Dz.U. nr 51, poz. 314.
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ni służbowych i wszystkich innych funkcjonariuszy izby okręgowej mianował
prezes izby okręgowej. Zadaniem izb okręgowych było kontrolowanie urzędów
podległych ministrom i władzom centralnym, a także „w miarę uznania Rządu”,
organów samorządnych, „zakładów, fundacji, stowarzyszeń i spółek, działających
przy udziale finansowym Skarbu Państwa lub pod jego gwarancją”. Jednocześnie
art. 28 ustawy dopuszczał w razie potrzeby możliwość tworzenia przez Prezesa NIK, działającego w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów, specjalnych
urzędów kontroli państwowej. Urzędy te miały mieć taką samą strukturę organizacyjną jak izby okręgowe i działać na tych samych zasadach, jednak z uwzględnieniem specjalnych przepisów, jakie Prezes Najwyższej Izby Kontroli mógł wydać w porozumieniu z właściwymi ministrami.
Z treści ustawy nie wynikało jednoznacznie, czy NIK będzie także obejmować
swą właściwością województwo śląskie. Analiza tych przepisów pozwala jednak
wyrazić przypuszczenie, że ustawodawca celowo skonstruował omawiane przepisy
na tyle elastycznie, by w razie potrzeby rozciągnąć przedmiotowy i podmiotowy
zakres działania NIK także na obszar województwa śląskiego. Wprawdzie wprost
uczynić tego nie mógł, na przeszkodzie stał bowiem omówiony wyżej przepis
art. 14 Statutu Organicznego przewidujący utworzenie odrębnej Izby Obrachunkowej Śląskiej, niemniej można przypuszczać, że już wówczas zarysowała się
tendencja do unifikacji kontroli państwowej w Polsce, z uwzględnieniem rozciągnięcia jej również na terytorium samorządnego województwa śląskiego. Należy
przypomnieć, że gdy uchwalono ustawę o kontroli państwowej, nie obowiązywał
jeszcze Statut Organiczny (wszedł on w życie w dniu 22 czerwca 1922 r.), nie
było też ostatecznie określonych granic samorządnego województwa śląskiego, co
nastąpiło dopiero w dniu 20 października 1921 r.
Teza o podjętej już wtedy próbie unifikacji kontroli państwowej w Polsce jest
bardzo prawdopodobna, gdyż od samego początku obowiązywania Statutu Organicznego prawie nieustannie toczyły się spory wokół zasad ustalania należnej
Skarbowi Państwa tangenty oraz zasad kontroli władz centralnych w zakresie prawa budżetowania. W tym celu zamierzano wprowadzić specjalne środki kontroli,
niestosowane w odniesieniu do innych dziedzin działalności ustawodawczej Sejmu Śląskiego. Jak podkreśla J. Ciągwa, ta szczególna preferencja śląskiego ustawodawstwa budżetowego i otoczenie go specjalną pieczą władz centralnych były
w pełni zrozumiałe, „jeśli uwzględnimy fakt, że budżet ten był wiernym obrazem
tego, co Skarb Państwa otrzyma z województwa śląskiego tytułem tangenty”33.
Próby ograniczania samodzielności budżetowej przybierały postać konkretnych projektów aktów prawnych. Na początku 1922 r. projekt taki przygotowany został przez Prezydium Rady Ministrów i przewidywał bardzo krótki termin
opracowania preliminarza budżetowego województwa śląskiego, i przedstawieJ. Ciągwa: Wpływ centralnych organów Drugiej Rzeczypospolitej na ustawodawstwo śląskie
w latach 1922–1939. Katowice 1979, s. 213.
33
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nia go Ministrowi Skarbu RP za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych.
Po sprzeciwie Naczelnej Rady Ludowej projekt został uznany za sprzeczny z zasadami autonomii Śląska34. Podobnie nieudaną próbę ograniczenia samodzielności budżetowej podjęto w 1932 r., wpisując do projektu ustawy o wewnętrznym
ustroju województwa śląskiego zawity termin uchwalenia budżetu. Po upływie
tego terminu projekt ustawy budżetowej miał ogłosić wojewoda, na wniosek
Śląskiej Rady Wojewódzkiej. Była to więc próba kontroli władz wykonawczych
nad Sejmem Śląskim, rozwiązania niespotykanego w żadnym z krajów ówczesnej
Europy35.
Struktura organizacyjna NIK w terenie zaczęła się krystalizować wkrótce po
uchwaleniu ustawy o kontroli państwowej. Już w dniu 20 sierpnia 1921 r. utworzona została Izba Okręgowa Kontroli w Kowlu, obejmująca województwa wołyńskie i poleskie36, w dniu 29 września 1921 r. utworzono taką Izbę w Poznaniu,
obejmującą województwa poznańskie i pomorskie37, wreszcie w dniu 22 grudnia 1921 r. utworzona została Okręgowa Izba Kontroli Państwowej w Krakowie,
obejmująca województwo krakowskie i śląskie38. Rok później, w dniu 6 września
1922 r., utworzona została Okręgowa Izba w Wilnie, obejmująca ziemię wileńską
oraz województwo nowogródzkie39. Przypomnijmy, że na podstawie dotychczasowych przepisów działały już takie Izby w Warszawie, Kielcach oraz we Lwowie.
Jak z powyższego wynika, województwo śląskie objęte było początkowo właściwością miejscową Okręgowej Izby Kontroli w Krakowie. Było to podyktowane
wskazanymi wcześniej względami, a w szczególności nieobowiązywaniem jeszcze
Statutu Organicznego. Warto jednak zwrócić uwagę na jej specyficzny charakter ustrojowy, miała bowiem funkcjonować zarówno zgodnie z przepisami ustawy o kontroli państwowej, jak i na podstawie przepisów Statutu Organicznego.
Podmiotowym zakresem kontroli w województwie śląskim objęte były przede
wszystkim organy państwowe, powstawały jednak wątpliwości co do zakresu
kontroli wykonania budżetu samorządnego województwa śląskiego przez tę izbę.
Zastrzeżenia te wynikały stąd, że uchwalenie tego budżetu należało wszakże do
kompetencji autonomicznego Sejmu Śląskiego.
Ibidem, s. 214.
Ibidem, s. 216.
36
Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 20 sierpnia 1921 r. o utworzeniu izby okręgowej kontroli w Kowlu. Dz.U. nr 74, poz. 507. Siedzibę izby przeniesiono później
do Brześcia nad Bugiem, na podstawie rozporządzenia Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia
12 marca 1924 r. Dz.U. nr 26, poz. 268.
37
Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 29 września 1921 r. o utworzeniu
izby okręgowej kontroli w Poznaniu. Dz.U. nr 85, poz. 620.
38
Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 22 grudnia 1921 r. o utworzeniu
izby okręgowej kontroli w Krakowie. Dz.U. nr 4, poz. 31.
39
Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 6 września 1922 r. o utworzeniu
izby okręgowej kontroli w Wilnie. Dz.U. nr 75, poz. 684.
34
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Aby wspomniane wątpliwości jak najszybciej rozwiać, w tym czasie trwały
także intensywne prace nad projektami ustaw przewidzianych do uchwalenia na
podstawie stosownych delegacji zawartych w Statucie Organicznym. Projekty te
obejmowały m.in. zagadnienia wzajemnego stosunku Skarbu Śląskiego do Skarbu
Państwa, a także utworzenia Izby Obrachunkowej Śląskiej. Prace te postępowały jednak bardzo powoli, ku rozgoryczeniu niektórych posłów śląskich40. Wobec
braku tego organu kontrolnego Sejm Śląski, uchwałą z dnia 11 stycznia 1924 r.,
wyraził zgodę na prowadzenie działalności kontrolnej przez organy Najwyższej
Izby Kontroli w zakresie przewidzianym dla Izby Obrachunkowej Śląskiej41.
Niespełna dwa miesiące później, w dniu 5 kwietnia 1924 r., dostrzegając jednak potrzebę istnienia odrębnego organu kontroli państwowej na terenie województwa śląskiego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wydanego w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów, zgodnie z art. 28
ustawy o Kontroli Państwowej, utworzony zostaje Specjalny Urząd Kontroli Państwowej w Katowicach42. Jednocześnie z terytorialnego zakresu działania Okręgowej Izby Kontroli w Krakowie zostaje wyłączone województwo śląskie. Specjalny
Urząd Kontroli Państwowej w Katowicach, otwarty w dniu 24 czerwca 1924 r.,
działał na tych samych zasadach, co okręgowe izby kontroli, ale wyłącznie na
obszarze województwa śląskiego. W jego skład wchodził specjalny, wydzielony
oddział obrachunkowy, który do czasu utworzenia Izby Obrachunkowej Śląskiej
miał wykonywać rewizję finansową gospodarki tych działów administracji województwa śląskiego, które podlegałyby rewizji wspomnianej Izby. Ten zakres właściwości rzeczowej nowo powstałego urzędu usankcjonował także Sejm Śląski,
uchwałą z dnia 11 maja 1924 r. powierzając organom NIK kontrolę dochodów
i wydatków województwa śląskiego. W ten sposób organy NIK zostały upoważnione do prowadzenia faktycznej kontroli władz i urzędów we wszystkich działach administracji śląskiej43. Należy dodać, że kontrola ta prowadzona była w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 czerwca 1921 r. o Kontroli
Państwowej. Siedziba urzędu mieściła się w budynku przy placu Sejmu Śląskiego,
a jego prezesem został A. Bajda44.
Nie ulega wątpliwości, że Specjalny Urząd Kontroli Państwowej posiadał status szczególny nie tylko z racji swej nazwy. Z jednej bowiem strony podmiotami
jego kontroli były organy administracji państwowej (rządowej), a z drugiej strony
40

s. 8.

W. Dąbrowski: Stosunek Skarbu Śląskiego do Skarbu Państwa. Materiały. Katowice 1939,

Ustawy Sejmu Śląskiego 1922–1932 r. Katowice 1932, s. 101. Zob. także H. Rechowicz: Sejm
Śląski…, s. 64.
42
Dz.U. nr 32, poz. 337. Poza tym w okresie międzywojennym funkcjonowało siedem izb
okręgowych. Zob. bliżej H. Rechowicz: Sejm Śląski…, s. 64.
43
H. Rechowicz: Sejm Śląski…, s. 64.
44
Z. Madej: Z dziejów delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach. „Kontrola Państwowa” 2004, nr 3, s. 188.
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– organy i instytucje samorządnego województwa śląskiego. To, a także specyfika
gospodarcza i finansowa województwa wyróżniały jego zakres działania na tym
obszarze, jednocześnie podkreślając szczególny status, nieznany w innych częściach Polski. Wymienione fakty wskazują też, że w Sejmie Śląskim brakowało
woli politycznej i determinacji do utworzenia Izby Obrachunkowej Śląskiej. Głos
posłów śląskich, którzy się za tym opowiadali, nie był wystarczający, by zrealizowane zostały postanowienia Statutu Organicznego, gwarantujące Śląskowi nie
tylko autonomię w dziedzinie prawodawstwa i władzy wykonawczej, lecz również
w zakresie utworzenia niezależnych od władz ogólnopaństwowych organów kontroli państwowej. Należy podkreślić, że kolejno podejmowane przez Sejm Śląski
próby utworzenia Izby Obrachunkowej Śląskiej kończyły się niepowodzeniem.
Do końca II Rzeczypospolitej taki organ nie powstał. Nie był to zresztą jedyny
grzech zaniechania w tej dziedzinie, do 1939 r. bowiem nie wydano także ustawy
o zasadniczym znaczeniu nie tylko dla województwa śląskiego, lecz także i dla
II Rzeczypospolitej, a mianowicie ustawy o zasadach wzajemnych rozliczeń finansowych, co przewidywał art. 5 Statutu.
Należy zatem postawić pytanie, dlaczego, mimo niebudzących wątpliwości postanowień Statutu Organicznego, nie wydano niektórych ustaw regulujących organizację i zasady funkcjonowania województwa śląskiego. Nie ulega wątpliwości, że
przyczyn było wiele, i to zarówno o charakterze politycznym, jak i o charakterze
społecznym i gospodarczym. Wśród przyczyn politycznych i społecznych wskazywano szczególnie to, że „w opinii publicznej rozpowszechniał się pogląd o nieprzebranych bogactwach ziemi śląskiej i zdolności płatniczej jej ludności, sprawiający, że to, co Śląsk dawał tytułem podatków, było wszystko za mało”45.
Znacznie poważniejsze były przyczyny gospodarcze, skutkujące nieustannym
sporem w sprawie wysokości tangenty. Należy przypomnieć, że organy województwa śląskiego przedkładały jedynie propozycję kwoty tangenty, a głos rozstrzygający w tym zakresie miała Rada Ministrów RP. Nie ulega wątpliwości, że
ustalenia rządu centralnego nie szły w parze z interesem samorządnego województwa śląskiego, którego organy często wskazywały na znaczne dysproporcje
pomiędzy wymaganą wysokością tangenty a jej kwotą faktycznie odprowadzaną do Skarbu Państwa. Niewątpliwie elastyczny charakter przepisów o tangencie uzależniał wysokość udziału Skarbu Śląskiego w wydatkach państwowych od
swobodnej decyzji Rady Ministrów. Jak się podkreśla w literaturze, samorząd śląski nie posiadał „żadnej ustawowej podstawy do przewidywania z góry, ile będzie
musiał wpłacić do Skarbu Państwa, co jest przecież czynnikiem pierwszorzędnej
wagi dla gospodarki tego samorządu”46.
Z dokumentów wynika, że Śląsk miał dla Polski szczególne znaczenie gospodarcze. Stąd pochodziło 100% koksu, 100% srebra, 99% ołowiu, 95% cynku,
45
46

J. Ciągwa: Kontrowersje wokół tangenty…, s. 161.
J. Kokot: Zakres działania województwa śląskiego…, s. 64.
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75%, węgla, 75% żelaza i stali47. Także 3/4 eksportu ze Śląska przechodziło przez
porty, w czym dopatrywano się m.in. genezy portu w Gdyni i linii kolejowej łączącej Gdynię ze Śląskiem. W latach 1924–1939 województwo śląskie przekazało
do Skarbu Państwa ponad 118 mln zł tytułem tangenty, co według niektórych
źródeł przewyższało należną kwotę o ponad 71 mln zł48. W piśmiennictwie podkreśla się również, że choć współcześnie trudno być rozjemcą w tym sporze, jedno nie ulega wątpliwości, a mianowicie to, że „śląska strona sporu przedstawiła
konkretne argumenty przemawiające za słusznością jej stanowiska, tymczasem
minister skarbu ograniczał się zawsze jedynie do umieszczenia w preliminarzu
budżetowym państwa należnej państwu tangenty”49. Problem nieprecyzyjnego
przepisu o wzajemnych stosunkach finansowych między Skarbem Śląska a Skarbem Państwa i brak w tej sprawie ustawy szczegółowej niewątpliwie rzutował
na odczuwalny na Śląsku brak poczucia pełnej samorządności. Jak podkreślano,
„Bez względu na to, jaka będzie szata administracyjna Województwa Śląskiego,
czy będzie ona autonomiczna, czy nazwiemy ją samorządem, to może być ona
skuteczną tylko wtedy, jeżeli będzie oparta o własny skarb i o możliwości realizowania własnych potrzeb”50. W. Dąbrowski pisał także, że „bez Górnego Śląska
i województwa śląskiego nie może być mowy o gospodarczej niezależności Polski, a tym samym o jej znaczeniu i sile politycznej”51.
Brak przepisów regulujących wzajemne zależności pomiędzy Skarbem Państwa a Skarbem Śląskim, spory o wysokość tangenty, a także nieutworzenie
Izby Obrachunkowej Śląskiej miały też negatywny wpływ na pozycję prawną
NIK w ogóle, jak również na pozycję jej Specjalnego Urzędu Kontroli Państwowej w Katowicach. Dostrzegając wady regulacji prawnej pomiędzy obydwoma
skarbami, z bezstronnego i niezależnego organu kontroli państwowej NIK stała
się z czasem swoistym obserwatorem sporu pomiędzy stroną śląską a ogólnopaństwową, starając się jednocześnie zachować swą dotychczasową neutralność.
Należy dodać, że postawa NIK w tym sporze zyskała uznanie obu stron konfliktu,
do tego stopnia, że próbowano nawet powierzyć jej w tym względzie rolę rozjemcy. Jak podkreśla W. Dąbrowski, „na skutek dyskusji, jaka toczyła się w roku
1929 w Sejmie Śląskim na temat rozrachunku obu skarbów między sobą, już wtedy wysunięto pomysł powołania do życia specjalnego arbitrażu w osobie prezesa
Izby Kontroli Państwa prof. S. Wróblewskiego i powierzenia mu rozstrzygnięcia
interpretacyjnego tych pojęć prawno-skarbowych, które są ujęte w art. 5 Statutu.
Projekt ten niestety nie przyszedł do skutku”52. Słowa te wymagają szczególnego podkreślenia. Sam fakt, że prezesowi NIK zaproponowano pełnienie swoistej
47
48
49
50
51
52

Dane z 1931 r. Zob. bliżej W. Dąbrowski: Stosunek Skarbu Śląskiego…, s. 9.
J. Ciągwa: Kontrowersje wokół tangenty…, s. 161.
Ibidem.
W. Dąbrowski: Stosunek Skarbu Śląskiego…, s. 8.
Ibidem, s. 10.
Ibidem, s. 45.
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funkcji arbitra w sporze pomiędzy władzami województwa śląskiego a rządem
RP wskazuje bowiem na niecodzienne zjawisko świadczące o tym, jak wielkim
szacunkiem cieszyła się w owym czasie Najwyższa Izba Kontroli jako instytucja
państwowa, oraz jak niezwykłe było zaufanie do jej prezesa. Jest to mało znany
fakt z historii NIK. Warto go szczególnie zaakcentować, gdyż wskazuje na nowe,
nieznane dotąd oblicze kontroli państwowej. Należy także dodać, że w 1932 r.
Sejm Śląski ponownie podniósł konieczność wydania omawianych przepisów
wykonawczych, proponując powołanie do realizacji tego celu specjalnej komisji
złożonej z wybitnych prawników polskich, która na podstawie materiałów dostarczonych przez Ministra Skarbu i Sejm Śląski miała dokonać wykładni treści
art. 5 Statutu. Również i ten pomysł do końca II Rzeczypospolitej nie został zrealizowany53.
Istniejący stan prawny stawiał także w niezręcznej sytuacji pracowników
Specjalnego Urzędu Kontroli Państwowej w Katowicach. Należy zaznaczyć, że
wskutek braku szczegółowego uregulowania zależności obu budżetów każda ze
stron konfliktu miała możliwość wpływu na administrację województwa śląskiego w tym zakresie. Z jednej strony czyniła to Rada Ministrów, ustalając faktyczną
wysokość tangenty przez Ministra Skarbu jako organu nadrzędnego nad Wydziałem Skarbowym Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a z drugiej strony – Sejm Śląski, grożąc niezatwierdzeniem za dany rok zamknięć rachunkowych Skarbu Śląskiego. Szczególna rola NIK wynikała przede wszystkim z tego, że jej kontrolerzy,
znając zasady ustalania tangenty, dostrzegali również dysproporcje pomiędzy
kwotami należnymi Skarbowi Państwa a rzeczywistymi kwotami odprowadzonymi ze Skarbu Śląskiego. W literaturze wskazuje się, że kontrolerzy NIK, wiedząc
o przyczynach sporu, mogli tę sprawę poruszyć podczas czynności kontrolnych
„lub przejść nad nią do porządku dziennego”54. Pamiętajmy, że NIK w Katowicach była z jednej strony organem kontroli państwowej, z drugiej zaś wykonywała de facto uprawnienia, które przysługiwać miały projektowanej (a jednak nieutworzonej) Izbie Obrachunkowej Śląskiej.
Z tego powodu rola śląskiego urzędu NIK była szczególna. W Katowicach
NIK pełniła nie tylko funkcje kontrolne, ale bardzo często również funkcje mediatora pomiędzy stronami konfliktu. Jej szczególna pozycja wynikała także z faktu, że koszty utrzymania Specjalnego Urzędu Kontroli Państwowej w Katowicach
w części dotyczącej województwa śląskiego pokrywane były w 2/3 z budżetu tego
województwa, co wynikało z uchwały Sejmu Śląskiego z dnia 11 stycznia 1924 r.
Nadto, urzędnicy śląskiego Specjalnego Urzędu Kontroli Państwowej, do których
stosowano przepisy ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej55, pobierali specjalny dwudziestoprocentowy dodatek do wynagrodzenia, tzw.
53
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Ibidem.
J. Kokot: Zakres działania województwa śląskiego…, s. 70.
Dz.U. nr 21, poz. 164 z późn. zm.
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dodatek wojewódzki, przewidziany w ustawie śląskiej, którego uzasadnieniem
były wysokie ceny żywności. Jak podkreślał W. Dąbrowski, „Katowice – obok
Gdyni – są najdroższym miastem, jeżeli chodzi o ceny najważniejszych środków
masowego spożycia, jak ziemniaki, mąka, słonina i jajka”56. Nic dziwnego zatem,
że Tymczasowa Rada Wojewódzka wydawała często rozporządzenia w przedmiocie dalszej podwyżki dodatku drożyźnianego do płac urzędników wojewódzkich57. Nie ulega więc wątpliwości, że ta sytuacja pracowników katowickiego oddziału NIK, choć wynikała z obiektywnych uwarunkowań zewnętrznych, nie była
identyczna z sytuacją pracowników innych izb kontroli w Polsce.
Podsumowując, należy podkreślić, że Najwyższa Izba Kontroli w Katowicach wypełniała nie tylko przyznane jej ustawowo funkcje kontrolne, lecz także
czynności daleko poza nie wykraczające. Wynikało to z jej szczególnego zakresu
działania, obejmującego autonomiczne województwo śląskie, które dysponowało
własnym Sejmem i własnym budżetem. Brak regulacji prawnych określających
stosunek Skarbu Państwa do Skarbu Śląskiego sprawiał, że pracownicy NIK wykonywali często także funkcje mediacyjne i arbitrażowe. Z tego też powodu zasady finansowania Specjalnego Urzędu Kontroli Państwem w Katowicach i jego
struktura organizacyjnoprawna znacząco odbiegały od odpowiadających im
w innych okręgowych izbach kontroli w Polsce. Pozwala to stwierdzić, że organ
ten miał szczególny charakter ustrojowy i funkcjonalny.
56
W. Dąbrowski: Poradnik prawniczy wyjaśniający stan prawny na obszarze woj. śląskiego.
Katowice 1939, s. 212–213.
57
Zob. W. Dąbrowski: Zbiór praw konstytucyjnych i administracyjnych województwa śląskiego.
T. 1. Katowice 1922, s. 113.
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Andrzej Matan

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Funkcje instytucji
stwierdzenie wygaśnięcia
decyzji administracyjnej
w trybie art. 162 § 1 i § 3 k.p.a.
I.
Konstrukcję wygaśnięcia decyzji administracyjnej spotykamy tak w prawie
procesowym, jak i materialnym, przy czym w tym drugim ma ona zróżnicowaną
postać. Wystarczy zauważyć, że czasami ustawodawca poprzestaje na wskazaniu
skutku w postaci wygaśnięcia aktu, zazwyczaj wiążąc go z okolicznościami, które
skutek taki powodują, nie określając formy, w jakiej to następuje, w innych przypadkach zaś przewiduje wygaśnięcie decyzji (zazwyczaj pewnej grupy) ze skutkiem ex lege1.
Przedmiotem dalszych rozważań będzie problem związków zachodzących
między prawnoprocesowym a materialnoprawnym wygaśnięciem decyzji, a ściślej rzecz ujmując, relacje, w jakich pozostają regulacje zawarte w art. 162 § 1 i § 3
k.p.a. oraz w przepisach szczególnych (materialnych), w których znajdujemy instytucję wygaśnięcia decyzji, ale bez zastrzeżenia, że dzieje się to z mocy prawa2.
1
Przykładem mogą być rozwiązania przyjęte w art. 259 Ordynacji podatkowej: „§ 1. W razie
niedotrzymania terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej bądź terminu
płatności którejkolwiek z rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji: 1) o odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości
podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę – w całości; 2) o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub
zaległości podatkowej – w części dotyczącej raty niezapłaconej w terminie płatności”.
2
Jeśli ustawodawca przyjmuje konstrukcję wygaśnięcia decyzji ex lege, to uznaje się, że oznacza to wygaśnięcie zarówno materialne, jak i formalne decyzji.
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Wygaśnięcie decyzji reguluje art. 162 k.p.a., a w zasadzie § 1 i § 3 tego przepisu. W § 2 znajdujemy konstrukcję uchylenia decyzji wydanej z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, którą z wygaśnięciem wiąże w zasadzie jedynie
to, że wspólna jest dla nich forma, w jakiej następują, określona w § 3.
Stosownie do § 1 art. 162 organ administracji publicznej, który wydał decyzję
w I instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja:
1) stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje
przepis prawa, albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony;
2) została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła tego warunku.
Z kolei w myśl § 3 organ stwierdza wygaśnięcie decyzji lub uchyla decyzję na
podstawie przepisów § 1 i 2 w drodze decyzji.
Sam przepis art. 162 § 1 k.p.a., co łatwo zauważyć, zawiera trzy normy prawne. Pierwsza, sformułowana w art. 162 § 1 pkt 1 ab initio, przewiduje, że organ
administracji, który wydał decyzję w I instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli
stała się ona bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa. Wedle drugiej, znajdującej się w art. 162 § 1 pkt 1 in fine,
wskazany organ stwierdza wygaśnięcie decyzji, jeżeli stała się bezprzedmiotowa,
a stwierdzenie jej wygaśnięcia leży w interesie społecznym lub w interesie strony.
Stosownie do trzeciej, obejmującej cały przepis art. 162 § 1 pkt 2, organ administracji stwierdza wygaśnięcie decyzji, jeżeli została ona wydana z zastrzeżeniem
dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona warunku tego nie dopełniła.
Można rozważać, czy hipoteza drugiej normy nie uzasadnia wyróżnienia w jej
ramach trzech norm bardziej szczegółowych, skoro stwierdzenie wygaśnięcia decyzji będzie następowało tak w przypadku jej bezprzedmiotowości oraz uzasadnienia wynikającego z interesu społecznego (jeśli leży w interesie społecznym),
jak i w sytuacji, w której uzasadnienie będzie wynikało z interesu strony (jeśli
leży w interesie strony), a także wtedy, gdy w grę będą wchodziły oba te interesy
(leży w interesie społecznym i w interesie strony).
Kodeksowe przesłanki wygaśnięcia decyzji mają zróżnicowany charakter.
W dwu pierwszych przypadkach przesłanką wstępną jest stan bezprzedmiotowości decyzji. Według art. 162 § 1 pkt 1 ab initio, konieczny jest jeszcze przepis nakazujący stwierdzenie jej wygaśnięcia, co tym samym wyklucza możliwość (dopuszczalność) wydania decyzji wygaszającej, jeśli przepisu takiego brak. Zatem
w obrocie prawnym pozostaną decyzje bezprzedmiotowe, skoro ustawodawca nie
nakazał ich wygaszenia (o ile oczywiście nie znajdzie zastosowania art. 162 § 1
pkt 1 in fine). Jeśli przepis taki jednak istnieje, to właściwy organ administracji
będzie zobowiązany do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji. Przesłanki wynikające
z normy drugiej zastosowania (art. 162 § 1 pkt 1 in fine), mające charakter klauzul
generalnych, pozostawiają organom stosunkowo duży zakres swobody w kontekście ich oceny, a tym samym będą miały relatywnie szerokie pole dyskrecjonalno-
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ści przy wygaszaniu bezprzedmiotowych decyzji. Z kolei konstrukcja przesłanek
zawartych w hipotezie normy trzeciej (art. 162 § 1 pkt 2) jest zbliżona do pierwszej w tym sensie, że niespełnienie przez stronę warunku, jakim była opatrzona
decyzja, obliguje organ do stwierdzenia jej wygaśnięcia. Już ogólna analiza postanowień art. 162 § 1 i § 3 k.p.a. pozwala na sformułowanie kliku wstępnych uwag.
Ustawodawca, podobnie jak jest to w przypadku kodeksowej konstrukcji
nieważności, używa sformułowania organ „stwierdza” wygaśnięcie decyzji, co
prowadziłoby do wniosku o deklaratoryjnym charakterze decyzji stwierdzającej wygaśnięcie [dalej także: decyzja wygaszająca]. Innymi słowy, skutek prawny w postaci wygaśnięcia decyzji już (wcześniej) nastąpił, natomiast rolą decyzji
podejmowanej na podstawie art. 162 § 3 w zw. z § 1 jest tylko prawnie wiążące
stwierdzenie tego faktu. Chodzi tu o stwierdzenie (potwierdzenie) wygaśnięcia
decyzji w ujęciu materialnym, a więc o taką sytuację, w której na poziomie materialnoprawnym decyzja już nie istnieje, natomiast pozostaje jej formalny wyraz, mogący powodować w obrocie prawnym pewne zamieszanie, chociażby z tej
racji, że adresat aktu może powoływać się na uprawnienia z niego wynikające
(podobnie organ administracji może egzekwować obowiązki adresata wynikające
z tego aktu). Decyzja wygaszająca nie wnosi niczego nowego do porządku materialnoprawnego. Jest jedynie refleksem skutku, spowodowanego zdarzeniami
materialnoprawnymi.
Omawiany przepis ma charakter procesowy w tym znaczeniu, że wskazuje nie tylko na formę stwierdzenia wygaśnięcia (decyzja administracyjna), ale
także (pośrednio) na tryb postępowania, jaki powinien być zastosowany przez
organ podejmujący decyzję wygaszającą. Decyzja zapadająca na podstawie
art. 162 § 1 k.p.a. ma charakter procesowy (formalny) i w takim znaczeniu terminem „decyzja” posługuje się ustawodawca w § 3 tego przepisu (organ stwierdza wygaśnięcie w drodze „decyzji”). Natomiast w § 1 („organ administracji
publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie”) mamy do czynienia z decyzją w ujęciu materialnym. Najkrócej rzecz ujmując, właściwy organ w formie decyzji administracyjnej stwierdza wygaśnięcie jej materialnego substratu.

II.
Zważywszy na relacje zachodzące między prawem materialnym administracyjnym a prawem procesowym, a zwłaszcza „służebny” charakter procedury w tym układzie, to w prawie materialnym należy poszukiwać przesłanek
wygaszania decyzji (stwierdzania wygaśnięcia), jak i celów, jakim taki zabieg procesowy powinien służyć.
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Najkrócej rzecz ujmując, na podstawie art. 162 § 1 k.p.a. dochodzi do procesowego stwierdzenia wygaśnięcia decyzji ostatecznej „pustej”, uległa ona bowiem
już wcześniej materialnemu wygaśnięciu. To wygaśnięcie materialne następuje
w określonych przypadkach, prowadzących do bezprzedmiotowości decyzji bądź
też do niedopełnienia zastrzeżonego warunku. Zatem w trakcie postępowania
prowadzącego do stwierdzenia nieważności te okoliczności (bezprzedmiotowość,
niedopełnienie warunku) muszą być wykazane, przy czym, jak się wydaje, druga
z nich zawiera się w pierwszej czy też jest jej szczególną postacią. Niedopełnienie
warunku czyni decyzję bezprzedmiotową.
Wstępną przesłanką stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej na
podstawie art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a., jak zauważono wcześniej, jest jej „bezprzedmiotowość”. Przepis w tym zakresie ma charakter odsyłający, nie wyjaśnia bowiem, kiedy stan bezprzedmiotowości decyzji zachodzi. Odpowiedzi na to pytanie należy wobec tego poszukiwać w doktrynie prawa administracyjnego,
zwłaszcza w ustaleniach dotyczących aktu administracyjnego oraz przepisach
prawa materialnego administracyjnego, w szczególności tych, które dotyczą upoważnienia do wydania danego aktu oraz jego mocy obowiązującej (trwałości).
Sytuacje, w których pojawia się stan bezprzedmiotowości decyzji administracyjnej, prawo materialne określa w różny sposób.
W przepisach pozakodeksowych znajdujemy normy odwołujące się wprost
do bezprzedmiotowości określonego rodzaju decyzji administracyjnych jako
podstawy ich wygaśnięcia3. Normy te towarzyszą zazwyczaj przepisom, w hipotezie których wskazano na inne zdarzenia prawne4 skutkujące wygaśnięciem decyzji. Uznać trzeba, że takie okoliczności powodujące ustawowe wygaśnięcie decyzji stanowić będą pewne typowe formy bezprzedmiotowości w rozumieniu
art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a., a ogólna klauzula bezprzedmiotowości odnosić się
będzie do innych niż wymienione w przepisach zdarzeń prawnych czyniących
decyzję bezprzedmiotową. Dla organu prowadzącego postępowanie różnica
będzie taka, że niewskazanie przyczyn bezprzedmiotowości w sposób wyraźny
zmusza go do poszukiwania ich w innych normach prawa materialnego (ustawie), a więc do rekonstrukcji zdarzenia prawnego powodującego utratę mocy
obowiązującej decyzji.
Przepisy prawa materialnego mogą wskazywać na bezprzedmiotowość decyzji w sposób dorozumiany, posługując się (najczęściej) formułą „decyzja wygasa”
(„koncesja wygasa”5, „zezwolenie wygasa”6, „pozwolenie wygasa”7, „patent wyNa przykład w myśl art. 38 ust. 1 pkt 2 Prawa geologicznego i górniczego [dalej: p.g.g.] koncesja wygasa, jeżeli stała się bezprzedmiotowa.
4
W art. 38 ust. 1 p.g.g. wymienia się także: upływ czasu, na jaki została udzielona, likwidację
przedsiębiorcy oraz przypadku zrzeczenia się koncesji.
5
Artykuł 38 ust. 1 p.g.g.
6
Artykuł 104 ust. 1 Prawa farmaceutycznego [dalej: p.f.].
7
Artykuł 33a ust. 1 p.f.
3
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gasa”8) z odwołaniem do okoliczności powodujących taki skutek materialny, bądź
też (rzadziej) nakazując obowiązek „stwierdzenia wygaśnięcia decyzji” w związku
z określonymi zdarzeniami.
Bezprzedmiotowości decyzji administracyjnej z art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a. nie
można wprost utożsamiać z bezprzedmiotowością postępowania, stanowiącą
podstawę umorzenia postępowania administracyjnego (art. 105 k.p.a.). Nie ma
jednak przeszkód, aby pojęcie to interpretować w sposób zbliżony do pojęcia bezprzedmiotowości postępowania, skoro generalnie wiążemy je z brakiem podmiotu lub przedmiotu stosunku prawnego. Bezprzedmiotowość postępowania oznacza bowiem, że brak jest któregoś z elementów materialnego stosunku prawnego,
a wobec tego nie można wydać decyzji załatwiającej sprawę przez rozstrzygnięcie
jej co do istoty9. W toku postępowania mogą zajść zdarzenia prawne (przyczyny),
które czynią dalszy bieg postępowania niecelowym10. W przypadku stwierdzenia
wygaśnięcia decyzji z powodu jej bezprzedmiotowości będziemy także mieli do
czynienia ze zdarzeniami prawnymi, które powodują jej niecelowość ze względu
na brak możliwości jej wykonywania11. Zatem i tutaj mamy do czynienia z koniecznością dokonania ustaleń co do celowości decyzji, natomiast ocena ta zostaje przesunięta w czasie (na etapie wykonywania decyzji ostatecznej). Inne będą
także kryteria wyznaczające niecelowość wykonywania decyzji niż te przesądzające o niecelowości prowadzenia postępowania.
W literaturze i orzecznictwie wskazuje się na aspekt teleologiczny bezprzedmiotowości decyzji. Bezprzedmiotowość decyzji pozostaje w związku ze skutecznością decyzji, rozumianą jako możliwość zrealizowania celu, dla którego decyzja
została wydana. Gdy cel ten, na skutek zmian stanu faktycznego lub prawnego, nie
jest możliwy do osiągnięcia, decyzja jest bezprzedmiotowa12. Bezprzedmiotowość
powstaje w sytuacji, gdy „niemożliwe stało się zrealizowanie celu, jaki organ administracji miał na względzie przy jej wydaniu”13. Bezprzedmiotowość decyzji oznacza wobec tego „jej nierealność z punktu widzenia możliwości osiągnięcia celu”14.
Celem wydania aktu administracyjnego jest spowodowanie określonych
zmian w sytuacji prawnej adresata (adresatów) przez ukształtowanie stosunku
Artykuł 90 ust. 1 Prawa własności przemysłowej.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 10 stycznia 2018 r., II SA/Gd 2017/17.
10
G. Łaszczyca, A. Matan: Umorzenie ogólnego postępowania administracyjnego. Kraków
2002, s. 78 i n.
11
Trafnie związek bezprzedmiotowości decyzji z celem jej wydania ujął WSA w Bydgoszczy,
II SA/Bd 127/18: „Pojęcie bezprzedmiotowości decyzji oznacza sytuację, gdy nierealne okaże się
osiągnięcie celu, ze względu na który decyzja została wydana, wskutek tego, że przestanie istnieć
bądź przedmiot rozstrzygnięcia, bądź podmiot, którego to rozstrzygnięcie dotyczy”.
12
M.in. wyrok NSA z dnia 11 października 1985 r., SA/Wr 556/85. ONSA 1985, nr 2, poz. 2;
wyrok WSA w Szczecinie z dnia 23 lutego 2017 r., II SA/Sz 1403/16.
13
Wyrok NSA z dnia 11 października 1985 r., SA/Wr 556/85. ONSA 1985, nr 2, poz. 21.
14
P. Czepiel: Glosa do wyroku NSA z 12.11.1993 r., II SA 2000/92. „Państwo i Prawo” 1996,
z. 7, s. 106.
8
9
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administracyjnego, dla którego elementami charakterystycznymi będą: przedmiot, podmiot oraz obowiązki i uprawnienia stron. Prawomocność aktu administracyjnego powoduje, że zostają utrwalone skonkretyzowane aktem stosowania
prawa administracyjnoprawne materialne stosunki prawne i jednocześnie powoduje ich moc wiążącą w czasie, niezbędną do wywoływania określonych w nim
skutków w obrocie prawnym15.
Wobec tego, najogólniej rzecz ujmując, z bezprzedmiotowością prawomocnej
decyzji administracyjnej mielibyśmy do czynienia w sytuacji, w której skonkretyzowany tą decyzją stosunek materialnoprawny przestaje istnieć, a ściślej rzecz
biorąc, odpada jeden z jego elementów konstrukcyjnych. Bezprzedmiotowość
decyzji, jak pisze J. Borkowski, wiąże się z istnieniem stosunku administracyjnoprawnego, a więc z istnieniem jego przedmiotu, podmiotów oraz obowiązków
i uprawnień stron. Wynika ona z „ustania prawnego bytu elementu stosunku
materialnoprawnego nawiązanego na podstawie decyzji administracyjnej”16. Podobnie T. Woś: „Bezprzedmiotowość decyzji jest zrelatywizowana do elementów
stosunku administracyjnoprawnego, ukształtowanego tą decyzją, czyli do jego
przedmiotu, podmiotów oraz treści – uprawnień i obowiązków ukształtowanych
decyzją. Jeśli dochodzi do ustania któregokolwiek z podanych elementów stosunku administracyjnoprawnego, jego skutkiem jest bezprzedmiotowość decyzji”17.
Stosunek administracyjnoprawny, stanowiący w swojej istocie więź prawną
wyrażającą się w skonkretyzowanych uprawnieniach i obowiązkach łączących
jego strony, zachodzi w pewnej rzeczywistej sytuacji faktycznej18. „Określony stan
faktyczny spełnia zawsze rolę faktycznego podłoża dla odpowiednich stosunków
prawnych. Także w przypadku podstawowych stosunków administracyjnoprawnych następuje dopiero w wyniku jego spełnienia ich konkretyzacja w sensie
umiejscowienia danych stosunków prawnych na tle danego podłoża faktycznego.
Tym podłożem faktycznym mogą być między innymi najrozmaitsze stany faktyczne”19. Akt administracyjny może utracić swoją moc wskutek zmiany sytuacji
faktycznej, którą właśnie regulował i która stanowiła jego podstawę; wskutek
usunięcia tej podstawy akt może stać się po prostu bezprzedmiotowy”20. Decyzja
administracyjna wiąże rebus sic stantibus, co powoduje, że gdy powstaną nowe
przesłanki faktyczne, które czynią poprzednią decyzję nieodpowiadającą rzeczywistości, przestaje istnieć stosunek prawny w postaci skonkretyzowanej w tej deT. Woś, w: Postępowanie sądowoadministracyjne. Red. T. Woś. Warszawa 2017, s. 410.
J. Borkowski, w: B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa 2014, s. 691.
17
T. Woś: Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej jako bezprzedmiotowej – art. 162
k.p.a. „Państwo i Prawo” 1992, z. 7, s. 51.
18
To m.in. odróżnia normy prawne od stosunku prawnego. Por. J. Filipek: Stosunek administracyjnoprawny. Kraków 1968, s. 90.
19
Ibidem, s. 107.
20
M. Zimmermann: Polskie prawo administracyjne. Część ogólna. Warszawa 1956, s. 351.
15
16
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cyzji i sama decyzja staje się bezprzedmiotowa wraz ze zmianą tych okoliczności,
na których uregulowanie była skierowana21.
Bezprzedmiotowość decyzji będzie efektem przekształceń (zmian) stosunku
administracyjnoprawnego w warstwie prawnej lub faktycznej odnoszących się do
jego przedmiotu, podmiotów bądź praw i obowiązków adresata aktu.
O wpływie tych zmian na wygaśnięcie aktu ze względu na bezprzedmiotowość
decydują przepisy prawa materialnego. To prawo materialne przesądza bowiem
o kwestiach związanych np. z następstwem prawnym, o charakterze uprawnień
lub obowiązków wynikających z aktu, jak również o tym, czy konkretna zmiana
stanu faktycznego będzie miała znaczenie dla obowiązywania aktu administracyjnego22.
Chodzi o zmiany powstałe po wydaniu decyzji, na etapie jej wykonywania,
które to wykonywanie czynią niemożliwym (nierealnym, niecelowym). Nie mają
zatem znaczenia zmiany w tym zakresie, jeśli zachodzą przed doręczeniem (ogłoszeniem) decyzji. To może ewentualnie skutkować wadliwością decyzji lub wadliwością postępowania.
Przyczyny bezprzedmiotowości decyzji leżą poza samą decyzją, jak również
poza postępowaniem ją poprzedzającym. Nie mają charakteru wad istotnych
tkwiących w procesie i uzasadniających wznowienie postępowania, jak również
wad „tkwiących” w samej decyzji, stanowiących przyczyny nieważności. Przyczyny te mają wobec tego naturę „zewnętrzną”.

III.
Poczynione wyżej ustalenia uzasadniają stanowisko dostrzegające bezpośrednie związki procesowej i materialnej konstrukcji wygaszania decyzji administracyjnych. Wyrażają się w tezie, zgodnie z którą stwierdzenie wygaśnięcia decyzji
na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a. może następować jedynie w sytuacji, w której decyzja stała się materialnie bezprzedmiotowa. Teza ta jednocześnie zawiera
w sobie stwierdzenie, że w przypadku, w którym dochodzi do podjęcia postępowania „wygaszającego” oraz do wydania w jego wyniku decyzji stwierdzającej
wygaśnięcie decyzji w warstwie materialnej, podstawą prawnoprocesową decyzji
wygaszającej powinien stać się art. 162 § 3 k.p.a., samo postępowanie zaś należy
prowadzić zgodnie z regulacjami zawartymi w k.p.a. Jeśli prześledzimy rozwiązania przyjmowane w przepisach szczególnych oraz praktykę ich stosowania, to nie
jest to takie oczywiste, co obrazuje kilka przykładów.
T. Woś: Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji…, s. 51; wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 17 stycznia 2013 r., II SA/Go 876/12.
22
J. Zimmermann: Prawo administracyjne. Warszawa 2018, s. 427.
21
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Stosownie do art. 18 ust. 12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem
sprzedaży wygasa w przypadku: 1) likwidacji punktu sprzedaży; 2) upływu terminu
ważności zezwolenia; 3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży; 4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej; 5) niedopełnienia w terminach
obowiązku: a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5. W przypadku, o którym
mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu
terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111
ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej
w art. 111 ust. 2 (art. 18 ust. 12a). W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5
lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia
obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli
przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności
określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2
albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty (art. 18 ust. 12b).
Zawsze konsekwencją zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 18 ust. 12
pkt. 1–5 jest wygaśnięcie zezwolenia, jedynie w przypadku z pkt. 5 następuje ono
w innym momencie bądź też nie następuje wcale. Jest to wygaśnięcie materialne
ex lege, a więc z mocy prawa przestają istnieć uprawnienia (i obowiązki) wynikające z zezwolenia. Nie powinno budzić wątpliwości, że konieczne będzie usunięcie także formalnego aktu zezwolenia, chociażby z tego względu, że daje on
prawo do nabywania alkoholu w punktach sprzedaży hurtowej23. W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się na taki obowiązek w przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie: „w świetle przepisów ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi niedopełnienie obowiązku uiszczenia opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych skutkować musi wydaniem decyzji o wygaśnięciu tych
zezwoleń”24. Decyzja wydana w tym zakresie ma charakter deklaratoryjny25.
Stwierdzenie, że należna opłata nie została uiszczona w terminie właściwym dla
kolejnej raty tej płatności skutkuje ex lege wygaśnięciem zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych, a wydana przez właściwy organ decyzja w tym przedmiocie potwierdza jedynie, a nie kształtuje nowy stan rzeczy26.
Zgodnie z art. 94 pkt 2 ustawy, warunkiem zakupu jest posiadanie zezwolenia na sprzedaż
detaliczną napojów alkoholowych.
24
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 21 lutego 2017 r., II SA/Ol 1404/16.
25
Por. np. wyrok NSA z dnia 31 sierpnia 2011 r., II GSK 768/10 oraz wyrok WSA w Krakowie
z dnia 17 lutego 2009 r., III SA/Kr 940/08, niepubl.
26
Wyrok NSA z dnia 4 marca 2011 r., II GSK 71/10 LEX nr 1080160.
23
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Forma decyzji nie jest wyraźnie wskazana w art. 18 tej ustawy (ani też w innych jej przepisach), wobec tego jej podstaw należy poszukiwać w art. 162 § 1
pkt 1 bądź pkt 2 k.p.a.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy prawo geologiczne i górnicze, koncesja27 wygasa: 1) z upływem czasu, na jaki została udzielona; 2) jeżeli stała się bezprzedmiotowa; 4) w przypadku likwidacji przedsiębiorcy; 5) w przypadku jej zrzeczenia
się. W tych przypadkach organ koncesyjny, w drodze decyzji, stwierdza wygaśnięcie koncesji (art. 38 ust. 2). Jeśli koncesja stała się bezprzedmiotowa, to oparcie decyzji wygaszającej na art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a. jawi się jako oczywiste. Natomiast rodzi się pytanie, czy w pozostałych przypadkach stwierdzenie wygaśnięcia
koncesji następuje bezpośrednio na podstawie ust. 2 art. 38 p.g.g. Jeśli natomiast
uznamy, że w pkt. 1, 4 i 5 zostały określone przyczyny bezprzedmiotowości decyzji koncesyjnej, inne niż w pkt. 2a, a są ku temu argumenty, to wracamy do
art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a.
Podobne rozwiązanie przyjmuje ustawodawca w art. 104 ustawy z dnia
6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 499
[dalej: p.f.]). Zezwolenie na prowadzenie apteki wygasa w przypadku: 1) śmierci
osoby, na rzecz której zostało wydane zezwolenie, jeżeli zezwolenie zostało wydane na rzecz podmiotu będącego osobą fizyczną; 2) rezygnacji z prowadzonej
działalności; 3) likwidacji osoby prawnej, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Zgodnie z ust. 2 art. 104 p.f., stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia następuje
w drodze decyzji organu, który ją wydał.
Przesłanka pierwsza i trzecia powodują bezprzedmiotowość zezwolenia ze względów podmiotowych. Także druga z wymienionych przesłanek czyni zezwolenie
bezprzedmiotowym, chociaż moment jego wygaśnięcia może być odsunięty w czasie ze względu na prowadzenie postępowań kontrolnych lub administracyjnych28.
Interesujący przykład przynosi konstrukcja przyjęta w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2016, poz. 1948) w art. 170: „Stosunki pracy osób zatrudnionych
w jednostkach KAS, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt. 2, 3 i 6 ustawy, o której
mowa w art. 1, oraz stosunki służbowe osób pełniących służbę w jednostkach
KAS, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i 6 ustawy, o której mowa
w art. 1, wygasają: 1) z dniem 31 sierpnia 2017 r., jeżeli osoby te w terminie
do dnia 31 maja 2017 r. nie otrzymają pisemnej propozycji określającej nowe
warunki zatrudnienia albo pełnienia służby; 2) po upływie 3 miesięcy, licząc od
miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik albo funkcjonariusz
złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia propozycji zatrudnienia albo pełnienia
służby, jednak nie później niż dnia 31 sierpnia 2017 r.”
Chodzi o koncesje określone w art. 21 ust. 1 p.g.g.
W przypadku rezygnacji z prowadzonej działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej nie podlega wygaśnięciu do czasu zakończenia postępowań kontrolnych lub administracyjnych (art. 104 ust. 2 a).
27
28
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W orzecznictwie sądowym oraz w piśmiennictwie prezentowany jest pogląd,
że wygaśnięcie wskazanych stosunków pracy wymaga wydania formalnej decyzji
stwierdzającej wygaśnięcie stosunku służbowego w trybie art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a.
Takie stanowisko znajdujemy w wyroku WSA w Gliwicach z dnia 22 stycznia
2018 r., IV SAB/Gl: „Podstawą stwierdzenia wygaśnięcia decyzji nie może być
samodzielnie art. 170 ust. 1 ustawy z 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
o Krajowej Administracji Skarbowej, lecz podstawą tą jest art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a.
O ile art. 170 ust. 1 ustawy z 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej kreuje bezwzględny skutek w postaci wygaśnięcia
stosunku służby w sytuacji braku przedstawienia propozycji służby, to już wobec
braku zawarcia w nim przesłanek ziszczających o warunku wygaśnięcia stosunku służby nie może samodzielnie tworzyć nowego stosunku prawnego w ramach
jednej, ciągłej i niezmiennej sytuacji prawnej z wiążącym, gdyż nierozwiązanym,
stosunkiem prawnym”. Nieco inaczej argumentuje WSA w Bydgoszczy w wyroku
z dnia 4 września 2018 r., II SAB/Bd 16/18 (LEX nr 2559177), odwołując się do
konstytucyjnego prawa do sądu oraz konieczności jednolitego traktowania konstrukcji zwolnienia ze służby29. „Skoro ustawodawca przewiduje dla zwolnienia
funkcjonariusza formę decyzji administracyjnej, a wygaśnięcie stosunku służbowego nakazuje traktować jak zwolnienie ze służby, to uznać należy, że pomimo
braku jednoznacznej regulacji nakazującej wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie stosunku służbowego obowiązek wydania takiej decyzji obciąża organ,
bowiem tylko wydanie takiej decyzji gwarantuje prawo do sądu funkcjonariuszowi służby celno-skarbowej, który przyjął propozycję zatrudnienia złożoną mu
przez organ”. Także NSA podziela stanowisko co do decyzyjnej formy wygaszania stosunków służbowych z dniem 31 sierpnia 2017 r. w przypadku funkcjonariuszy, którym nie przedstawiono do dnia 31 maja 2017 r. pisemnej propozycji
określającej nowe warunki zatrudnienia lub służby. W jego ocenie nieprawidłowy jest pogląd, że wobec przewidzianego w ustawie skutku wygaśnięcia zachodzi
on z mocy prawa i wykluczone jest wydawanie w tym przedmiocie jakiegokolwiek rozstrzygnięcia (por. wyroki NSA z dnia 5 listopada 2018 r., I OSK 1044/18,
a także z dnia 11 stycznia 2019 r., I OSK 2316/18).
29
Sąd ten wskazuje na podstawy materialnoprawne decyzji, przy czym nie powinno ulegać
wątpliwości, że podstawą procesową będzie art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a.: „Zatem podstawą prawną do
wydania decyzji w rozważanym przypadku jest art. 170 ust. 3 pwKAS w związku z odpowiednio
stosowanym art. 276 ust. 2 uKAS – interpretowany zgodnie z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 77
ust. 2 Konstytucji RP. Powyższy sposób interpretacji regulacji art. 170 ust. 3 pwKAS jest ponadto uzasadniony z tej przyczyny, że reforma danej służby nie może usprawiedliwiać różnicowania
ochrony stosunku służbowego w sposób niekorzystny wyłącznie dla tych funkcjonariuszy, którym
pełnienia dalszej służby nie zaproponowano. Za rażąco niesprawiedliwe, naruszające gwarancje
konstytucyjne określone w art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, należałoby bowiem
uznać brak objęcia ochroną sądową tych funkcjonariuszy, którym z nieznanych im przyczyn ustawodawca przekształca (w istocie wygasza) stosunki służbowe, nie obligując określonego organu do
wydania indywidualnego aktu odnoszącego się do takiej zmiany w obrębie tych stosunków”.
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IV.
Stosowanie art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a. do wygaszania decyzji, które stały się bezprzedmiotowe i w związku z tym nie mogą służyć do realizacji celu, w jakim
zostały wydane, uzasadniają także dwie podstawowe funkcje, jakie możemy przypisać konstrukcji kodeksowej. Pierwsza z nich to funkcja „porządkowa”. Wspólny pozostaje cel analizowanych powyżej norm. Chodzi o porządkowanie obrotu
prawnego przez eliminowanie z niego decyzji administracyjnych, które materialnie już nie istnieją (są bezprzedmiotowe), natomiast formalnie jeszcze w nim pozostają i mogą wobec tego stwarzać stan niepewności. Istnienie w obrocie prawnym decyzji bezprzedmiotowej (podlegającej wygaśnięciu) rodzi bowiem pozory
określonych uprawnień30. Trafnie zauważa NSA w wyroku z dnia 19 grudnia
2017 r., II OSK 711/1631: „Wygaśnięcia mocy obowiązującej decyzji z mocy ustawy nie można utożsamiać ze stwierdzeniem jej wygaśnięcia na podstawie decyzji
wydanej w trybie art. 162 § 1 k.p.a. W tym sensie przed wydaniem decyzji stwierdzającej wygaśnięcie innej decyzji w związku z zaistnieniem podstaw określonych
w art. 162 § 1 k.p.a. lub w przepisach szczególnych (np. w art. 65 ust. 1 u.p.z.p.)
nie można twierdzić, że ta ostatnia decyzja »wygasła« lub przestała obowiązywać
(»funkcjonować w obrocie prawnym«), gdyż wygaśnięcie jej mocy obowiązującej następuje właśnie na podstawie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie”. Funkcja
„porządkująca” wyraża się w deklaratywnym wskazaniu, że obowiązująca formalnie decyzja nie może podlegać wykonaniu, przyznaje bowiem uprawnienia lub
nakłada obowiązki jedynie w sposób pozorny. Jej istniejąca bezprzedmiotowość,
podlegająca stwierdzeniu, wynika z jej prawnej nieskuteczności, a więc braku
możliwości kształtowania z określonych przyczyn za jej pośrednictwem aktualnie
i w przyszłości stosunków administracyjnoprawnych32.
Funkcja „porządkująca” instytucji wygaszania decyzji ma także inny wymiar.
Z zastrzeżeniem odpowiedniości przepis art. 162 § 1 k.p.a. odgrywa podobną
rolę, jak art. 189 k.p.c. w sferze prawa procesowego cywilnego. Otwiera bowiem
drogę do ustalenia istnienia (nieistnienia) stosunku administracyjnoprawnego,
co często będzie miało znaczenie także dla sfery cywilnoprawnej. W zasadzie
sąd cywilny nie będzie uprawniony do badania przesłanek wygaśnięcia prawa
30
Stanowisko takie formułowane jest zwłaszcza w uzasadnieniach wyroków sądów administracyjnych dotyczących wydania nowego pozwolenia budowlanego w sytuacji, w której na podstawie art. 37 ust. 1 p.b. dotychczasowe wygasło. Por. wyroki z dnia 19 października 2017 r., II OSK
354/17, oraz z dnia 27 lipca 2017 r., II SA/Ke 267/17, dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl, powoływanej dalej jako CBOSA.
Podobnie A. Plucińska-Filipowicz (red.), A. Kosicki: Komentarz do art. 37 Prawa budowlanego.
System Informacji Prawnej Lex, teza 18.
31
LEX nr 2435555.
32
Wyrok NSA z dnia 25 listopada 2016 r., II OSK 483/15. LEX nr 2199105.
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nabytego na podstawie decyzji administracyjnej i samodzielnego stwierdzenia,
że skutek taki nastąpił. Dotyczy to zarówno sytuacji, w której stwierdzenie takie
dokonywane byłoby na użytek konkretnej sprawy cywilnej, jak i sytuacji, w której miałoby dojść do takiego ustalenia na podstawie art. 189 k.c. W przypadkach
wątpliwych zasadne jest potraktowanie problemu bytu określonego prawa, wynikającego z decyzji, jako kwestii prejudycjalnej, która powinna być rozstrzygnięta
na podstawie art. 162 § 1 k.p.a.33 Także dla postępowania administracyjnego decyzja wygaszająca będzie miała prejudycjalne znaczenie. Organ prowadzący postępowanie nie może we własnym zakresie dokonać ustaleń w kwestii istnienia
prawa (obowiązku) wynikającego z decyzji, która wygasła. Widać to wyraźnie
na przykładzie pewnych ciągów postępowań, gdzie istnienie (obowiązywanie)
decyzji warunkuje podjęcie kolejnej decyzji. Jeśli pierwsza z nich wygasła, to
organ prowadzący kolejną sprawę może fakt ten przyjąć za udowodniony tylko
w takim przypadku, w którym dysponuje decyzją stwierdzającą jej wygaśnięcie, podjętą na podstawie art. 162 § 1 k.p.a. (wyjątkowo na podstawie przepisów
szczególnych). Na uwagę zasługuje pogląd wyrażany w orzecznictwie sądowym
w kwestii decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia na budowę na podstawie art. 37 ust. 1 p.b.: „deklaratoryjność tej decyzji (stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia na budowę), a więc jej charakter potwierdzający, a nie stricte
prawnokształtujący, nie oznacza jednak, że przesłanki stanowiące podstawę jej
wydania mogą być ustalane jako element stanu faktycznego w sprawie o zmianę
pozwolenia na budowę, a zatem że bez uzyskania odrębnej decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia na budowę można rozstrzygać (w postępowaniu
o zmianę pozwolenia na budowę), czy to pozwolenie wygasło, czy też nie. Przepis art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego stanowi podstawę do wszczęcia odrębnego
postępowania w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia na budowę
i do wydania w tym postępowaniu decyzji stwierdzającej to wygaśnięcie, jeśli
zaistnieją ku temu podstawy”34.
Z kolei druga funkcja, na którą nie zwracano uwagi, niewątpliwie jednak
istotna, co potwierdza praktyka, to funkcja ochronna. Materialne wygaśnięcie
decyzji administracyjnej nie znajduje formalnego potwierdzenia w przepisach
szczególnych, stąd konieczność sięgania do ogólnych przepisów procesowych.
Ustawodawca świadomie, w tych przypadkach, które uznał za najistotniejsze,
otwiera możliwość formalnego potwierdzenia tego stanu w drodze decyzji. Jest
to decyzja pierwszoinstancyjna, od której służy odwołanie (wniosek o ponowne
rozpatrzenie), a w kolejnym etapie skarga do sądu administracyjnego. Adresatowi tej decyzji służy prawo do procesu, a więc prawo do tego, aby bronić swojego
interesu prawnego z wykorzystaniem uprawnień procesowych gwarantowanych

362.

33

T. Kiełkowski: Nabycie prawa na mocy decyzji administracyjnej. Warszawa 2012, s. 361–

34

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 10 kwietnia 2018 r., II SA/Bk 30/18. LEX nr 2475806.
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przez k.p.a. Otwiera to możliwość weryfikacji, z udziałem strony, materialnych
przesłanek wygaśnięcia decyzji zawartych w przepisach szczególnych, w tym kwestii jej bezprzedmiotowości i opatrzenia aktu warunkiem, jak i przesłanek materialnych stwierdzenia wygaśnięcia, określonych w normie zawartej w art. 162 § 1
pkt 1 k.p.a. (interes strony, interes społeczny).

B.T.B.

Lech Mażewski

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

PZPR i lewicowa opozycja
wobec zapowiedzi XXII zjazdu KPZS
w sprawie budowy komunizmu
Nikita S. Chruszczow na XXII zjeździe Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego w październiku 1961 r. oświadczył z trybuny zjazdowej, że w ciągu
dwudziestu lat komunizm w ZSRS stanie się nie tylko faktem, ale również zapowiedział, że „do 1980 r. kraj nasz pozostawi daleko w tyle Stany Zjednoczone
w produkcji przemysłowej i rolnej na jednego mieszkańca”, wcześniej osiągając przewagę pod względem absolutnych rozmiarów produkcji przemysłowej1.
Program uchwalony na tym zjeździe partii był bodajże ostatnią próbą realizacji
utopii komunistycznej w Europie, nie licząc Albanii, gdzie od początku lat sześćdziesiątych naśladowano wzory rodem z maoistowskich Chin. Jaki był stosunek
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wobec zapowiedzi KPZS w sprawie
urzeczywistnienia celu finalnego ruchu? A może utopizm marksowski znalazł
sobie gdzie indziej ujście w Polsce?

1. XXII zjazd KPZS o budowie komunizmu
W trakcie obrad XXII zjazdu KPZS problematyce ożywienia ideologii komunistycznej poświęcone były oba wystąpienia sekretarza generalnego (Referat
sprawozdawczy KC wygłoszony w dn. 17 października 1961 r. na XXII zjeździe
O programie KPZR. Referat tow. Nikity Chruszczowa wygłoszony na XXII zjeździe 18 października 1961 r. „Nowe Drogi” 1961, nr 11, s. 110, 156.
1
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KPZR przez tow. Nikitę S. Chruszczowa2 oraz O programie KPZR. Referat tow. Nikity Chruszczowa wygłoszony na XXII zjeździe 18 października 1961 r.), a przede
wszystkim zajęła się tym uchwała programowa3.
Punktem wyjścia jest stalinowska teza z połowy lat trzydziestych ubiegłego
wieku, że socjalizm został zbudowany. Obecnie w jednym miejscu stwierdza się,
że teraz ZSRS jest na etapie budowy rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego, czemu odpowiada powstanie państwa ogólnonarodowego w miejsce systemu
dyktatury proletariatu4, w innym mówi się, że rozpoczyna się właśnie proces
przechodzenia od społeczeństwa socjalistycznego do komunizmu, a jeszcze gdzie
indziej, że od XX zjazdu KPZS trwa „walka o wykonanie podstawowych zadań
okresu rozwiniętego budownictwa komunistycznego: stworzenia materialno-technicznej bazy komunizmu”5. Przemianom ulega także partia komunistyczna,
„która powstała jako partia robotnicza, stała się partią całego narodu”. Oznacza
to, że „partia jest razem z narodem, naród jest razem z partią”6.
Z całej tej gmatwaniny wynika, że Chruszczow starał się ożywić marksowski
utopizm i przypomnieć, że celem finalnym ruchu jest powstanie komunizmu. Co
więcej, ZSRS pod jego kierownictwem rozpoczął starania o realizację tego celu.
Stanowisko następcy Józefa Stalina budzi dużo wątpliwości z punktu widzenia zgodności z poglądami twórców marksizmu. Z całą pewnością w ich koncepcji nie było czegoś takiego jak istnienie państwa ogólnonarodowego jako etapu
w procesie przerastania państwa socjalistycznego w komunistyczny samorząd.
Nie ma tu postulatu likwidacji wymiany towarowej i pieniądza, a więc konieczności rozciągnięcia planowania nie tylko na proces wytwarzania, ale również
i dystrybucji, co zostało prawie osiągnięte w okresie komunizmu wojennego
(1918–1921)7. Obumieranie państwa jawi się również bardzo niejasno, a temat
zaniku partii komunistycznej nie istnieje w ogóle. A co z armią, która miała być
zastąpiona przez powszechne uzbrojenie ludu? O tym nawet nie wspomina się.
Wyobrażenie Chruszczowa o komunizmie niewiele się zatem różniło od stanowiska Stalina z połowy lat trzydziestych, kiedy nie doprowadził do zniesienia
wymiany towarowej, a na XVII zjeździe WKP (b) w styczniu 1934 r. wyśmiewał
„lewacką gadaninę” na temat zastąpienia handlu i pieniądza bezpośrednią wymianą produktów8. Aktualny przywódca KPZS wcale nie chciał wrócić do stricte
Referat sprawozdawczy KC wygłoszony w dn. 17 października 1961 r. na XXII zjeździe KPZR
przez tow. Nikitę S. Chruszczowa. „Nowe Drogi” 1961, nr 11.
3
Program KPZR uchwalony na XXII zjeździe KPZR. „Trybuna Ludu”, 5 XI 1961.
4
Ibidem; O programie KPZR…, s. 144.
5
Referat sprawozdawczy KC…, s. 31.
6
O programie KPZR…, s. 176.
7
Szerzej zob. M. Malia: Sowiecka tragedia. Historia komunistycznego imperium rosyjskiego
1917–1991. Warszawa 1998, rozdz. 4.
8
J. Stalin: Dzieła. Warszawa 1951, T. XIII, s. 346. Jednak niedługo przed śmiercią Stalin
(Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR. Warszawa 1952, s. 13–14) zastanawiał się, czy słusznie
wówczas postąpił. Przywódca ZSRS wiedział bowiem, że „przejście od socjalizmu do komunizmu
2
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marksowskiego rozumienia komunizmu, wystarczyła mu zintensyfikowana kontynuacja osiągnięć sekretarza generalnego WKP (b). Zmianie ulec miała metoda.
Skoro zrezygnowano z posługiwania się powszechnym terrorem – mniej opresywne państwo miało stwarzać lepszą gwarancję osiągnięcia celów komunizmu
– nacisk musiał być położony na indoktrynację. W efekcie musiało to oznaczać
na nowo podjęcie walki z religią, gdyż „Komunistyczne wychowanie zakłada
wyzwolenie świadomości z religijnych przesądów i zabobonów”; odnosiło się to
zwłaszcza do dzieci i młodzieży9.
Wydaje się, że dla przywódcy KPZS sedno komunizmu sprowadzało się do
tego, aby ZSRS został pierwszym mocarstwem gospodarczym globu i wygrał
tym samym współzawodnictwo o panowanie nad światem ze Stanami Zjednoczonymi10. W ten sposób wiek XX stałby się okresem „triumfalnych zwycięstw
komunizmu”11. Ale Karolowi Marksowi, a nawet Włodzimierzowi Leninowi, nie
chodziło o potęgę państwa, tego pragnął Stalin, a o likwidację rynku i pieniądza,
bo to miało być warunkiem dezalienacji.
Jeśli szło o sprawy wewnętrzne, to najprościej rzecz biorąc, miała być utrzymana dotychczasowa sytuacja: „społeczeństwo radzieckie stanowi jakby wielki
ul komunistyczny”12 o cechach prymitywnego welfare state. Czym bowiem miałby
być komunizm? Wedle następcy Stalina „Komunizm jest bezklasowym ustrojem
społecznym z jednolitą ogólnonarodową własnością środków produkcji, zupełną
równością socjalną wszystkich członków społeczeństwa, gdzie […] urzeczywistni się wielka zasada «od każdego według zdolności, każdemu według potrzeb».
Komunizm jest to wysoce zorganizowane społeczeństwo wolnych i świadomych
pracowników, w którym ugruntuje się samorząd społeczny”13. Martin Malia pisał:
„Była to utopia całkowitego zabezpieczenia socjalnego i egalitaryzmu dla zwykłych ludzi; jednak przy założeniu, że potrzeby ustabilizują się na pewnym poziomie i nie będą wymagały dalszego rozwoju gospodarczego, gdyż już zostanie
«zbudowana nowoczesna baza przemysłowa»”14.
W wersji Chruszczowa realizacja utopii komunistycznej miała dokonać się
zatem w imię populistyczno-egalitarnego ideału, gdzie, unikając stosowania przemocy, posługiwano by się ideologiczną perswazją. Siłą rzeczy w miejsce zwolnione przez aparat bezpieczeństwa pojawiłaby się na pierwszym planie partia z jej
aparatem, co byłoby nawrotem do zasad wyłożonych przez Lenina w Co robić?.
i komunistyczna zasada podziału produktów według potrzeb wykluczają wszelką wymianę towarową” (s. 100). Stąd trzeba konsekwentnie wprowadzać takie rozwiązania, w ramach których, „zwężając krok za krokiem sferę cyrkulacji towarów i rozszerzając sferę działania wymiany produktów”,
doprowadzi się do zaniku pieniądza na rzecz „opłaty towarami” (s. 101–102).
9
Referat sprawozdawczy KC…, s. 88.
10
Ibidem, s. 39.
11
O programie KPZR…, s. 95.
12
Referat sprawozdawczy KC…, s. 87.
13
O programie KPZR…, s. 109.
14
M. Malia: Sowiecka tragedia…, s. 374.
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Wracał problem obumarcia państwa. Następca Stalina pytał: „A dlaczego właściwie utrzymuje się samo państwo, chociaż zniknęło to, co je przede wszystkim
zrodziło – antagonizm klas? Tłumaczy się to tym, że nie zostały jeszcze wyczerpane zadania, które społeczeństwo może rozwiązać tylko przy pomocy państwa”.
To odpowiedź zupełnie niezgodna z poglądami twórców marksizmu. Co więcej, „Proces obumierania państwa będzie procesem nader długim i obejmie całą
epokę historyczną, a zakończy się dopiero wówczas, gdy społeczeństwo w pełni
dojrzeje do rządzenia sobą. W ciągu pewnego czasu cechy kierownictwa państwowego i społecznego samorządu będą się przeplatały”. To także nie miało nic
wspólnego z marksizmem. I wreszcie: „Dopiero wraz ze zbudowaniem rozwiniętego społeczeństwa komunistycznego w ZSRR oraz pod warunkiem zwycięstwa
i utrwalenia socjalizmu na arenie międzynarodowej – zniknie konieczność istnienia państwa, państwo obumrze”15. A zatem zniesienie państwa zostało odłożone
ad calendas Gracaes.
W programie KPZS chciano, by w trakcie przechodzenia od socjalizmu do komunizmu łączyć działania społeczne z państwowymi; w rezultacie proponowano
nadać prawo inicjatywy ustawodawczej związkom zawodowym czy Komsomołowi albo też funkcjonowanie organów państwa odpowiedzialnych za utrzymanie
porządku publicznego miały wspomagać ochotnicze drużyny16, rodzaj istniejącej
w PRL Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej.
Celem powyższych propozycji było doprowadzenie do rozpoczęcia procesu
obumierania państwa, który miałby przebiegać w taki sposób, że dzięki aktywnej
partycypacji ludności państwo sowieckie jednocześnie wzmacniałoby się i obumierało. Bez wątpienia główną rolę w tym procesie odgrywałaby partia (ergo aparat
partyjny), ona też byłaby jego beneficjentem17. Ale nieprzekraczalną granicą wszelkich eksperymentów z obumieraniem państwa był mocarstwowy status ZSRS.
W przypadku powstania w ZSRS opinii publicznej i jakiegoś zalążku niezależnego życia politycznego znaczenie mogło mieć zapowiedziane przekazywanie
pod ogólną dyskusję projektów ustaw oraz stosowanie przy ich uchwalaniu głosowania ludowego18.
Te niejasności związane z obumarciem państwa nie wynikały tylko z faktu,
że w gruncie rzeczy dla Chruszczowa komunizm był równoznaczny z dominacją
ZSRS nad światem. Był jeszcze inny powód: po likwidacji jednoosobowej tyranii
w ZSRS krzepła klasa panująca, tożsama ze zbiorowością partyjnej nomenklatury19,
O programie KPZR…, s. 145, 146.
Program KPZR…
17
Andrzej Walicki podaje, że w wielu ówczesnych publikacjach podnoszono, że będzie to oznaczać wzmocnienie kierowniczej roli KPZS w sensie wzrostu znaczenia jej aparatu, zob. A. Walicki:
Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii. Warszawa 1996, s. 487–489.
18
Program KPZR…
19
L. Mażewski: Władza, własność i położenie Kościoła. Z dziejów autorytaryzmu w Polsce
w latach 1944/1945–1989/1990. Toruń 2015, s. 80–81.
15
16
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i nikt z jej członków nie chciał rezygnować ze zdobytych pozycji, z czego przywódca
KPZS powinien sobie zdawać sprawę. Chciał on zmienić sposób funkcjonowania
tej nowej klasy panującej, ale musiał liczyć się ze społeczno-politycznymi realiami,
jakie powstały po zbudowaniu socjalizmu i uległy wzmocnieniu po śmierci Stalina.
Zrewidowany Statut KPZR wprowadzał zasadę, że kadencja członków KC
i Prezydium została ograniczona do trzech po pięć lat każda; w odniesieniu do
władz regionalnych i lokalnych przewidywano trzy dwuletnie kadencje20. Zwraca
uwagę, że żadne limity czasowe nie obejmowały stanowiska przywódcy partii.
W programie KPZS postulowano, aby „w każdej kadencji co najmniej
1/3 składu osobowego nowo wybranej rady mogli stanowić obywatele, którzy nie
byli członkami tej rady w poprzedniej kadencji”21. To w sposób oczywisty naruszało interes lokalnych warstw nomenklaturowych.
Chciano także wymusić pewną mobilność kadr w ramach centralnych ogniw
aparatu państwowego. Chodziło o to, żeby nie można było sprawować jakiegoś
stanowiska kierowniczego więcej niż przez trzy kadencje. Jedynie w wyjątkowych wypadkach i tylko kwalifikowaną większością 3/4 można było odejść od
tej zasady22.
Nie zapomniano o kierownictwie organizacji społecznych, gdzie dopuszczano
wybór kierowniczych pracowników „na najwyżej dwie kadencje oraz konieczność odnawiania do 50% składu osobowego wszystkich organów kolegialnych
w każdej kadencji”23.
Chruszczow rozumiał, że skoro zrezygnował z użycia terroru jako instrumentu dyscyplinowania sowieckich kadr, to pozostała mu jedynie próba mobilizacji
na drodze wprowadzenia kadencyjności oraz dopuszczenia rotacji. Rzecz jasna
program przyjęty na XXII zjeździe nie był równoznaczny z podważeniem pozycji
klasy panującej w ZSRS, ale stanowił próbę uzyskania kontroli nad jej funkcjonowaniem, nawet poprzez zmuszenie do uczestniczenia w wyborczej rywalizacji.
A to wprowadzało niepewność co do własnego losu; nie było to porównywalne ze
stalinowskim terrorem, ale naruszało poczucie osiągniętej stabilizacji. W efekcie
„stwarzało nieunikniony konflikt między aparatem a jego najwyższym przywódcą, którego kadencja nie była określona żadnym limitem”24, co było jednym z powodów rychłego usunięcia następcy Stalina25.
Tak więc z zapowiedzią Chruszczowa o rozpoczęciu przechodzenia ZSRS od
socjalizmu do komunizmu łączyć należy trzy sprawy. Przede wszystkim chodziło o ożywienie pewnych utopijnych elementów obecnych w myśli twórców
marksizmu; trzeba jednak pamiętać, że granicą tego utopizmu był interes ZSRS,
20
21
22
23
24
25

Statut KPZR. Warszawa 1961.
Program KPZR…
Ibidem.
Ibidem.
M. Malia: Sowiecka tragedia…, s. 374.
Ibidem, s. 386.
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a dokładnie – chęć uczynienia zeń mocarstwa nr 1. Aby móc zwyciężyć we
współzawodnictwie z USA, należało zmusić do wysiłku sowieckie kadry, czemu
służyło wprowadzenie kadencyjności oraz pewnego zakresu rotacji na kierowniczych stanowiskach partyjnych i państwowych. Następca Stalina nie zamierzał dążyć do społeczeństwa pluralistycznego, tu akurat pozostawał w zgodzie
z twórcami marksizmu i ich sowieckimi kontynuatorami. Chciał jednak, żeby
konformizm miał charakter dobrowolny, a nie osiągnięty terrorem, zaś społeczeństwo było wolne od konfliktu interesów, ideologicznie jednomyślne, nie pozostawiające miejsca na opcje indywidualistyczne i zachowujące populistyczno-egalitarny ideał.

2. PZPR o zapowiedzi XXII zjazdu KPZS
Projekt programu KPZS był dostępny w Polsce wcześniej, zanim XXII zjazd
rozpoczął swoje obrady; stąd publikacje na ten temat ukazywały się już od pewnego czasu, niejako przygotowując propagandowo to istotne dla ruchu komunistycznego wydarzenie.
Na temat zjazdu KPZS pisano głównie na łamach partyjnego miesięcznika.
W redakcyjnym artykule w „Nowych Drogach” podnoszono, jakim to epokowym
wydarzeniem będzie rozpoczęcie w ZSRS budowy komunizmu, żeby na zakończenie stwierdzić: „W naszej epoce stało się już oczywiste, że krajem, który dla
całej ludzkości stanowi zwierciadło odsłaniające jej przyszłość – jest ZSRR”26.
W artykule tym ważne było nie tyle przekonanie o historycznym znaczeniu
XXII zjazdu KPZS, co brak jakiegokolwiek odniesienia tego faktu do sytuacji
PRL i programu PZPR. Można było odnieść wrażenie, że rozpoczęcie budowy
komunizmu w ZSRS w żaden sposób nie rzutowało na polskie sprawy. W kolejnym artykule Artur Starewicz wyjaśnił, co było powodem tej znamiennej
wstrzemięźliwości: „Każda partia korzystając z doświadczeń KPZR, rozstrzyga
samodzielnie swoje problemy wewnętrzne, zgodnie z warunkami swego kraju
i określonym etapem rozwoju, na którym się znajduje”27. Wypowiedź partyjnego
funkcjonariusza znaczyła tyle, że jeżeli ktoś jest zainteresowany realizacją finalnego celu marksizmu, to wolno mu to czynić, byle nie narzucał innym swojego
stanowiska.
Ale mógł być też inny powód tego swoistego desinteressement ze strony PZPR
wobec programowych propozycji formułowanych przez Chruszczowa. Wspomi26
27

s. 28.

Komunizm. „Nowe Drogi” 1961, nr 9, s. 11.
A. Starewicz: Projekt statutu partii budowniczych komunizmu. „Nowe Drogi” 1961, nr 9,
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nałem uprzednio, że hasłu budowy komunizmu towarzyszyło wezwanie do walki
z zamienianiem się zarówno aparatu partyjnego, jak i zbiorowości nomenklaturowych w spetryfikowane warstwy, które, broniąc osiągniętych pozycji, utrudniałyby realizację zapowiedzi przywódcy KPZS. W PRL od października 1956 r. te
grupy już bez przeszkód pełniły rolę klasy panującej28 i zapewne z wielkim niepokojem reagowały na wszelkie postulaty, które w efekcie mogłyby prowadzić do
ograniczenia ich przywilejów, jeśli nawet miałoby to wiązać się z próbą realizacji
celu finalnego ruchu.
O takiej możliwości może świadczyć treść artykułu Stefana Rozmaryna, jaki
ukazał się w kolejnym numerze „Nowych Dróg”. Jeden z twórców Konstytucji
PRL zajął się problemem dalszego rozwoju państwowości socjalistycznej w ZSRS,
szczegółowo prezentując zawartą w projekcie programu KPZS próbę wymuszenia
pewnej mobilności wśród aparatu partyjnego i działaczy partyjnej nomenklatury.
W zakończeniu autor stwierdził, że „najistotniejsze znaczenie mają omówione
tu wytyczne Programu KPZR dla narodów budujących socjalizm”29, ale wprost
nasuwających się wskazań dla Polski nie było. Po raz kolejny można było odnieść
wrażenie, jakby PRL i PZPR to, co proponuje KPZS i co się dzieje w ZSRS, nie
w pełni dotyczyło.
W takim samym tonie utrzymane było przemówienie powitalne Władysława
Gomułki wygłoszone na XXII zjeździe KPZS. Kierując pod adresem gospodarzy wiele słów uznania, zapewniał: „Dziś łączy nas wspólny cel, wspólna walka
o budowę socjalizmu i komunizmu”30, ale na tym koniec. Nie padły ze zjazdowej
trybuny zapewnienia, że PRL wkrótce dołączy do ZSRS i także rozpocznie przechodzenie od socjalizmu do komunizmu, nie było nawet sugestii idących w tym
kierunku, np. w sprawie przeprowadzenia przerwanej kolektywizacji rolnictwa
czy próby powrotu do polityki wobec Kościoła z końca lat czterdziestych i pierwszej połowy lat pięćdziesiątych31. Całkowicie zatem zostały zignorowane słowa
Chruszczowa: „Budownictwo komunizmu w naszym kraju – to część składowa
tworzenia społeczeństwa komunistycznego w całej wspólnocie socjalistycznej.
Pomyślny rozwój światowego systemu socjalistycznego otwiera perspektywę bardziej lub mniej jednoczesnego, w ramach jednej epoki historycznej, przejścia krajów socjalistycznych do komunizmu”32.
Szerzej zob. L. Mażewski: Władza…, rozdz. VIII.
A. Rozmaryn: O programie dalszego rozwoju państwowości socjalistycznej w ZSRR. „Nowe
Drogi” 1961, nr 10, s. 36.
30
Przemówienie powitalne tow. W. Gomułki na XXII zjeździe KPZR wygłoszone w dniu 19 października 1961 r. „Nowe Drogi” 1961, nr 11, s. 186.
31
Nie przeczą temu liczne konflikty między państwem a Kościołem z lat 1958–1970, których
przedmiotem była bardziej chęć dokonania laicyzacji PRL, a nie walka o podporządkowanie władzom Kościoła – por. A. Dudek, R. Gryz: Komuniści a Kościół w Polsce (1945–1989). Kraków 2003,
rozdz. III. 3–5, IV i V.
32
O programie KPZR…, s. 156.
28
29
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Niedługo po zakończeniu XXII zjazdu KPZS miało miejsce IX plenum KC
PZPR, na którym Gomułka zdał sprawozdanie z pobytu na zjeździe sowieckiej
partii. Zaczął od stwierdzenia, że „wszystkie narody świata w procesie swojego
historycznego rozwoju wcześniej lub później dojdą do komunizmu”, zaś nowy
program KPZS mówi, jak się „odbywać będzie przechodzenie od socjalizmu do
komunizmu, a ściślej mówiąc, do pierwszej fazy komunizmu”33. Dalej nie było
ani słowa na temat oczywisty, czyli podjęcia przez PZPR hasła budowy komunizmu. Z powyższego widać, iż I sekretarz KC PZPR specjalnie nie zaprzątał sobie
głowy problemami ideologicznymi KPZS i ZSRS; PZPR i PRL żyły swoimi sprawami, korzystając z autonomii osiągniętej w październiku 1956 r.34.
Tak więc reakcja PZPR na zapowiedź, iż ZSRS rozpoczyna przechodzenie od
socjalizmu do komunizmu, sprowadzała się do pustych zapewnień, z jakim historycznym wydarzeniem mamy do czynienia i braku jakiejkolwiek próby odniesienia tego do polskich warunków. Z pewnością widać, że autonomia wywalczona
w październiku 1956 r. przez Polskę w ramach międzynarodowego systemu socjalistycznego była czymś realnym. Ponadto sposób reakcji przez PZPR na propozycje Chruszczowa pokazuje, że z ideologicznej zawartości komunizmu chyba
już w PRL nie zostało nic albo bardzo niewiele.

3. Podtrzymanie elementów marksowskiej utopii
w programie lewicowej opozycji
Upadek ideologii komunistycznej w Polsce był faktem, nawet gromkie zapowiedzi przywódcy KPZS, że Związek Sowiecki właśnie rozpoczyna przechodzenie od socjalizmu do komunizmu, nie mogły tego zmienić. A jednak na lewo od
PZPR istniało w latach sześćdziesiątych w PRL środowisko, dla którego marksowski utopizm nie był martwy. Wyrazem tego był List otwarty do członków POP
PZPR i do członków uczelnianej organizacji ZMS przy Uniwersytecie Warszawskim35. Dokument ten powstał pod koniec pierwszej połowy lat sześćdziesiątych,
zaś jego autorami byli Jacek Kuroń i Karol Modzelewski36.
Sprawozdanie delegacji PZPR na XXII zjazd KPZR wygłoszone przez tow. W. Gomułkę na
IX plenum KC PZPR. „Nowe Drogi” 1961, nr 12, s. 3.
34
Potwierdzała to treść Uchwały IX plenum w sprawie XXII zjazdu KPZR („Nowe Drogi”
1961, nr 12) pełna rytualnych zapewnień o kontynuowaniu procesu budowy socjalizmu, ale bez
żadnego odniesienia do propozycji wysuniętych w trakcie zjazdu sowieckiej partii.
35
List otwarty do członków POP PZPR i do członków uczelnianej organizacji ZMS przy Uniwersytecie Warszawskim. W: Marzec 1968 w dokumentach. T. I. Opr. naukowe i wstęp F. Dąbrowski,
P. Gontarczyk, P. Tomasik. Warszawa 2008.
36
O okolicznościach powstania listu pisze J. Kuroń: Wiara i wina. Do i od komunizmu. Warszawa 1990, s. 197–207.
33
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Środowisko skupione wokół autorów Listu otwartego…, określające się mianem lewicy październikowej czy radykalnej lewicy37, propozycje przedstawione
w programie XXII zjazdu KPZS odrzucało. Nie chodziło jednak o zawarty w nich
komunistyczny utopizm, a raczej o to, że „«państwo ogólnonarodowe» […] nie
istnieje i prawdopodobnie nigdy istnieć nie będzie – nigdzie poza programem
KPZR”38. Stąd nie powinno dziwić stwierdzenie: „Nie pisaliśmy wizji społeczeństwa komunistycznego w XXI wieku; w tej sprawie niewiele możemy dodać do
tego, co napisał Karol Marks”39. Słowem, negowaniu wezwań XXII zjazdu KPZS
w sprawie budowy komunizmu wcale nie miało towarzyszyć zerwanie z marksowskim utopizmem.
W Liście otwartym… formułuje się tezę, że władza w państwie socjalistycznym należy do centralnej politycznej biurokracji, której panowanie musi zostać
obalone na drodze robotniczej rewolucji. Jest to echo koncepcji zdradzonej rewolucji Lwa Trockiego, czym jeden z twórców rewolucji bolszewickiej tłumaczył
powstrzymanie przez Stalina w połowie lat trzydziestych marszu ZSRS w kierunku komunizmu40. Pozostawalibyśmy zatem nadal na gruncie marksizmu, tyle że
w wersji trockistowskiej41.
Jak miał wyglądać ustrój państwa po ustanowieniu demokracji robotniczej?
Miałby on być oparty nie tylko na istnieniu rad robotniczych w zakładach pracy,
ale konieczne było, by klasa robotnicza „zorganizowała się w system rad delegatów robotniczych na czele z Centralną Radą Delegatów. Poprzez system rad klasa
robotnicza decydować będzie o narodowym planie gospodarczym. W ten sposób
organy wszystkich szczebli będą organami władzy ekonomicznej i politycznej,
ustawodawczej i wykonawczej. Będą organami naprawdę wybieralnymi, gdyż wyborcy zorganizowani na naturalnej zasadzie produkcyjnej będą mogli w każdej
chwili, niezależnie od terminów kadencji, odwołać swych przedstawicieli i zastąpić ich nowymi delegatami. W ten sposób przedstawiciele załóg robotniczych
staną się kośćcem proletariackiej władzy państwowej”. Stąd jest jasne, że autorzy
opowiadali się „przeciw systemowi parlamentarnemu”42. Aby zaproponowany
Tak ibidem, s. 181, 201, a za nim A. Friszke: Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi. Kraków 2010, s. 211. W materiałach z inwigilacji tego środowiska prowadzonej przez
Służbę Bezpieczeństwa (w: Marzec 1968 w dokumentach MSW…, s. 342) także spotykamy się z tym
określeniem.
38
List otwarty…, s. 545. Pisałem już na początku, że pojęcie „państwa ogólnonarodowego”
jest wtrętem do marksizmu uczynionym przez Chruszczowa w celu wytłumaczenia, dlaczego
w ZSRS nie zanika państwo, skoro już dawno zostały zrealizowane warunki związane z jego obumarciem.
39
Ibidem, s. 546.
40
Por. L. Trocki: Zdradzona rewolucja: czym jest ZSRR i dokąd zmierza? Pruszków 1991.
41
Urszula Ługowska i August Grabski zaliczają List otwarty… do „nieortodoksyjnych nurtów
tego kierunku politycznego” – zob. U. Ługowska, A. Grabski: Trockizm. Doktryna i ruch polityczny. Warszawa 2003, s. 203–208.
42
List otwarty…, s. 536, 537.
37
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system ustrojowy właściwie funkcjonował, „klasa robotnicza musi zorganizować
się na zasadach wielopartyjności”43.
Nawiązania do Komuny paryskiej z 1871 r. są tu oczywiste, łącznie z zasadą
wielopartyjności44; to ostatnie sprawiałoby, że bardziej chodziłoby o oryginalną
interpretację Marksa z Wojny domowej we Francji niż wersję Lenina chociażby
z Państwa a rewolucji. Tezę tę należy opatrzyć jednak pewnym zastrzeżeniem,
gdyż Komuna w tak istotny sposób nie łączyła funkcji politycznych z zarządzaniem gospodarką45, jak chcieli tego Kuroń z Modzelewskim. Poza tym obronę
klasy robotniczej przed własnym państwem „powinny zapewnić zupełnie niezależne od państwa związki zawodowe z prawem do organizowania strajku ekonomicznego i politycznego”46. Byłby to rzeczywiście nowy element w stosunku do
tradycji marksowskiej.
Autorzy Listu otwartego… uważali, że przyszłością wsi są „wyspecjalizowane i uprzemysłowione gospodarstwa uspołecznione”, jednak obecnie dominuje
indywidualna gospodarka chłopska47. W sprawach politycznych powinna istnieć
„samorządność ludności chłopskiej” [ale] „klasa robotnicza jest głęboko zainteresowana w takiej samodzielności ruchu chłopskiego, która pozwoli mu reprezentować interesy większości wsi, a nie wąskiej warstwy najzamożniejszych gospodarstw”48. Widać, z jaką trudnością odbywało się odchodzenie od marksizmu,
który cechował się bardzo niechętnym stosunkiem do chłopstwa.
W systemie demokracji robotniczej armia regularna musi „być zlikwidowana”. I dalej: „Aby uniemożliwić obalenie swej demokracji, klasa robotnicza
musi być uzbrojona”; najlepiej w postaci milicji robotniczej podporządkowanej
radom. „Ze względów technicznych konieczne jest zachowanie stałych jednostek wojskowych w specjalnych rodzajach broni (wojska rakietowe, lotnicze,
flota itp.)”. Żołnierze tych oddziałów powinni jednak rekrutować się spośród
robotników i zachowywać związek ze swoją radą49. Zwrot do tradycji Komuny
jest tu oczywisty, z tym że ostrze utopizmu zostało nieco stępione przez zgodę
na istnienie pewnych oddziałów wojskowych nie na zasadzie milicji a regularnej armii.
Andrzej Friszke widział w Liście otwartym… nawiązanie „do pierwszej fazy
rewolucji w Rosji (roku 1917), a także do radykalnych postulatów i doświadczeń
ruchu październikowego 1956 r. w Polsce”50. Nie należy tego negować, ale wydaje
mi się, że jednak bardziej prymarnie stanowisko Kuronia i Modzelewskiego wy43
44
45
46
47
48
49
50

Ibidem, s. 536.
I. Grajewska: Komuna Paryska 1871. Warszawa 1971, szczególnie rozdz. II i V.
Zob. ibidem, rozdz. VI.
List otwarty…, s. 538.
Ibidem, s. 515–520.
Ibidem, s. 541.
Ibidem, s. 539.
A. Friszke: Anatomia buntu…, s. 214.
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rasta z sięgnięcia do marksowskiej interpretacji Komuny; zresztą sami autorzy
wyraźnie to stwierdzają.
Wątpliwa wydaje się teza, że „Pragnąc stworzyć prawdziwy ustrój socjalistyczny, [Kuroń i Modzelewski] proponowali drogę do odbudowy pluralizmu, wielopartyjności – choć wówczas nie wyobrażali sobie tego – do demokracji”51. Ta
droga otwarta została dopiero po odrzuceniu elementów marksowskiego utopizmu zawartych w Liście otwartym…, choć nie oznaczało to rezygnacji z samej
utopii, bo „jest ona potrzebna społeczeństwu jak powietrze”52. Tym razem chodziło o myślenie utopijne w rozumieniu Karla Mannheima53, a więc rozważania
o rzeczach nieistniejących w aktualnej sytuacji społecznej, jakby transcendujące
daną rzeczywistość społeczną.
Po latach swoją ówczesną fascynację marksizmem ostrej krytyce poddali obaj
autorzy Listu otwartego…54. Nie przeszkodziło im to jednak w próbie uczynienia z samorządu załogi (nowego wcielenia rad robotniczych) w okresie istnienia
NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1981 osi nowego systemu społeczno-gospodarczego55.
Ibidem, s. 219.
J. Kuroń: Wiara i wina…, s. 206; K. Modzelewski: Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania
poobijanego jeźdźca. Warszawa 2013, s. 116.
53
K. Mannheim: Ideologia i utopia. Lublin 1992, zwłaszcza rozdz. II i IV.
54
J. Kuroń: Wiara i wina…, s. 197–207; K. Modzelewski: Zajeździmy…, s. 114–116.
55
Szerzej zob. L. Mażewski: Ustrojowopolityczny taran. Polityka NSZZ „Solidarność” a przemiany ustrojowe w PRL w latach 1980–1981. Warszawa–Radzymin 2017, s. 118–120, rozdz. XIII,
XV i XVI.
51
52
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Co z myśli Wincentego Skrzetuskiego
znalazło się w zasadach
wpółczesnego prawa międzynarodowego
Doktor hab. Wojciech Organiściak znakomitą większość swojego życia naukowego poświęcił postaci Wincentego Skrzetuskiego (1745–1791)1 – pijara, pedagoga, historyka, prawnika i pisarza politycznego. Prace Wincentego Skrzetuskiego od dziesięcioleci interesują nie tylko historyków prawa, lecz także kolejne
pokolenia prawników zajmujących się prawem międzynarodowym2.
W dobie upadku Rzeczypospolitej prace W. Skrzetuskiego przywróciły zainteresowanie prawem międzynarodowym w polskiej nauce, gdyż od czasów
Pawła Włodkowica, Stanisława ze Skarbimierza, Jana Frycza Modrzewskiego
i Krzysztofa Warszewickiego aż do Oświecenia próżno szukać pogłębionych rozpraw z tej materii3. Warto dodać, że podawany jako pierwszy napisany w języku
polskim podręcznik prawa międzynarodowego autorstwa Hieronima Stroynowskiego, zatytułowany Nauka prawa przyrodzonego, politycznego, ekonomiki polityczney, y prawa narodów, ukazał się w Wilnie w 1785 r.4, a więc dwanaście
Tutaj można odwołać się do imponującej liczby artykułów poświęconych Wincentemu
Skrzetuskiemu, a przede wszystkim do obszernej monografii: W. Organiściak: Wincentego Skrzetuskiego „Prawo polityczne narodu polskiego”. Katowice 2016.
2
Wzmianki lub dłuższe nawiązania do dzieł W. Skrzetuskiego można znaleźć w pracach wielu
autorów parających się prawem międzynarodowym na przestrzeni ostatnich dwustu pięćdziesięciu lat, np. F. Kasparek: Udział Polaków w uprawie prawa międzynarodowego. Lwów 1885, s. 21;
J. Kolasa: Prawo narodów w szkołach polskich wieku Oświecenia. Warszawa 1954, s. 153, 177–178;
M. Kałduński: Zasada dobrej wiary w prawie międzynarodowym. Warszawa 2017, s. 46.
3
S. Hubert: Poglądy na prawo narodów w Polsce czasów Oświecenia. Wrocław 1960, s. 5 i n.
4
H. Stroynowski: Nauka prawa przyrodzonego, politycznego, ekonomiki polityczney, y prawa
narodów. Wilno 1785.
1
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lat po Mowach o głownieyszych materyach politycznych5 autorstwa Wincentego
Skrzetuskiego.
Z pewnością Wincenty Skrzetuski nie był „zaściankowym pisarzem politycznym”, wielokrotnie bowiem sięgał do tez Cycerona oraz „ojców prawa narodów”,
w tym do Grocjusza6, a przede wszystkim Emera de Vattela7, którego dzieła wywarły szczególny wpływ na poglądy polskiego pijara na prawo międzynarodowe,
co wyraźnie widać w Mowie XVII O powinnościach narodów jednych ku drugim8.
Nie były mu też obce prace Johna Locke’a, Samuela Puffendorfa, Jana Jakuba
Rousseau oraz Monteskiusza, czego dowodem są Mowy: O cnocie dusz wolnych
narodów, O zachowaniu praw9. Wincenty Skrzetuski był w pełni człowiekiem
Oświecenia, podzielającym poglądy m.in. J.J. Rousseau, wskazujące na rolę prawa
jako czynnika sprawczego oraz gwaranta zachowania przyrodzonej człowiekowi
wolności. Prawo miało stać na straży równowagi politycznej i zapewniać wolność oraz prowadzić do uszczęśliwienia i udoskonalenia ludzi, chronić ich przed
niewolą, anarchią, despotyzmem i bezprawiem urzędników. Pisząc o „wolności”,
pijar nie miał na myśli „złotej wolności szlacheckiej”, lecz „wolność naturalną”
przynależną każdemu człowiekowi10. W sposób szczególny podkreślał kwestię
dostępu do edukacji, a w Mowach nawoływał do zaprzestania stosowania tortur
(Mowa II O torturach). Wszystkie te założenia dziś można odnaleźć w międzynarodowym prawie praw człowieka, którego rozwój zapoczątkowało dopiero przyjęcie Powszechnej deklaracji praw człowieka w 1948 r.11
W swoich Mowach o głownieyszych materyach politycznych wydanych
w 1773 r. oraz w Prawie politycznym narodu polskiego z 1787 r.12 Skrzetuski poruszył także wiele innych materii aktualnych również współcześnie, a nierzadko
dotąd kontrowersyjnych, w których do dziś brak międzynarodowego konsensusu.
Współczesny czytelnik Mów, zwłaszcza w kontekście obowiązków państw
i dotrzymywania umów, dostrzega, że postulaty osiemnastowiecznego pisarza
w znacznej mierze stały się realne dopiero w XX w., który na arenie międzynarodowej charakteryzował się m.in. powołaniem stałych sądów międzynarodowych oraz tworzeniem przez państwa organizacji międzynarodowych, zarówno
W. Skrzetuski: Mowy o głownieyszych materyach politycznych. T. 1. Warszawa 1773.
Hugonis Grotii: De Jure Belli ac Pacis, libri tre, In guibus ius naturae & Gentium: item iuris
publici preciptae expilicantur. Pariisis: Apud Nicalum Buon, MDCXXV (1625).
7
W szczególności do E. de Vattel: Droit des gens; ou, Principes de la loi naturelle appliqués
à la conduite et aux affaires des nations et des souverains. Vol. 1–2. Londres 1758.
8
W. Organiściak: Wincentego Skrzetuskiego mowa O zachowaniu traktatów. W: „Z Dziejów
Prawa”. Część 6. Red. A. Lityński. Katowice 2005, s. 87; Idem: Wincentego Skrzetuskiego mowa
O powinnościach narodów jednych ku drugim. „Miscelanea Iuridica” 2006, T. 8, s. 164.
9
W. Organiściak: Wolność w „Mowach...” Wincentego Skrzetuskiego. W: „Z Dziejów Prawa”.
T. 1 (9). Red. A. Lityński, M. Mikołajczyk, W. Organiściak. Katowice 2008, s. 67–90.
10
Ibidem.
11
Universal Declaration of Human Rights. UN Doc. GA Res. 217 (III), 10.12.1948.
12
W. Skrzetuski: Prawo polityczne narodu polskiego. T. 1–2. Wyd. 2. Warszawa 1787.
5
6
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powszechnych (m.in. Liga Narodów i Organizacja Narodów Zjednoczonych), jak
i regionalnych (Rada Europy, Organizacja Państw Amerykańskich, Unia Afrykańska, Unia Europejska, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
itd.). Wszystkie one (i wiele innych) są wynikiem współpracy państw i zostały
powołane właśnie dla współpracy pomiędzy nimi.
W przyjętych w XX w. aktach prawa międzynarodowego znaleźć można wiele odniesień do postulatów W. Skrzetuskiego, np. związanych z zasadą równości
państw (Mowa XIV O równi mocy między Mocarstwami Europeyskiemi i o godziwych
jej utrzymywania sposobach13), a także współpracą państwa (Mowa XVII O powinnościach Narodów jednych ku drugim14). Postulowaną przez W. Skrzetuskiego „równość państw” expressis verbis włączono do regionalnej Konwencji z Montevideo
o prawach i obowiązkach państw z 1933 r.15 Jej art. 4 stanowił, że państwa są równe
pod względem prawnym, korzystają z tych samych praw i mają równą zdolność do
korzystania z nich, gdyż wynika to z ich podmiotowości. Jednak nie ma wątpliwości, że współcześnie największą rangę ma zasada „suwerennej równości” wszystkich
członków ONZ, zawarta w art. 2 ust. 1 Karty Narodów Zjednoczonych16.
W nie mniejszym stopniu cele ONZ czynią zadość wezwaniom W. Skrzetuskiego do międzynarodowej współpracy. Według art. 1 Karty, celem ONZ jest:
„1. Utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, stosując w tym celu skuteczne środki zbiorowe dla zapobiegania zagrożeniom pokoju i ich usuwania,
tłumienia wszelkich aktów agresji i innych naruszeń pokoju, łagodzić lub załatwiać pokojowymi sposobami, zgodnie z zasadami sprawiedliwości i prawa międzynarodowego, spory albo sytuacje międzynarodowe, które mogą prowadzić do
naruszenia pokoju. 2. Rozwijać pomiędzy narodami przyjazne stosunki oparte na
poszanowaniu zasady równouprawnienia i samostanowienia narodów oraz stosować inne odpowiednie środki dla umocnienia powszechnego pokoju. 3. Rozwiązywać w drodze współpracy międzynarodowej problemy międzynarodowe
o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym lub humanitarnym, jak
również popierać prawa człowieka i zachęcać do poszanowania tych praw i podstawowych wolności dla wszystkich, bez względu na różnice rasy, płci, języka lub
wyznania. 4. Stanowić ośrodek uzgadniania działalności narodów, zmierzającej
do osiągnięcia tych wspólnych celów”. Być może dzisiejsza ONZ – powszechna
międzynarodowa organizacja o celach ogólnych, to uosobienie „powszechnej Rodzaju ludzkiego Społeczności”, o której pijar pisze we wspomnianej już Mowie
O powinnościach Narodów jednych ku drugim17.
W. Skrzetuski: Mowy o głownieyszych..., s. 162.
Ibidem, s. 227.
15
Convention on Rights and Duties of States. Montevideo, December 26, 1933, https://treaties.
un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%20165/v165.pdf [Dostęp: 12.02.2019 r.].
16
Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. San
Francisco, 26.06.1945. Dz.U. 1947, nr 23, poz. 90 ze zm.
17
W. Skrzetuski: Mowy o głownieyszych…, s. 207.
13
14
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Równość i współpraca, o których stanowi Karta NZ, zostaną rozwinięte
w 1949 r. przez Komisję Prawa Międzynarodowego w projekcie Deklaracji praw
i obowiązków państw18, a ostatecznie w przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ w 1970 r. Deklaracji zasad prawa międzynarodowego dotyczącej przyjaznych stosunków i współdziałania państw zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych19. Lustrzanym odbiciem tej ostatniej jest Deklaracja zasad rządzących
wzajemnymi stosunkami między Państwami uczestniczącymi, stanowiąca część
Aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE),
sporządzonego w Helsinkach 1 sierpnia 1975 r.20
W Mowie O powinnościach Narodów jednych ku drugim, nawołując do wzajemnej pomocy w razie niebezpieczeństwa, W. Skrzetuski pisze: „cokolwiek winien jest samemu sobie kraj, toż czynić dla drugiego powinien, z tym jednak
określeniem, ile drugi prawdziwie pomocy tej potrzebować będzie i ile on bez
uszczerbienia pierwszych ku sobie obowiązków będzie mógł czynić. […] każdego Narodu z Natury prawa jest obowiązek, ażeby drugiego w razie potrzeby od
upadku ratował, ile może nie wystawiając samego siebie na wielkie niebezpieczeństwo. Zaszczepiony jest niesprawiedliwie twój sąsiad od nieprzyjaciela potężnego, który mu zniszczeniem grozi? Powinieneś go bronić […]”21.
W tym przypadku łatwo znaleźć odniesienia do postanowień Karty Narodów
Zjednoczonych dotyczących wzajemnej pomocy. Artykuł 49 KNZ zakłada jednoczenie się członków ONZ w celu okazywania sobie wzajemnej pomocy, a art. 52
nie wyłącza istnienia układów lub organizacji regionalnych dla załatwiania spraw
dotyczących utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Jednocześnie art. 51 daje państwom prawo do korzystania tak z samoobrony indywidualnej, jak i zbiorowej. Do takiego układu i takiego prawa odwołuje się Pakt Północnoatlantycki22, którego art. 5 zakłada, że „Strony zgadzają się, że zbrojna napaść
na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za
napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna
napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów
Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym […] w celu
przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego”.
W. Skrzetuski współpracę międzynarodową widział też w formie pomocy humanitarnej i pomocy słabszym narodom. W Mowie O powinnościach Narodów
Draft Declaration on Rights and Duties of States, UN Doc. GA Res. 375 (IV), 6.12.1949.
Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations. UN Doc. GA Res. 2625
(XXV), 24.10.1970.
20
Conference on Security and Co-operation in Europe. Final Act, Helsinki, 1.08.1975, https://
www.osce.org/helsinki-final-act [Dostęp: 12.20.2019 r.].
21
W. Skrzetuski: Mowy o głownieyszych…, s. 210–211.
22
Traktat Północnoatlantycki, Waszyngton, 4.04.1949. Dz.U. 1999, nr 13, poz. 111.
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jednych ku drugim pisał: „zgadza się polityka Natury prawem, na wmówienie
w mocarstwa, aby słabszych od niesprawiedliwego uciśnienia możniejszych zasłaniali”23. Wedle W. Skrzetuskiego, obowiązek niesienia sobie nawzajem przez
państwa pomocy humanitarnej w razie zagrożenia i klęsk wypływa z prawa natury, co znalazło odzwierciedlenie w normach współczesnego prawa humanitarnego. „Z tegoż Natury powodu, gdy Naród który głodem jest, lub inną jaką klęską
strapiony, narody insze będące w stanie zaratowania go, obowiązane są potrzebom jego dostarczyć”24. Współpraca państw w tym zakresie jest dziś realizowana głównie na forum organizacji międzynarodowych (ONZ, Unia Europejska),
opracowujących różnego rodzaju programy pomocy humanitarnej dostarczanej
państwom walczącym z głodem (głównie w Afryce), klęskami żywiołowymi, jak
powódź, tsunami czy trzęsienia ziemi (np. w Azji). Skrzetuski w swoich Mowach
podaje również wiele przykładów pomocy wzajemnej państw, polegającej na wysyłaniu żywności i innego rodzaju pomocy materialnej, w tym finansowej.
Wincenty Skrzetuski wzywał także do pomocy „narodom niepolerowanym”.
Łatwo zauważyć, że postulat dotyczący dwudziestowiecznych „narodów niepolerowanych” znalazł się w rozdziale XI Karty Narodów Zjednoczonych, zatytułowanym Deklaracja w sprawie obszarów niesamodzielnych. Artykuł 73 nakłada na państwa sprawujące administrację w koloniach, nazwanych tutaj „obszarami, których
ludność jeszcze nie osiągnęła pełnego samorządu”, obowiązek uznania zasady, że
„interesy mieszkańców tych obszarów stoją na pierwszym miejscu, i jako święte
posłannictwo przyjmują obowiązek popierania w najwyższym stopniu dobrobytu
mieszkańców tych obszarów w ramach systemu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”. Kolejnymi milowymi krokami w zakresie likwidacji kolonializmu
było przyjęcie w 1960 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Deklaracji w sprawie
przyznania niepodległości krajom i narodom kolonialnym25 oraz włączenie prawa
do samostanowienia narodów do obydwu Paktów Praw Człowieka26. Choć w XXI w.
nie ma już kolonii sensu stricto, to skutki kolonializmu nadal są odczuwalne,
stąd ONZ opracowuje dziesięcioletnie plany pomocy krajom postkolonialnym27.
W pełni wpisują się one w postulaty osiemnastowiecznego pijara.
Fundamentalnym elementem współpracy państw jest korzystanie z przysługującego państwu ius tractatuum. W. Skrzetuski poświęcił wiele uwagi traktatom
i zasadzie pacta sunt servanda, zarówno w Mowach (Mowa I O zachowaniu trakW. Skrzetuski: Mowy o głownieyszych…, s. 212.
Ibidem, s. 214–216.
25
Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples. UN Doc.
GA Res. 1514 (XV), 14.12.1960.
26
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Nowy Jork,
16.12.1966. Dz.U. 1977, nr 38, poz. 169, załącznik; Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich
i Politycznych, Nowy Jork, 16.12.1966. Dz.U. 1977, nr 38, poz. 167, załącznik.
27
Obecnie pozostaje w mocy plan przyjęty w ramach Third International Decade for the Eradication of Colonialism (2011–2020) – Third International Decade for the Eradication of Colonialism.
UN Doc. GA Res. 65/430, 10.12.2010.
23
24
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tatów), jak i w Prawie politycznym. Analizował traktaty zawarte m.in. z Rosją,
Prusami, Domem Wiedeńskim, Portą Otomańską i Szwecją, często w kontekście
rozbiorów Polski28. Wiele miejsca poświęcił zasadom pacta sunt servanda oraz
dobrej wiary w wykonywaniu umów. Występował przeciw zaborcom i polityce
prowadzonej w stylu Machiavellego29.
W. Skrzetuski w Mowie O zachowaniu traktatów pisał: „Ktokolwiek więc od
zachowania traktatów uchyla się, gwałci Narodów Prawo, y niszczy, ile z niego
jest, ten wierności publicznej zakład, który świętym jest y nienaruszonym ustawy
Społeczeństw ludzkich mieć chciały. Takowy jest nieprzyjaciel powszechny, jest
burzyciel spokojności Narodów bezpieczeństwa. Przeto wszystkie inne Społeczeństwa, których najistotniejszy jest interes, ażeby ubezpieczona była Traktatów
wiara, mają słuszną przyczynę łączyć się naprzeciw takiemu, y przymusić go do
szanowania tego najdroższego Narodów Prawa. […] Traktaty jako powszechnej
Narodów całości, bezpieczeństwa y uszczęśliwiania ludzkiego rodzaju strzegące,
nienaruszone być mają, świętością są w Społeczeństwach”30.
Dziś pacta sunt servanda to zasada prawa zwyczajowego i prawa traktatowego. Choć w doktrynie prawa międzynarodowego przez dziesięciolecia spierano się
o jej genezę31, dziś nie ulega wątpliwości, że zgodnie z art. 38 ust. 1 lit. c Statutu
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości stanowi ona „ogólną zasadę prawa uznaną przez narody cywilizowane” i występuje wraz z zasadą dobrej wiary.
Prawnicy-internacjonaliści mają różne poglądy co do tego, która zasada wywodzi
się z której32, ale abstrahując od tych rozważań, należy podkreślić, że po pierwsze, są one nierozłączne, a po drugie, dobrze zakorzenione we współczesnym prawie międzynarodowym. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 1969 r.33 oraz
Konwencja wiedeńska o sukcesji państw w odniesieniu do traktatów z 1978 r.34
w swych preambułach głoszą, że zasada swobodnego wyrażania woli, dobrej wiaW. Skrzetuski: Traktaty między mocarstwami europejskimi od roku 1648 zaszłe do roku
1763 podług porządku z przyłączoną potrzebnej historii wiadomością opisane. T. 3. Warszawa 1774.
29
W Księciu Machiavelli pisze: „A nigdy księciu nie zabraknie przyczyn prawnych, by upiększyć wiarołomstwo. Można by na to dać niezliczone przykłady nowoczesne i wykazać, ile traktów pokojowych, ile przyrzeczeń stało się nieważnymi i próżnymi wskutek wiarołomstwa książąt,
a ten wyszedł najlepiej, który umiał używać natury lisa. Lecz konieczne jest umieć dobrze tę naturę
upiększać, i być dobrym kłamcą, i obłudnikiem […]”. N. Machiavelli: Książę. Rozważania nad
pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza. Warszawa 1987, s. 87.
30
W. Skrzetuski: Mowy o głownieyszych…, s. 5.
31
M. Frankowska: Prawo traktatów. Warszawa 1997, s. 101–102.
32
L. Ehrlich: Interpretacja traktatów. Warszawa 1957, s. 213; I. Łukaszuk: Charakter podstawowych zasad prawa międzynarodowego. „Sprawy Międzynarodowe” 1988, nr 11, s. 111–112;
A. Wyrozumska: Umowy międzynarodowe. Teoria i praktyka. Warszawa 2006, s. 273; E. Lis: Zasada dobrej wiary w prawie międzynarodowym. „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, vol. 25, 1, s. 28;
M. Kałduński: Zasada dobrej wiary…, s. 159.
33
Konwencja wiedeńska o prawie traktatów, 22.05.1969. Dz.U. 1990, nr 74, poz. 439, załącznik.
34
Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties, 23.08.1978. UN Treaty
Series, vol. 1946, p. 3.
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ry i pacta sunt servanda – są powszechnie uznane. Oznaczają one „wiarę i zaufanie w stosunkach międzynarodowych, dochowanie danego słowa, wierność
i lojalność drugiej stronie oraz uczciwe, rozsądne postępowanie”35, a więc są to
te wszystkie zachowania w stosunkach międzynarodowych, o które postulował
Wincenty Skrzetuski.
O wadze dobrej wiary i pacta sunt servanda świadczy imponująca liczba
umów, które do nich się odwołują36, ale na szczególną uwagę zasługują te, które
stanowią trzon współczesnego prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych.
Zasada dobrej wiary została bowiem wyrażona w art. 2 ust. 2 Karty NZ:
„Wszyscy członkowie, w celu zapewnienia sobie praw i korzyści wynikających
z członkostwa, wykonywać będą w dobrej wierze zobowiązania przyjęte przez
nich zgodnie z niniejszą Kartą”. Włączenie dobrej wiary do zasad Organizacji
Narodów Zjednoczonych ma fundamentalne znaczenie, nie tylko z tego powodu,
że dziś członkami ONZ i stronami Karty są 193 państwa, ale i ze względu na
szczególny charakter art. 103 Karty, który zakłada jej nadrzędną rolę wśród aktów
prawa międzynarodowego. Przepis ten stanowi, że „w razie sprzeczności pomiędzy obowiązkami członków Narodów Zjednoczonych, wynikających z niniejszej
Karty, a ich obowiązkami wynikającymi z jakiegoś innego porozumienia międzynarodowego, pierwszeństwo będą miały ich obowiązki wynikające z niniejszej
Karty”. Postanowienie to, przyjmowane przez członków bez zastrzeżeń, stanowi
główną wytyczną dla państw w sferze ius tractatuum.
Zasadę dobrej wiary potwierdza też wspomniana wcześniej Deklaracja zasad
prawa międzynarodowego dotycząca przyjaznych stosunków i współdziałania
państw zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, podobnie jak i przyjęta przez
KBWE Deklaracja zasad rządzących wzajemnymi stosunkami między Państwami
uczestniczącymi37. Ta ostatnia weszła w tzw. I koszyk porozumienia helsińskiego, który odnosił się do zagadnień bezpieczeństwa w Europie. Jest oczywiste, że
dobra wiara w stosunkach pomiędzy państwami jest gwarantem bezpieczeństwa,
co dwieście lat wcześniej dostrzegł już Wincenty Skrzetuski: „Traktaty, jako powszechney Narodów całości, bezpieczeństwa y uszczęśliwienia ludzkiego rodzaju
strzegące, nienaruszone być mają, świętością są w Społeczeństwach”38.
Rozważając jednak zagadnienia związane z zasadami pacta sunt servanda
oraz dobrej wiary, należy zwrócić się przede wszystkim ku Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów. Jej art. 18 zawiera obowiązek nieudaremniania przedmiotu i celu traktatu przed jego wejściem w życie: „Państwo jest obowiązane poM. Kałduński: Zasada dobrej wiary…, s. 159.
Ibidem, s. 53–62.
37
Obecnie Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, która wykształciła się z Konferencji (1994 r.), skupia 57 państw tzw. uczestniczących, o równym statusie. Jej celem jest umacnianie bezpieczeństwa i współpracy na obszarze od Władywostoku po Vancouver.
38
W. Skrzetuski: Mowy o głownieyszych…, s. 5.
35
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wstrzymywać się od działań, które udaremniłyby przedmiot i cel traktatu, gdy:
a) podpisało traktat lub dokonało wymiany dokumentów stanowiących traktat
z zastrzeżeniem ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia, dopóki nie ujawni, że nie
zamierza stać się stroną tego traktatu, lub b) wyraziło zgodę na związanie się
traktatem w ciągu okresu poprzedzającego wejście traktatu w życie, jeśli takie
wejście w życie zbytnio się nie odwleka”.
Oznacza to, że strony traktatu, zgodnie z zasadą dobrej wiary, już w okresie
pomiędzy jego podpisaniem a wejściem w życie nie mogą podejmować działań
uderzających w cel i przedmiot traktatu. Jest to jednak założenie „minimum”,
które nie oparło się krytyce doktryny. Pojawiają się bowiem głosy, że wykonywanie w dobrej wierze, to nie tylko otwarte niedziałanie wbrew umowie, lecz dobra
wiara – to także wykluczenie „oszukiwania prawa”, podstępu oraz zachowanie
wierności i lojalności39. Łatwo zauważyć, że postulat uczciwości w stosunkach
międzynarodowych jest nadal aktualny. Tak jak Wincenty Skrzetuski, współcześni autorzy40 starają się wyplenić ducha Księcia Machiavellego, który miał w stosunkach międzynarodowych „naturę upiększać, i być dobrym kłamcą, i obłudnikiem”41.
Zasadnicze znaczenie dla ugruntowania zasad dobrej wiary i pacta sunt servanda ma także art. 26 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów: „Każdy będący
w mocy traktat wiąże jego strony i powinien być przez nie wykonywany w dobrej
wierze”. Kontynuację tego przepisu stanowi art. 27, zgodnie z którym państwo
-strona „nie może powoływać się na postanowienia swojego prawa wewnętrznego dla usprawiedliwienia niewykonywania przez nią traktatu”. Przestrzeganie
tych postanowień stanowi podstawę stosunków międzynarodowych i świadczy
o wiarygodności państw.
Konwencja wiedeńska zawiera też reguły interpretacyjne (art. 31–32), a więc
odpowiada na pytanie – jak należy umowy rozumieć i interpretować. Artykuł 31
zawiera ogólną regułę interpretacji: „1. Traktat należy interpretować w dobrej
wierze, zgodnie ze zwykłym znaczeniem, jakie należy przypisywać użytym w nim
wyrazom w ich kontekście, oraz w świetle jego przedmiotu i celu. […] 4. Specjalne znaczenie należy przypisywać wyrazowi wówczas, gdy ustalono, że taki był
zamiar stron”.
W pierwszej kolejności należy więc stosować wykładnię literalną i rozumieć
postanowienia umowy zgodnie z ich zwykłym znaczeniem. Interpretując tekst,
należy też brać pod uwagę cel umowy, dla którego została zawarta. Oznacza to,
że wykładnia rozszerzająca lub ścieśniająca jest niedopuszczalna. Nie można
nadawać zobowiązaniu innego zasięgu niż to, które wynika z woli państw przyjA. Wyrozumska: Umowy międzynarodowe..., s. 275.
Poglądy P. Dailliera, N. Quoc Dinha oraz A. Pelleta przytoczone za A. Wyrozumska: Umowy międzynarodowe…, s. 275.
41
Supra note 29.
39
40
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mujących umowę. Byłoby to naruszeniem zasady dobrej wiary42. Te reguły interpretacyjne zabezpieczają przed praktykami promowanymi przez „bezbożnie
subtelnego Florentczyka”43, którego z całą mocą krytykuje W. Skrzetuski.
Pijar nie wyklucza jednak konieczności wycofania się z traktatu, ale zakłada, że odbędzie się to w sposób cywilizowany. Pisze: „Prawda, że może czasem
przytrafiać się nieuchronna potrzeba zerwania ligi, lub niedotrzymania Traktatu,
ale i w tej mierze tak się obejść należy, aby ocalona była poczciwość, ostrzec zawczasu swojego Alianta, wyłożyć po przyjacielsku swoje przyczyny, słowem nie
wprzódy przychodzić do takiego zerwania, chyba wszystkich innych sposobów
doświadczywszy, ani w innym razie, chyba nieodbitej potrzeby, i całości narodu”.
O wypowiedzeniu umowy traktuje dziś cały dział trzeci Konwencji wiedeńskiej
(Wygaśnięcie i zawieszenie działania traktatów).
W końcu, jak wyżej zacytowano44, autor Mów pisze także o konieczności zorganizowania się państw w celu egzekwowania wykonywania traktatów. Można
w tym upatrywać zarówno wezwania do stosowania sankcji zorganizowanych45
(które współcześnie są szeroko stosowane, m.in. pod auspicjami Rady Bezpieczeństwa ONZ), ale także do opracowania zasad odpowiedzialności państw. Ta
ostatnia kwestia przez niemal pół wieku była przedmiotem prac Komisji Prawa
Międzynarodowego46, które ostatecznie zakończyły się przyjęciem Artykułów dotyczących odpowiedzialności państwa za czyny niedozwolone47. Choć nie mają
one mocy traktatu, to jednak są przez społeczność międzynarodową uważane za
wzorzec odpowiedzialności państw.
Należy pamiętać, że w czasach Wincentego Skrzetuskiego państwo utożsamiano z osobą władcy, pijar zaś pisał też o odpowiedzialności władców: „Gdy
prywatny Kontraktu nie dotrzymuje, wykracza przeciwko Sprawiedliwości; są na
niego Trybunały, które mogą go y zwykły do ziszczenia się w słowie przymuszać;
co tedy rzeczą niegodziwą jest w człowieku prywatnym, to będzie sprawa godziwą w Królu?”48 I tak, konsekwentnie należy zwrócić się w stronę sądownictwa
międzynarodowego, także karnego oraz immunitetów władców i państwa.
Jak wspomniano wcześniej, dzieła W. Skrzetuskiego wyraźnie nawiązują do
wielu zasad współczesnego prawa międzynarodowego. Można powiedzieć, że
Skrzetuski jest – nieco zapomnianym – promotorem również takich zasad, jak
pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych, zakaz uciekania się do wojSzeroko na ten temat L. Ehrlich: Interpretacja traktatów..., s. 213.
Tzn. Machiavellego, W. Skrzetuski: Mowy o głownieyszych…, s. 2.
44
Supra note 29.
45
R. Bierzanek, J. Symonides: Prawo międzynarodowe publiczne. Wyd. 8. Warszawa 2008,
s. 23–25.
46
A. Zbaraszewska: Dylematy międzynarodowej odpowiedzialności państw. „Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny” 2007, R. 69, z. 1, s. 45 i n.
47
Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. UN Doc. GA Res. 56/83,
12.12.2001.
48
W. Skrzetuski: Mowy o głownieyszych…, s. 6.
42
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ny (z wyjątkiem wojny sprawiedliwej) czy humanitarne jej prowadzenie. Nie tylko więc można odwołać się do zasad Karty Narodów Zjednoczonych i jej art. 2
(w tym kontekście zwłaszcza ust. 3 i 4), ale także do wielu zasad międzynarodowego prawa humanitarnego. W czasach Skrzetuskiego sprawy wojny i pokoju stały się tematem wielu publikacji, a to głównie za sprawą słabości Rzeczypospolitej
i polityki rozbiorowej sąsiadów49.
Idąc tokiem rozumowania Vattela, Skrzetuski pisał nie tylko o powinnościach
państw, ale także jednostek, w tym obowiązku przestrzegania prawa narodów,
„ratowania innych ludzi i pomagania im we wszystkich sytuacjach, za wyjątkiem
tych, które naruszają interes pomagającego”50. Jak zatem pisał Vattel, prawo narodów to „prawo, którego wszyscy ludzie winni przestrzegać, […] prawo, które dla
naszego bezpieczeństwa, naszego szczęścia i najwyższego pożytku świętym dla
każdego z nas być powinno”51. Widać tu wyraźne nawiązanie do kwestii odpowiedzialności, tak samego państwa, jak i jednostki, choć pewnie nie w dzisiejszym
rozumieniu konsekwencji naruszenia prawa narodów/prawa międzynarodowego.
Skrzetuski był uważany za propagatora idei wojny sprawiedliwej, która – jego
zdaniem – była środkiem ostatecznym w rozwiązywaniu sporów międzynarodowych. W Mowach, a zwłaszcza w Mowie XII O nieszczęśliwościach woyny,
y o pożytkach pokoiu, dał wyraz swojej myśli na temat humanitarnego prowadzenia działań wojennych. Krytykował jednocześnie poglądy Hobbesa, który
uważał, że „zwycięzcy mogą używać wszelkich sposobów dla utrzymania pod
swoją władzą krajów podbitych”52. Jego wojna sprawiedliwa to wojna dla ocalenia życia, majątków i wolności. Wskazywał, że zgodnie z prawem natury, strony walczące nie mogą podejmować działań, które szkodziłyby przeciwnikowi
w większym stopniu niż wymaga tego konieczność wojenna i zabezpieczenie
własnych interesów. Takie stanowisko współcześnie wspiera podstawowe zasady
prawa humanitarnego, a mianowicie zasady proporcjonalności i konieczności
wojskowej, rozwijane podczas kodyfikowania prawa humanitarnego, począwszy
od XIX w. (np. Deklaracja petersburska z 1868 r.53) po lata 1949 i 1977 (czyli
przyjęcie czterech konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny i dwóch do nich
protokołów dodatkowych54). Skrzetuski w swej Mowie O powinnościach Narodów
W. Organiściak: Wincentego Skrzetuskiego mowa O powinnościach…, s. 154.
Ibidem, s. 156.
51
E. de Vattel: Droit des gens…, s. 58–59.
52
W. Organiściak: Wincentego Skrzetuskiego mowa O powinnościach…, s. 159.
53
Deklaracja w sprawie pocisków wybuchających małego kalibru, Petersburg, 11.12.1868;
M. Flemming: Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów.
Uzup. i red. M. Gąska, E. Mikos-Skuza. Warszawa 2003.
54
I–IV Konwencje genewskie o ochronie ofiar wojny z 12.08.1949 r. Dz.U. 1956, nr 38, poz. 171
i 175, załączniki; I Protokół dodatkowy do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r. dotyczący
ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych z 8.06.1977 r.; II Protokół dodatkowy do
Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r. dotyczący ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych z 8.06.1977 r. Dz.U. 1992, nr 41, poz. 175, załączniki.
49
50
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jednych ku drugim nie tylko wyraża przekonanie, że z pokonanymi należy się
obchodzić łaskawie, lecz także stwierdza, że niszczenie kraju przeciwnika stanowi zbrodnię przeciwko ludzkości. „Naród przeto podbijający obowiązany jest nie
inaczej powagi swojej zażywać nad nowo nabytemi przez oręż poddanymi, tylko
ku szczęśliwości powszechnej”55. I dodaje: „Owe tedy palenia, y rabunki krajów,
owe zarażania wód, żywności, y broni, zdradziectwa, y inne niegodziwości, gdyby
ich podczas wojen używano, byłyby szkaradnemi ludzkości obrażoney zbrodniami”56. Jednocześnie autor Mów wskazuje, jakich metod walki nie wolno stosować
podczas wojen, odnosząc się tym samym do istniejących i rozwijających się zasad
prawa humanitarnego, których ślady widoczne są czy to w IV Konwencji haskiej
z 1907 r., czy – zwłaszcza – w protokołach dodatkowych do KG z 1977 r., jak
również w wielu umowach międzynarodowych ograniczających stronom w konfliktach możliwość użycia pewnych rodzajów broni57. Są to także ograniczenia
wynikające z norm prawa zwyczajowego. Skrzetuski wyrażał też przekonanie, że
narzucanie podbitym narodom swojej władzy jest wbrew prawu natury i prawu zwyczajowemu, i niczym nie może być usprawiedliwione58. Takie stanowisko
Skrzetuskiego zapewne znalazłoby poparcie w obowiązujących normach międzynarodowego prawa humanitarnego regulujących prawa i obowiązki państwa na
terytorium okupowanym podczas konfliktu zbrojnego (np. IV Konwencja haska
o prawach i zwyczajach wojny lądowej z 1907 r. i Regulamin59, a także IV Konwencja genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny z 1949 r.). Ochrona
niewalczących, a więc tych, którzy zostali pokonani lub z innej przyczyny złożyli
broń, jest – zdaniem pijara – obowiązkiem zwycięzców: „skoro zaś zwyciężony
y bezbronny jest człowiekiem politowania y względy godnym”60.
W Mowie XII O nieszczęśliwościach woyny, y o pożytkach pokoju Skrzetuski nie tylko udowadnia, jak wiele nieszczęść niesie z sobą wojna, zwłaszcza dla
społeczeństwa, ale także wzywa rządzących do pielęgnowania pokoju, który jego
zdaniem ponad wszelką wątpliwość jest jedynym gwarantem dobrobytu ludzkości i świata61.
W. Skrzetuski, przybliżając sobie współczesnym prawo narodów, wypowiadał
się na temat praktyki wysyłania i przyjmowania posłów cudzoziemskich w Rzeczypospolitej. Odnosił się także do ogólnych zagadnień z zakresu dyplomacji,
W. Skrzetuski: Mowy o głownieyszych…, s. 212–213.
Ibidem, s. 212.
57
Wystarczy wspomnieć chociażby o Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych
broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające
niekontrolowane skutki, Genewa, 10.10.1980. Dz.U. 1984, nr 23, poz. 104, oraz protokołach do tej
Konwencji.
58
W. Organiściak: Wincentego Skrzetuskiego mowa O powinnościach…, s. 159.
59
Konwencja dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej (IV konwencja haska) oraz Regulamin z dnia 18.10.1907 r. Dz.U. 1927, nr 21, poz. 161.
60
W. Skrzetuski: Mowy o głownieyszych…, s. 213.
61
Ibidem, s. 112–146.
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w tym do precedencji, sporządzania listów uwierzytelniających, a także gwarancji dla immunitetów dyplomatycznych. Pisał: „wreszcie bezpieczeństwo, powaga
i charakter Posłów obwarowane są nie tylko prawem Narodów, ale Krajowemi
ustawami […]”62.
***
Można przypuszczać, że gdyby Wincenty Skrzetuski żył kolejne dwieście lat,
to z pełną aprobatą odniósłby się do nadzwyczajnego rozwoju prawa międzynarodowego, który nastąpił w kolejnych wiekach, zwłaszcza w tych obszarach,
które pijar uznawał za zasadnicze dla pokojowego współistnienia narodów63. Prawo dyplomatyczne, prawo traktatów, prawo wojny, to jedynie niektóre z działów
wyraźnie akcentowanych w jego rozważaniach. Pisząc o przestrzeganiu prawa
narodów/prawa międzynarodowego zarówno przez jednostki, jak i rządzących
czy państwa, był w pewnym sensie prekursorem idei odpowiedzialności tychże
za jego łamanie. I tak, pierwszy międzynarodowy trybunał rozjemczy powstał
ponad sto lat po śmierci W. Skrzetuskiego, pierwszy stały sąd międzynarodowy
– ponad sto trzydzieści lat, a stały międzynarodowy sąd karny – aż dwieście lat.
Natomiast kwestia immunitetów państw i ich przywódców nadal jest przedmiotem gorącej dyskusji na forum międzynarodowym64. Zważywszy na poglądy Wincentego Skrzetuskiego dotyczące wolności, eliminacji tortur i edukacji,
można przyjąć, że popierałby również rozwój praw człowieka i stworzenie całego
systemu ich międzynarodowej ochrony, w którym miejsce szczególne zajął właśnie zakaz stosowania tortur. W Europie ma on charakter absolutny i stanowi ius
cogens, co wynika z głęboko utrwalonego orzecznictwa Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka65.
Zapewne pijar byłby także przychylny kodyfikacji prawa międzynarodowego.
W czasach, w których żył, prawo międzynarodowe było w znakomitej większości
prawem zwyczajowym. Na przestrzeni ponad dwustu lat istotne jego fragmenty
W. Skrzetuski: Prawo polityczne…, s. 323–324, 327.
W. Skrzetuski: Mowy o głownieyszych…, s. 16.
64
M.M. Boguslavsky: Foreign State Immunity: Soviet Doctrine and Practice. „Netherlands
Yearbook of International Law” 1979, vol. 10; R. Sonnenfeld: Immunitet jurysdykcyjny państwa:
nowe tendencje i otwarte problemy (uwagi na marginesie projektu kodyfikacyjnego KPM–ONZ).
„Acta Universitatis Wratislaviensis” 1987, nr 159; J. Sutor: Immunitet państwa. Warszawa 2011;
E. Olas: Immunitet państwa a naruszenia praw człowieka. Katowice 2016 [rozprawa doktorska niepublikowana, w zasobach Biblioteki Wydziałowej Prawa i Administracji UŚ]; B. Krzan: Immunitet
głowy państwa a bezkarność za popełnienie zbrodni międzynarodowych – uwagi na tle sprawy prezydenta al. Bashira przed MTK. W: Aksjologia współczesnego prawa międzynarodowego. Red. A. Wnukiewicz-Kozłowska. Wrocław 2011, s. 61–90; W. Czapliński: Immunitet wysokich funkcjonariuszy państwa w orzecznictwie MTS. W: Ewolucja immunitetów mających swoje źródło w prawie
międzynarodowym. Red. I. Skomerska-Muchowska. Łódź 2014, s. 154.
65
L. Garlicki: Omówienie art. 3. W: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności. Tom 1: Komentarz do artykułów 1–18. Red. L. Garlicki. Warszawa 2010, s. 98.
62
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zostały skodyfikowane i proces ten trwa nadal66, zgodnie z założeniami art. 13
Karty Narodów Zjednoczonych, który na Zgromadzenie Ogólne ONZ nałożył
obowiązek „popierania stopniowego rozwoju prawa międzynarodowego i jego
kodyfikacji”.
66
Warto dodać, że pierwsze prywatne kodyfikacje datuje się na XV w. (Zbiory traktatów francuskich z 1435 r.), a na szczególną uwagę zasługuje Codex iuris gentium diplomaticus W.G. Leibniza
z 1693 r., zapewne znany Wincentemu Skrzetuskiemu. Współcześnie kodyfikacją „nazywamy ujęcie
jakiejś części w formę traktatu międzynarodowego, opracowanego pod auspicjami jakiejś organizacji międzynarodowej. Kodyfikacja polega na sprecyzowaniu, usystematyzowaniu i ujęciu w formę
pisaną norm zwyczajowych, wyprowadzonych z ustalonej praktyki państw, popartej precedensami
i doktryną […]”. Zob. G. Grabowska: Kodyfikacja prawa międzynarodowego. W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4. Red. J. Symonides, D. Pyć. Warszawa 2014, s. 159–161.
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Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prawo w cudzych krajach w roku 1595
oczyma Anonima widziane*
1. Wprowadzenie
W 1925 r. Jan Czubek wydał zachowany w postaci niezbyt starannej kopii
fragment diariusza podróży nieznanego z imienia i nazwiska polskiego szlachcica, który w latach dziewięćdziesiątych XVI w. zdołał przewędrować znaczną część
Europy. Był na Węgrzech, w Niemczech, Niderlandach, we Włoszech, na Malcie,
w Hiszpanii i Portugalii, a być może również we Francji. Z diariusza tej peregrynacji, opracowanego ostatecznie już po powrocie do kraju, jednak na podstawie
sporządzanych na bieżąco notatek, przetrwał do naszych czasów tylko fragment
obejmujący część podróży po Włoszech, dwie wycieczki na Maltę, przeprawę
morzem do Hiszpanii (z postojami w Genui, Nicei i na Balearach), wreszcie wędrówkę przez Półwysep Pirenejski. Wiemy, że podróżnik zamierzał poprzez Portugalię dotrzeć do Santiago de Compostela, ale poznajemy tylko jego podróż do
Lizbony, na opisie tego miasta bowiem zapiski się urywają1.
Nie możemy ustalić tożsamości autora diariusza. Wszystko wskazuje na to, że
był szlachcicem, ale nie magnatem, pochodził jednak z dość zamożnej rodziny,
* Już po złożeniu niniejszego artykułu do druku ukazało się nowe wydanie anonimowego diariusza. Do druku przygotował go Marian Chachaj, który we wstępie zawarł też bardzo interesującą
hipotezę dotyczącą jego autorstwa. Zgodnie z nią, tajemniczym podróżnikiem był wywodzący się
z osiadłej w Polsce i spolonizowanej rodziny niemieckiej Teofil Szemberg – zob. M. Chachaj: Wstęp
do: T. Szemberg: Diariusz peregrynacji Neapol – Lizbona (1595). W: Europejskie drogi staropolskich
peregrynantów. Relacje Teofila Szemberga, Protazego Neveraniego i Franciszka Bielińskiego. Red.
B. Rok, M. Chachaj. Peregrinationes Sarmatarum. Vol. VII. Kraków–Wrocław [2019], s. 3–30.
1
Anonima diariusz peregrynacji włoskiej, hiszpańskiej, portugalskiej (1595). Wyd. J. Czubek.
„Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”. T. I, Seria II (ogólnego zbioru T. XVI), nr 1.
Kraków 1925 [dalej: Diariusz].
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skoro jego rodziców stać było na finansowanie podróży syna. Starano się poznać
jego nazwisko. Krąg poszukiwań usiłował zawęzić już sam wydawca diariusza,
nie próbował jednak ustalić, kim z imienia i nazwiska był Anonim2. Podobnie
postąpił Kazimierz Hartleb, autor jednej z najbardziej szczegółowych rozpraw
poświęconych diariuszowi z 1595 r.3 Tadeusz Feliks Hahn ostrożnie sugerował,
że Anonim to być może Krzysztof Pawłowski, który w kwietniu 1596 r. wybrał
się w podróż morską z Lizbony do Indii4. Owo oparte na dość kruchych podstawach przypuszczenie starał się w naszych czasach podtrzymać Zdzisław Jedynak5.
Henryk Barycz z kolei z dużym przekonaniem przypisywał autorstwo diariusza
Stanisławowi Niegoszewskiemu, co więcej twierdził, iż jego dziełem jest również
pochodząca z tego samego roku łacińska relacja z podróży po Włoszech6. Propozycję H. Barycza próbował obalić natomiast Władysław Magnuszewski, który
autora dziennika podróży z 1595 r., a także drugiego wspomnianego diariusza
upatrywał we Fryderyku Szembeku, późniejszym jezuicie7. Alojzy Sajkowski
przypuszczał wreszcie, że Anonim to Stanisław Wapowski, późniejszy kasztelan
przemyski8. Wnioski wyciągane z owych, niekiedy bardzo skrupulatnych, badań
można jednak uznać co najwyżej za prawdopodobne, pewności nie mamy, a peregrynant pozostaje dla nas wciąż Anonimem, tak jak nazwał go Jan Czubek i jak
za nim nazywali go kolejni badacze9.
J. Czubek: Wstęp do Diariusz, s. IX–X.
K. Hartleb: Polski Cyriak z Ankony. Nieznany peregrynant na Maltę, do Hiszpanii i Portugalii. „Kwartalnik Historyczny” 1935, R. XLIX, s. 56, 59.
4
T.F. Hahn: Anonima diariusz peregrynacji włoskiej, hiszpańskiej i portugalskiej z r. 1595.
Lwów 1935, s. 12–16. Por. W. Magnuszewski: O autorze Dzienników podróży po Włoszech, Malcie,
Hiszpanii i Portugalii w 1595 r. „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1974, T. XIX, s. 189–190.
5
Z. Jedynak: Podróżnicy polscy we Włoszech i Hiszpanii w końcu XVI i na początku XVII wieku wobec malarstwa z kręgu Michała Anioła. Katowice 2006, s. 29–42. Por. K. Gołąbek: Anonimowa relacja z podróży w okolice Neapolu z około 1568 r. „Studia Źródłoznawcze” 2014, T. LII, s. 150.
6
H. Barycz: Nieznany diariusz podróży po Włoszech z końca wieku XVI. „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1955, T. 5, s. 46–78, a zwłaszcza ostatnie dwadzieścia stron tej rozprawy. Zob. też
późniejszą wersję tegoż opracowania – H. Barycz: Dziennik podróży po Włoszech z końca wieku
XVI i jego przypuszczalny autor. W: Idem: Spojrzenia w przeszłość polskowłoską. Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, s. 311–342. Zauważmy, że Marcin Misztal w swej Historii Malty przyjmuje propozycję H. Barycza jako pewnik – H. Misztal: Historia Malty. W: Historia małych krajów Europy.
Andora. Liechtenstein. Luksemburg. Malta. Monako. San Marino. Red. J. Łaptos. Wrocław–Warszawa–Kraków 2002, s. 260.
7
W. Magnuszewski: O autorze…, s. 189–206. H. Barycz bronił swych ustaleń w polemicznym tekście Rewizja rewizji, czyli o przedwczesnym pasowaniu jezuity Fryderyka Szembeka na autora anonimowego diariusza podróży włosko-iberyjskiej z 1595 roku. „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1977, T. XXII, s. 234–242.
8
A. Sajkowski: Włoskie przygody Polaków. Wiek XVI–XVIII. Warszawa 1973, s. 78–79, 221,
przyp. 1.
9
Por. A. Mączak: Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku. Warszawa
1980, s. 182–183; Idem: Odkrywanie Europy. Podróże w czasach renesansu i baroku. Gdańsk 1998,
s. 10; Idem: Peregrynacje. Podróże. Turystyka. Warszawa 1984, s. 9; zob. też D. Barbarzak: Pierw2
3
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Celem peregrynacji odbywanej na statkach, niekiedy na wozie, a najczęściej
chyba pieszo było bez wątpienia poznanie obcych krajów. Nie była to jednak typowa podróż edukacyjna, nie słyszymy nic o podejmowaniu przez podróżnika
studiów w ośrodkach akademickich. Autor diariusza przekroczył już zresztą granice wieku, w którym takie podróże odbywano. Wędrówka Anonima mogła być
natomiast świadomie podjętym uzupełnieniem studiów, obojętnie gdzie one miały miejsce, w kraju czy za granicą10.
W większości relacji pozostawionych przez polskich podróżników odnaleźć
można spostrzeżenia i uwagi lub przynajmniej drobne wzmianki odnoszące się
do prawa i jego stosowania w zwiedzanych państwach. Diariusz naszego Anonima wyróżnia się jednak pod tym względem, w stosunkowo niewielkim tekście wyjątkowo dużo miejsca zajmują bowiem opisy ustrojów państw, w których
gościł, czasami pojawiają się też informacje dotyczące konkretnych uregulowań
z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego czy karnego, z którymi podróżnik
przypadkowo się zetknął. Na duże zainteresowanie Anonima instytucjami ustrojowymi zwracali uwagę już pierwsi badacze zajmujący się jego diariuszem, nie
wyłączając samego wydawcy11. Ograniczali się oni jednak niemal wyłącznie do
przekazania tego, co na temat urządzeń napisał podróżnik. Warto byłoby natomiast, przedstawiając wywody autora dziennika, postarać się ustalić, na ile jego
obserwacje były rzetelne, trafne, a także jak oceniał on obce prawo, czy ze swoich
spostrzeżeń próbował wyciągać wnioski.

szy polski turysta w Hiszpanii? O nowożytnej relacji anonimowego peregrynanta z 1595 roku. „Vade
Nobiscum. Materiały Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Łódzkiego” 2014,
Vol. XII: „A większą mi rozkoszą podróż niż przybycie…”. Red. G. Trafalski. Łódź 2014, s. 11–12;
P. Roszak: O jakiej liturgii toledańskiej mówi Diariusz peregrynacji włoskiej, hiszpańskiej i portugalskiej (1595)? „Teologia i Człowiek” 2010, T. 15, s. 142.
10
O diariuszu, jego autorze i przedsięwziętej przez niego podróży zob. J. Czubek: Wstęp…,
s. V–XII; H. Barycz: Nieznany diariusz…, s. 69–74; Idem: Diariusz podróży…, s. 332–337;
T.F. Hahn: Anonima diariusz…, s. 16–63; K. Hartleb: Polski Cyriak z Ankony…, s. 56–99.
11
J. Czubek: Wstęp…, s. VI; T.F. Hahn: Anonima diariusz…, s. 31, 42, a zwłaszcza K. Hartleb: Polski Cyriak z Ankony…, s. 64–65, 79–80, 82. Zauważmy, że utożsamiany przez H. Barycza z Anonimem autor łacińskiego diariusza podróży po Włoszech w bardzo niewielkim stopniu
zajmował się zagadnieniami ustrojowymi zwiedzanych państw. Tłumaczenie H. Barycza, że to, co
powiodło się w przypadku Malty czy Hiszpanii, tj. poznanie ich ustroju, w odniesieniu do państw
włoskich nie zostało zrealizowane, nie wydaje się przekonujące (por. H. Barycz: Nieznany diariusz…, s. 59, 64–65).
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2. Ustroje państw
2.1. Malta
Anonim starał się, by w diariuszu obok opisu osobliwości zwiedzanych krain
znalazły się podstawowe wiadomości dotyczące ustroju państw, które dane mu
było poznać. Nawet w przypadku widzianych tylko ze statku Mentonu i Monako
(w diariuszu: Mentona i Monacho) zaznaczył, że „te dwie mieście są sobie wolne”12. Dokładniejsze opisy pojawiają się oczywiście wtedy, gdy podróżnik dłużej
przebywał w jakimś kraju. Możemy przypuszczać, że w zaginionej części diariusza znalazły się uwagi na temat ustroju Królestwa Neapolu13, natomiast w zachowanej części dzieła pierwszy taki opis to obszerne omówienie ustroju Malty, przy
czym, ze zrozumiałych powodów, trudno było w tym wypadku oddzielić ustrój
państwa zakonnego od ustroju samego zakonu św. Jana14. Nasz Anonim zna
(przynajmniej w przybliżeniu) historię Zakonu, jego zadania i podstawowe przepisy jego reguły. Informuje zatem czytelnika o trzech ślubach składanych przez
zakonników i typowym dla zakonów rycerskich podziale członków zgromadzenia na rycerzy, braci służebnych (serwientów) i kapłanów (kapelanów). Zaznacza też, że o ile serwientami i księżmi mogli zostać ludzie jakiegokolwiek stanu,
o tyle do grona rycerzy przyjmowano tylko tego, kto „się wywiedzie ex linea
utraque paterna et materna być prawym szlachcicem od dziadów”15. Rzeczywiście od dawna wymagano od kandydatów na rycerzy szlacheckiego pochodzenia,
przy czym od XVI w. powszechny stał się wymóg „czterech ćwierci szlachectwa”,
oznaczający, że szlachectwem musieli legitymować się wszyscy czworo dziadkowie (obojga płci) wstępującego do Zakonu16. Dość ścisłe, choć podane w bardzo
Diariusz…, s. 57. Określenie „mieście […] wolne” sugerowałoby, że Anonim widział w tych
miejscowościach republiki miejskie, jednak zarówno Monako, jak i Menton były wówczas senioratami Grimaldich, choć z zapewnionymi ich mieszkańcom swobodami politycznymi (A.M. Brzeziński: Historia Monako. W: Historia małych krajów Europy…, s. 392–405). Być może więc podróżnik miał w tym wypadku na myśli faktyczną niezależność obu senioratów.
13
Świadczyłoby o tym choćby stwierdzenie, że genueńscy sędziowie „są właśni jako regentowie w Neapolim” (Diariusz…, s. 55), o których musiała być wcześniej mowa. Istnienie opisu ustroju
Neapolu podejrzewał T.F. Hahn: Anonima diariusz…, s. 41.
14
Informacje zawarte w diariuszu – podobnie jak niemal wszystkie inne spostrzeżenia Anonima – przekazuje K. Hartleb: Polski Cyriak z Ankony…, s. 79–80. Krótkie streszczenie opisu
dotyczącego ustroju Zakonu Maltańskiego podaje też T.F. Hahn: Anonima diariusz…, s. 41.
15
Diariusz…, s. 26.
16
Już w XIV stuleciu przestało wystarczać samo szlacheckie pochodzenie kandydata na rycerza. Szlachetnie urodzeni musieli być zarówno jego ojciec, jak i matka. Od 1428 r. domagano się już
szlachectwa od czterech pokoleń w linii męskiej. Obowiązująca od połowy XVI w., ale w praktyce
występująca już wcześniej, zasada „czterech ćwierci szlachectwa” w niektórych prowincjach Zakonu
była jeszcze bardziej obostrzona (H.J.A. Sire: Kawalerowie maltańscy. Przeł. H. Szczerkowska.
Warszawa 2000, s. 134–136).
12
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skondensowanej formie, są też dalsze przekazane przez Anonima informacje dotyczące przyjmowania kandydatów do Zakonu. Autor diariusza pisze zatem, że
nowo przyjęci członkowie Zakonu muszą wnosić opłaty, których wysokość zależy
od tego, czy kandydat wstępuje do grona rycerzy czy serwientów. Nie wspomina
wprawdzie nasz podróżnik o dwunastomiesięcznym okresie nowicjatu przyszłych
rycerzy i następujących po nim prostych ślubach, wie natomiast o obowiązku
kilkuletniego pobytu na Malcie i uczestniczenia w trzech „karawanach”, czyli wyprawach „na lądy afryckie, by łupić i palić, tak na brzegach, jako i po wyspach
i na samem morzu okręty i galery tureckie”17. Wspomina też mimochodem o zasadzie starszeństwa, nie wyjaśnia jednak, że była to jedna z podstaw do przyjmowania godności w Zakonie. Jeszcze bardziej liczyły się w tym wypadku zasługi
rycerza – o tym również, przynajmniej wprost, Anonim nie pisze. Przywilejem,
który przysługiwał po kilku latach przynależności do Zakonu, było zamieszkanie
w jednej z ośmiu18 gospód (albergo), stanowiących domy poszczególnych prowincji19. Anonim nie zajmuje się bliżej serwientami i księżmi, wspomina natomiast
o donatach, czyli osobach świeckich obojga płci przyjmowanych do Zakonu za
szczególne zasługi (autor diariusza uważa ich za „quartus gradus tych kawalerów”) i mających prawo do noszenia połowy krzyża (w kształcie litery T)20.
Oczywiście nie jest to kompletny opis organizacji Zakonu Maltańskiego, autor diariusza pomija np. inne, poza donatami, grupy osób niezwiązanych ślubami
zakonnymi, nie wspomina też o rycerzach z łaski21, jest zresztą wątpliwe, by interesował się takimi szczegółami. Nie mógł chyba również zapoznać się ze sposobem sprawowania przez Zakon rządów na Malcie czy też z międzynarodowym
statusem państwa zakonnego i jego związkiem z Królestwem Sycylii22.
Anonim bardzo szczegółowo przedstawił za to zasady wyboru głowy państwa
maltańskiego, czyli wielkiego mistrza Zakonu – zapewne dlatego, że podczas jego
drugiego pobytu na Malcie, po śmierci stojącego na czele zgromadzenia kardynała Hugona Loubenx de Verdale’a przeprowadzono elekcję nowego zwierzchnika joannitów. Podróżnik zauważył, że już w czasie choroby wielkiego mistrza
zamknięto port, by wiadomość o możliwości jego zgonu nie wydostała się na
17
Diariusz…, s. 26. Autorowi nasuwa się tu skojarzenie z Kozakami zaporoskimi. Kawalerowie
maltańscy są tyle tylko cnotliwsi, że „swoich nie łupią, jedno odszczepieńce” (Ibidem).
18
W czasie pobytu Anonima na Malcie liczba prowincji, a tym samym gospód rzeczywiście
wynosiła osiem (por. H.J.A. Sire: Kawalerowie maltańscy…, s. 133–134).
19
Diariusz…, s. 26–27. Por. również H.J.A. Sire: Kawalerowie maltańscy…, s. 136–137; tu też
o innych wymaganiach, z którymi wiązało się awansowanie w Zakonie, o zwyczajach w gospodach itp.
20
Wedle Anonima, donaci są „za zaleceniem jakim” przyjmowani „do krzyża”, co może równie
dobrze oznaczać uznanie zasług przez władze Zakonu, jak i zewnętrzną protekcję – Diariusz…,
s. 27. Taki sam znak, jak donaci, nosili też serwienci (H.J.A. Sire: Kawalerowie maltańscy…, s. 137).
21
H.J.A. Sire: Kawalerowie maltańscy…, s. 135, 137.
22
Szerzej na ten temat zob. M. Misztal: Historia Malty…, s. 291–293, 305–310. Anonim bardzo dokładnie opisał natomiast bite na Malcie monety (Diariusz…, s. 27).

564

Marian Mikołajczyk

zewnątrz23 i by papież nie próbował narzucić kawalerom swego nominata24. Rzeczywiście, obawiając się papieskich interwencji, wybory przeprowadzano bardzo
szybko, tak, by stanowisko wielkiego mistrza w trzy dni po zgonie poprzednika
było znowu obsadzone25. Anonim twierdzi, że elekcja odbyła się 8 maja 1595 r.
(zatem nie w trzy, lecz w cztery dni po śmierci de Verdale’a). Przedstawia następnie kolejne etapy skomplikowanej procedury, a więc powołanie namiestnika,
który w pierwszej fazie wyborów przewodniczył zgromadzeniu, przeprowadzane
w poszczególnych nacjach (prowincjach) wyłanianie ich przedstawicieli26 – w tajnym głosowaniu, za pomocą gałek albo też w drodze losowania27, wybór przez
owych ośmiu rycerzy przewodniczącego elekcji, który winien zastąpić w tej roli
namiestnika, a także obranie przez nich trzech pierwszych właściwych elektorów (rycerza, kapłana i serwienta), wreszcie stopniowe dokooptowywanie do tego
składu kolejnych członków, z zachowaniem odpowiednio niewielkiej liczby braci
służebnych i kapelanów. Szesnastu elektorów udawało się na chór kościoła, gdzie
zamknięci, otrzymawszy jeden tylko posiłek, mieli dokonać wyboru wielkiego
mistrza. Anonim wie, że przewodniczący (praeceptor electionis) na wypadek
równego rozłożenia się głosów dysponował głosem stanowczym, informuje też
potencjalnych czytelników o ceremonii ogłoszenia wyników wyborów, przyjmowaniu nowego wielkiego mistrza przez zgromadzonych braci (przez aklamację),
wreszcie o następującym natychmiast zaprzysiężeniu elekta. Drobiazgowy opis
wielostopniowych wyborów uzupełniają informacje o różnych innych przysięgach składanych w kolejnych ich fazach przez czynnych tychże wyborów uczestników28.
Opis Anonima dość wiernie – jak się wydaje – odzwierciedla zawiły, ale jednocześnie skuteczny sposób wybierania wielkiego mistrza29. Do wnikliwego zbadania owej procedury skłoniła naszego podróżnika prawdopodobnie nie tylko
ciekawość, żądza wiedzy. Wypracowane w Zakonie zasady obioru zwierzchnika
23
W pracy H.J.A. Sire’a chyba błędnie podano, że kardynał de Verdale zmarł w Rzymie, a nie
na Malcie (Kawalerowie maltańscy…, s. 439, por. też s. 122). Anonim jednak twierdzi, że wielki
mistrz zmarł w głównej siedzibie Zakonu, bardzo dokładnie opisuje też uroczystości pogrzebowe
mające miejsce od razu po jego zgonie (Diariusz…, s. 30).
24
Diariusz…, s. 29–30. Anonim twierdzi, że zmarły mistrz de Verdale był mianowany przez
papieża, a jedynie – jak nakazywało prawo – zaakceptowany przez Zakon, dlatego też się joannitom
„po trosze przykrzył”. Nieskrępowany wybór mistrza ułatwiało też przeprowadzenie nowelizacji
obowiązujących praw, którą elekt musiał zaakceptować (Ibidem, s. 30).
25
H.J.A. Sire: Kawalerowie maltańscy…, s. 133–134.
26
Według Anonima było ich ośmiu, po jednym z każdej nacji (choć tekst diariusza nie jest
w tym miejscu w pełni jednoznaczny – por. Diariusz…, s. 31). W jego czasach zgłaszać miano jednak 24 przedstawicieli (po trzech z każdej nacji) i dopiero w 1634 r. papież ograniczył ich liczbę do
ośmiu (H.J.A. Sire: Kawalerowie maltańscy…, s. 134).
27
Anonim obieranie „przez baloty” rozumie chyba jako losowanie.
28
Diariusz…, s. 30–33. Anonim dodaje, że przy nim obrano „Hiszpana, starca dobrego, Don
Garzes” (Ibidem, s. 33).
29
Por. H.J.A. Sire: Kawalerowie maltańscy…, s. 133–134.
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praktycznie wykluczające możliwość skorumpowania elektorów30 stanowiły bowiem przeciwieństwo tego, co można było zaobserwować w Rzeczypospolitej.
Nic więc dziwnego, że Anonim chciałby, by podobny porządek panował w jego
ojczyźnie, by podobnie postępowali „w Koronie Polskiej deputaci, którym wszytkie wolności swe i zdrowia w ręce dają; nie przychodziłoby do takich absurda
i prachtych”31.
2.2. Genua
Kilkuzdaniowy opis ustroju Genui32 otwiera stwierdzenie, że jest to wolna rzeczpospolita. Anonim wie o jej zależności od władców Francji33, którą to
zwierzchność udało się zrzucić Andrei Dorii. Słyszał też co nieco o roli, jaką w tym
wypadku odegrał Karol V34. W miarę poprawnie przedstawiony został w diariuszu system organów centralnych republiki. Tworzyć go miały cztery rady, nazywane przez Anonima senatami. Wymienia zatem nasz podróżnik Wielką Radę
(Consiglio majore) składającą się z czterystu mężów oraz mniej liczny organ: Consigleto di 40-a signori. Rzeczywiście w Genewie w tym czasie funkcjonowała czterystuosobowa Wielka Rada oraz Mała Rada, która jednak liczyła nie czterdziestu,
ale stu członków. Z kolei „senat najpierwszy albo supremus” składał się według
Anonima z dwunastu senatorów, doży i dwunastu prokuratorów, rekrutowanych
spośród osób pełniących we wcześniejszych latach godność księcia (doży). Opisywany organ istotnie funkcjonował w Genui, był przy tym stosunkowo nową
instytucją. Nazwa „Senat” (Senato) odnosiła się jednak tylko do dwunastu mężów nazywanych gubernatorami i tworzących Collegio dei Governatori, natomiast
dwunastu wspomnianych przez Anonima prokuratorów (tworzących Collegio dei
Procuratori, nazywane też Eccellentissima Camera) było odpowiedzialnych m.in.
za skarb republiki. Wspólnie z senatorami tworzyli oni Najwyższe Kolegium –
Por. ibidem, s. 143.
Diariusz…, s. 30. Por. też T.F. Hahn: Anonima diariusz…, s. 28–29. Anonim miał tu chyba
na myśli sejm walny. K. Hartleb sugeruje – niesłusznie, jak się wydaje – że autor diariusza porównywał w tym wypadku wybory mistrza z polską wolną elekcją (K. Hartleb: Polski Cyriak z Ankony…, s. 79). H. Barycz w poglądach Anonima i jego krytycznym podejściu do złotej wolności widzi
sposób myślenia człowieka kontrreformacji (H. Barycz: Nieznany diariusz…, s. 72).
32
Opis ten streszcza K. Hartleb: Polski Cyriak z Ankony…, s. 64–65. Por. też T.F. Hahn:
Anonima diariusz…, s. 42.
33
Genua przyjęła to zwierzchnictwo w 1396 r. (J.A. Gierowski: Historia Włoch. Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985, s. 143).
34
Genua została „wyzwolona z mocy królów francuskich przez Andram de Auria, obywatela
i książę ichże, który prosił o tę to rzpltą, ojczyznę swą, Karła V i darowany nią jest” (Diariusz…,
s. 54). Admirał Andrea Doria, dotychczasowy sojusznik Franciszka I w 1528 r., związał się z jego
przeciwnikiem, Karolem V, uzyskując od cesarza zapewnienie poszanowania statusu Genui i jej
ustroju (J.A. Gierowski: Historia Włoch…, s. 205).
30
31
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Serenissime Collegi (i tak pewnie należy rozumieć określenie „senat supremus”)
działające przy boku doży i faktycznie rządzące państwem.
Pisze też Anonim, że dwie pierwsze rady obierają księcia i „co najprzedniejsze urzędy w rzpltej, jako starosty albo gubernatorzy miast, wysp morskich etc.”
Zaznacza również, że doża wybierany jest na dwa lata, przy czym wybiera się
czterech kandydatów, a o ostatecznej obsadzie stanowiska decyduje los35. I w tym
wypadku obserwacje Anonima są w zasadzie trafne, choć jednocześnie – jak
się wydaje – nieco uproszczone. Rzeczywiście, odbywające się co dwa lata wybory
władz wykonawczych republiki (w tym doży i członków Najwyższego Kolegium)
należały do Wielkiej i Małej Rady, istotną rolę odgrywało też w tym wypadku
losowanie. Wybory miały jednak charakter pośredni, rady bowiem w celu ich
przeprowadzenia powoływały specjalną komisję36.
Anonim wspomniał również o czwartym senacie współrządzącym republiką
Genui. Składać się on miał z dziewięciu osób, w tym wypadku musieli to być jednak „ludzie obcy, forestieri, a nie Genuates albo Genuenses”. Z dalszych wywodów
wynika, że ów obsadzany przez cudzoziemców organ miał sprawować przede
wszystkim wymiar sprawiedliwości, zarówno w sprawach cywilnych, jak i kryminalnych. Twierdzi ponadto, że rozsądzanie sporów (cywilnych?) i skazywanie na
śmierć złoczyńców należy zwłaszcza do trzech członków owego gremium, których określa jako „principales”. W wypadku wydania przez nich wyroku śmierci ostateczne jego zatwierdzenie należało do senatu. Do ostatniej z genueńskich
„rad” należeć miało również zarządzanie miastem37. I w tym wypadku udało się
Anonimowi – jak można przypuszczać – uchwycić najbardziej charakterystyczne
cechy sądownictwa w Genui – powierzanie wymiaru sprawiedliwości cudzoziemcom tworzącym Rotę Cywilną i Rotę Kryminalną, a także zatwierdzanie wyroków przez Senat38.

Tak chyba należy rozumieć obiór „przez baloty” (por. Diariusz…, s. 54).
Ibidem, s. 54–55; por. V. Piergiovanni: Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo.
In: Idem: Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l’Occidente medievale e modern. T. I. „Atti
della Società Ligure di Storia Patria” 2012, Nuova Serie, Vol. LII (CXXVI), fasc. I, s. 145–152; Idem:
Il Senato della Repubblica di Genova nella „riforma” di Andrea Doria. In: Idem: Norme, scienza
e pratica…, s. 16–58; J.A. Gierowski: Historia Włoch…, s. 255.
37
Diariusz…, s. 55. Dodajmy, że Anonim potrafił lapidarnie i jednocześnie bardzo trafnie
przedstawić podstawy ustroju gospodarczego Genui. Autor diariusza stwierdzał, iż tamtejszy naród
„barzo jest […] łakomy na pieniądze i tak się też nimi uwiązili, że prawie wszytkie swe bogactwa
mają u króla hiszpańskiego; on im tylko regestra i rachubę zostawił, a sam pieniądzmi ich żyje”
(Diariusz…, s. 56). Istotnie, gospodarcze związki Genui i Hiszpanii były bardzo silne, a finanse
hiszpańskiej monarchii pozostawały w rękach genueńskich bankierów (J.A. Gierowski: Historia
Włoch…, s. 254–255; G. Parker: Filip II. Przeł. I. Szymańska. Warszawa 1985, s. 160).
38
Por. V. Piergiovanni: Leggi e riforme…, s. 151, 153–155; Idem: Il Senato…, s. 38–42.
35
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2.3. Hiszpania
Stosunkowo dużo miejsca w diariuszu zajmują rozważania o rozwiązaniach
ustrojowych wyjątkowo bliskiej sercu jego autora Hiszpanii39. W niewielkim tylko stopniu zainteresował autora ustrój społeczny monarchii Filipa II. Wspomina jedynie, że w Hiszpanii jest około 26 książąt, 45 „margrabiów” (markizów)
i 115 hrabiów, przy czym nie zwraca na ogół uwagi na pozycję prawną owych
utytułowanych członków stanu szlacheckiego, natomiast dość skrupulatnie podlicza ich dochody40.
Opisując ustrój polityczny Hiszpanii, Anonim słusznie wskazuje, że „regimen wszytkiego państwa to jest naprzód król sam”. Równie trafna jest uwaga, że
władcy pomocą w zarządzaniu państwem służy szereg rad41 – rzeczywiście pod
koniec rządów Filipa II przy jego boku funkcjonowało czternaście kolegialnych
ciał. Większość z nich stworzyli jego poprzednicy, ale kilka dalszych powołał on
sam42. Anonim wymienia tylko kilka z nich. Wspomina tajną radę (consilium
secretorum) – być może mając na myśli radę stanu zajmującą się sprawami zagranicznymi, radę sprawiedliwości (consilium iustitiae), radę wojny (consilium
bellicum), „consilia kawalerskie”, „consilium proventuum regalium” i „cosilium inquisitionis fidei”. Istnieją ponadto rady poszczególnych królestw, „jak Indiarum,
Aragoniae, Neapolis, Brabanciae etc.” Nie wszystkie informacje przekazywane
przez Anonima wydają się ścisłe. Rzeczywiście, istniały Rady: Wojny, Zakonów
(rycerskich), Finansów i Inkwizycji. Funkcjonowały również rady zajmujące się
sprawami poszczególnych części monarchii, w tym wymieniane w diariuszu Rady
Indii, Aragonii, Włoch. Od 1588 r. działała Rada Flandrii i być może ją miał na
myśli Anonim, pisząc o Radzie Brabancji. Nie wiadomo natomiast, czy tajna rada
to w rzeczywistości szczególnie ważna Rada Kastylii, zajmująca się sprawami wewnętrznymi tego królestwa, czy może raczej Rada Stanu, do której należały sprawy zagraniczne, zwłaszcza że Rada Kastylii zajmowała się też sprawami wymiaru
sprawiedliwości, co sugerowałoby, że Anonim ją miał na myśli, pisząc o consilium
iustitiae43.
39
Por. T.F. Hahn: Anonima diariusz…, s. 42 oraz krótkie tym razem streszczenie wywodów
podróżnika w artykule K. Hartleba: Polski Cyriak z Ankony…, s. 82. Zob. również D. Barbarzak:
Pierwszy polski turysta…, s. 13.
40
I tak książę „najuboższy ma koło 12 tysięcy, a są, co po 60 000 mają”, dochody markizów sytuują się między ośmioma a czterdziestoma, hrabiów zaś między trzema a dwudziestoma tysiącami.
Diariusz…, s. 72.
41
Adam Kucharski – chyba niesłusznie – twierdzi, iż skupienie się Anonima na owych radach miało łagodzić obraz hiszpańskiego absolutyzmu, przybliżać ustrój monarchii hiszpańskiej
do ustroju Rzeczypospolitej (A. Kucharski: Hiszpania i Hiszpanie w relacjach Polaków. Wrażenia
z podróży i pobytu od XVI do początków XIX w. Warszawa 2007, s. 256).
42
Zob. G. Parker: Filip II…, s. 30–35.
43
Diariusz…, s. 71; G. Parker: Filip II…, s. 30–31; zob. też A. Kucharski: Hiszpania i Hiszpanie…, s. 256–257.
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Anonim twierdzi, że kilku radom przewodniczył monarcha osobiście (Tajnej
Radzie, Radzie Wojny), w innych mianował ich przewodniczących, choć w przypadku Rad Królestw zdarzało się również osobiste uczestnictwo króla w obradach44. Trudno powiedzieć, czy nasz podróżnik dobrze zapamiętał, co mu przekazano albo o czym wyczytał w jakimś dziele – system rządów Filipa II rzeczywiście
polegał na osobistym i bardzo pracochłonnym zarządzaniu państwem, król jednak unikał uczestniczenia w obradach gremiów doradczych, natomiast wnikliwie
studiował dokumenty wypracowane i przekazane mu przez rady45.
Z urzędów centralnych Anonim wymienia tylko dwa: „contestabile, który najpierwszy in publico przy osobie pańskiej i nabliższy stoi”, oraz „almirante, który jest wszytkich armat morskich et maris imperii supremus dux et dominus”46.
Podróżnik ma na myśli niewątpliwie konetabla Kastylii i admirała Kastylii. Co
ciekawe, oba te urzędy na pierwszym miejscu wymienia też kilkanaście lat później podróżujący po Hiszpanii Jakub Sobieski, o ile jednak Anonim wspomina
jedynie zadania admirała związane z funkcjonowaniem hiszpańskiej marynarki,
o tyle Sobieski podkreśla szczególne uprawnienia obu dostojników. Admirał Kastylii jest to bowiem „jakoby defensor nobilitatis”, konetabl Kastylii zaś to „jakoby
defensor populi”. Kiedyś bez zgody „tych dwóch” królowie hiszpańscy nie mogli
nikogo skazać na śmierć47.
W diariuszu odnajdziemy także garść uwag odnoszących się – przynajmniej
pośrednio – do zarządzania państwem w terenie. Anonim skupia się przede
wszystkim na podziale terytorialnym Hiszpanii. Dzieli się ona według niego na
pięć prowincji, a te z kolei na królestwa. Do prowincji Tarraconensis należeć miały Aragonia, Nawarra (a także hrabstwo Barcelony), prowincja kartagińska (Carthaginensis) obejmowała Walencję i Murcję, do Betyki zaliczał królestwa Granady
i Kordoby, Luzytania to z kolei królestwa Portugalii, Algarve, Kastylii48 i Toledo,
a na Gallację składały się królestwa Galicji, Asturii („regna Gallaciae seu Compostellae, Asturiarum seu Leonis”), a także „Biskaje aż po część Nawarry”. W sumie na kontynentalną Hiszpanię składało się dwanaście królestw (Anonim nie
uwzględniał niemającej rangi królestwa Barcelony)49.
Przytoczony przez naszego podróżnika podział na prowincje dowodzić
miał – jak się wydaje – jedynie erudycji autora diariusza. Powołuje się on zreszDiariusz…, s. 71.
G. Parker: Filip II…, s. 30–40. A. Kucharski przytacza pochodzącą z XVI w. opinię Jakuba
Górskiego, który opisując system rad hiszpańskich, również nie potrafił oddać istoty sprawowania
rządów przez Filipa II, z tym że – inaczej niż Anonim – twierdził, iż rady we wszystkim króla wyręczały (A. Kucharski: Hiszpania i Hiszpanie…, s. 262).
46
Diariusz…, s. 72.
47
J. Sobieski: Peregrynacyja JW JMP […], wojewody generalnego ziem ruskich [1607–1613].
W: Idem: Peregrynacja po Europie [1607–1613] i Droga do Baden [1638]. Oprac. J. Długosz. Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 144. Zob. też A. Kucharski: Hiszpania i Hiszpanie…, s. 257–258.
48
Anonim wie o podziale Kastylii na Starą i Nową (por. Diariusz…, s. 71).
49
Ibidem, s. 70.
44
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tą w tym miejscu na „wszytkich historyków”50 i chyba rzeczywiście historyków,
a nie geografów ma na myśli. Jest to bowiem podział z czasów Dioklecjana, kiedy
to nowo utworzona diecezja Hispania składała się właśnie z pięciu wspomnianych prowincji położonych na Półwyspie Iberyjskim (i dwóch kolejnych leżących
już poza jego granicami)51. Wyliczając królestwa, Anonim nie odnosi się jednak
w żaden sposób do ich historycznego rodowodu ani ich odrębności prawno-ustrojowych52. Nie wspomina też o zupełnie niedawnym (1580 r.) objęciu tronu
portugalskiego przez Filipa II i prawdopodobnie nie dostrzega nawet53 szczególnego statusu zagwarantowanemu królestwu (związek z Hiszpanią miał, przynajmniej w początkowym okresie, charakter unii personalnej)54.
Wyliczając najważniejszych urzędników królestwa, Anonim wymienia też wicekrólów55. I w tym wypadku da się zauważyć spore podobieństwo późniejszego
opisu J. Sobieskiego, choć wojewodzic lubelski jest o wiele dokładniejszy. O ile
Anonim podaje tylko przykładowo wicekrólów z Półwyspu Iberyjskiego (i to nie
wszystkich) oraz Neapolu, o tyle J. Sobieski wspomina także wicekrólów: sycylijskiego, sardyńskiego, a także „Indyi orientalnych i okcydentalnych”. Zaznacza też,
że wicekrólowie ci rezydują w swoich częściach imperium, a na dworze mają jedynie swoich agentów56. W diariuszu Anonima pojawiają się natomiast wzmianki
o zwierzchnictwie wicekrólów nad miejscowymi siłami zbrojnymi57.
Ibidem.
Dwie pozostałe prowincje to Mauritania Tingitana oraz później dołączona prowincja Balearica (T. Miłkowski, P. Machcewicz: Historia Hiszpanii. Wrocław–Warszawa–Kraków 1998,
s. 33).
52
Odnotowując przekraczanie kolejnych wewnętrznych granic monarchii hiszpańskiej, wspomina jedynie o kontrolach celnych (zob. niżej). O utrzymujących się odrębnościach części składowych państwa zob. T. Miłkowski, P. Machcewicz: Historia Hiszpanii…, s. 148, a o dostrzeganiu
owych odrębności przez innych podróżników – A. Kucharski: Hiszpania i Hiszpanie…, s. 258–
259.
53
Tekst diariusza urywa się na opisie Lizbony, do której podróżnik dotarł po czterech dniach
od przekroczenia granicy portugalskiej, nie można zatem wykluczyć, że w dalszej jego części poświęconej Portugalii znalazły się informacje dotyczące ustroju tego królestwa.
54
Wspólna z Hiszpanią miała być tylko polityka zagraniczna. Portugalczykom zagwarantowano stanowiska w administracji, wojsku, sądownictwie (zachowując jedyny wyjątek dla członków
rodziny królewskiej), utrzymano ustawodawcze uprawnienia Kortezów, portugalski zarząd koloniami itp. W późniejszych czasach (za Filipa III i IV – w Portugalii odpowiednio II i III) podejmowano
jednak działania zmierzające do ograniczenia samodzielności Portugalii, podobnie jak ograniczano
w tych latach autonomię dawnych królestw wchodzących w skład monarchii (por. H.H. de Oliveira Marques: Historia Portugalii. Przeł. J.Z. Klave. Warszawa 1987, T. I, s. 290–300).
55
Diariusz…, s. 72.
56
J. Sobieski: Peregrynacyja…, s. 144.
57
Anonim, pisząc o zwiedzanych przez siebie miastach jako o siedzibach wicekrólów, wspomina też o pozostających pod ich komendą siłach zbrojnych – por. Diariusz…, s. 78 („Saragossa
jest metropolis Aragoniae, ma wicereja swego z gwardyją także potężną i gotową, jako w inszych
państwach”) i 98 (w Lizbonie „wicerej też […] jest, jako i w innych królestwach, z kil[k]ą tysięcy
piechoty gotowej, jako wszędy hiszpański zwyczaj”).
50
51
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Autor diariusza pokrótce przedstawia też kościelne podziały administracyjne,
wymieniając hiszpańskich i portugalskich arcybiskupów i wspominając o czterdziestu sześciu biskupstwach. Jego celem jest jednak nie tyle opisanie struktur
lokalnego Kościoła, ile ukazanie dochodów poszczególnych hierarchów, chociaż
zaznacza, że najlepiej uposażony arcybiskup Toledo jest jednocześnie prymasem
Hiszpanii58. Nasz podróżnik starał się także ustalić, jak wielu było w tym kraju duchownych zajmujących niższe stanowiska (kanoników, opatów), nie udało mu się
jednak owego „numerum […] dojść”59. Anonim zwrócił także uwagę na hiszpańskie zakony rycerskie („reguły albo krzyże kawalerskie”), prawdopodobnie bardziej ze względu na ich wielkie dochody niż ustrojowe powiązania z państwem.
Wspomina zatem zakony św. Jakuba, Alcantara, Calatrava, wreszcie Montesa60
i dodaje, że ten ostatni funkcjonuje jedynie w Aragonii i Walencji. W Hiszpanii działa również Zakon Maltański. Peregrynant zauważa podporządkowanie
owych zakonów (z wyjątkiem joannitów, choć nie zaznaczono tego w diariuszu)
królom hiszpańskim, którzy są ich mistrzami, chociaż w zarządzaniu wyręczają
się „komendatorami” (Anonim miał tu zapewne na myśli komandorów)61.
Sporo miejsca w diariuszu poświęca nasz podróżnik organizacji hiszpańskiego
wymiaru sprawiedliwości. Pisze bowiem o istnieniu czterech trybunałów, z tym
że wymienia tylko trzy: w Valladolid, w Composteli i w Nawarze. Były to sądy
spraw kryminalnych, składać się miały z przewodniczących (prezydentów), dwunastu audytorów oraz trzech prefektów sprawiedliwości, czyli alkadów. Być może
czwartym, brakującym, trybunałem był opisany przez Anonima sąd na dworze
królewskim; funkcjonuje tam stale czterech alkadów wymierzających sprawiedliwość we wszystkich sprawach cywilnych i karnych. Działając u boku króla, mogą
rozpatrywać sprawy spływające z całego państwa (bo tak chyba należy rozumieć
słowa: „ci wszytkie ziemie sądzą przy królu”), mogą też wymierzać sprawiedliwość w terenie, ale wówczas ich jurysdykcja rozciąga się „tylko na pięć mil polskich” wokół miejsca, gdzie „sąd […] założą”. Ową czwórkę alkadów wspomaga
prezydent „ex consilio iustitiae” i trzech asystujących radców. Dwaj spośród alkadów w każdą sobotę nawiedzają więzienia i sądzą aresztantów, prezydent zaś trzy
razy w roku „obchodzi więzienia i egzekucyją justycyi czyni”. Prezydent cieszy się
tak wielkim szacunkiem, że jest „prawie secundus a rege i ten omniam appellationem differentiam decidit i concludit summa potestatis et autoritatis”62.
Wydaje się, że w relacji, w której pobrzmiewa uznanie dla hiszpańskiego sądownictwa63, znalazło się też trochę trafnych obserwacji. Wymiar sprawiedliwości
Diariusz…, s. 71.
Ibidem.
60
U Anonima: „Montesani vel Montesiae” – Ibidem.
61
Ibidem.
62
Ibidem, s. 71–72.
63
Wbrew temu, co sugeruje A. Kucharski (Hiszpania i Hiszpanie…, s. 261), we fragmencie
diariusza poświęconym hiszpańskiemu wymiarowi sprawiedliwości dominuje prosty opis, na pod58
59
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w Hiszpanii czasów Filipa II stał z pewnością na wysokim poziomie. Prawdopodobnie autor diariusza miesza jednak nieco kompetencje działających na dworze
alcades de casa y corte sądzących (bardzo sprawnie) popełniających przestępstwa dworzan i pełniącej funkcje sądu najwyższego Rady Kastylii (być może to
ta Rada miała być owym czwartym sądem odwoławczym, obok wspomnianych
trzech trybunałów apelacyjnych – wskazywałaby na to wzmianka o rozpoznawaniu przez prezydenta apelacji)64.

3. Prawo administracyjne. Cła i podatki
Opisując urządzenia ustrojowe zwiedzanych państw, Anonim dotykał też –
jak można było zauważyć – zagadnień wiążących się z administracją i prawem
administracyjnym. Jego uwagi odnoszące się do sposobu zarządzania państwem
nie ograniczały się jednak do omawiania podziałów terytorialnych czy też informowania czytelnika o najważniejszych organach administracji centralnej, a w jakimś stopniu również lokalnej.
Jak to już zauważono w literaturze, okazję do wspominania w dziennikach
podróży o administracji stwarzały przede wszystkim bezpośrednie kontakty
z urzędnikami, przy czym najczęściej dochodziło do nich przy przekraczaniu
granic, wjazdach do miast itp. Stanowiły one zresztą jedną z uciążliwości podróży65. Informacje o takich kontrolach znajdziemy również w diariuszu naszego
Anonima, choć są to zazwyczaj lakoniczne wzmianki, bo też na ogół kontrole
owe nie wiązały się z przykrymi osobistymi doznaniami autora. Opisując zmaganie się z burzą na Morzu Śródziemnym zakończone szczęśliwie dotarciem do
brzegów Malty, podróżnik wspomina o tamtejszej straży portowej, która „przed
wielką ciemnością nie dojrzała” wpływającego do portu statku. Nie widzi jednak
potrzeby informowania czytelnika, czy później strażnicy przeprowadzili jakiekolwiek czynności kontrolne (zresztą „okręt […] popsowany” był, a załoga walcząc
stawie którego można wnioskować, że peregrynant pozytywnie oceniał sądy w państwie Filipa II.
Nie ma tu natomiast zachwytów, widocznych w innych poświęconych Hiszpanii częściach dziennika podróży.
64
Por. G. Parker: Filip II…, s. 58, 154–155. Mniej optymistyczny obraz hiszpańskiego sądownictwa w tych czasach kreśli M. Defourneaux: Życie codzienne w Hiszpanii w wieku złotym. Przeł.
E. Bąkowska. Warszawa 1968, s. 189–190.
65
Zob. zwłaszcza F. Wolański: Administracja państwowa w oczach duchownych podróżujących
po Europie i państwie tureckim w XVIII wieku. W: Klasztor w państwie średniowiecznym i nowożytnym. Red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz. Wrocław–Opole–Warszawa 2005, s. 506–509,
a także A. Mączak: Peregrynacje…, s. 235–237; Idem: Odkrywanie Europy…, s. 169–175; Idem:
Życie codzienne…, s. 130–138.
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z żywiołem, pozbyła się całego ładunku i uzbrojenia), zapisał jedynie, że do statku dobiła „łódka strażna”, która go potem „wyniosła na brzeg”66.
W czasie podróży morskiej do Genui, korzystając z krótkiego postoju w Gaecie, autor diariusza wraz z jedną lub kilkoma towarzyszącymi mu osobami chciał
zwiedzić miasto i zamek. Musieli jednak w tym wypadku uzyskać zezwolenie
hiszpańskiej załogi twierdzy (Gaeta należała do Królestwa Neapolu). Nie wiemy
jednak, czy było w tym wypadku konieczne staranie się o formalną zgodę dowództwa, czy też wystarczyło poprosić strażników, by zechcieli wpuścić ciekawych świata turystów, niemniej zetknęli się oni tym razem z pewnymi prawnymi
ograniczeniami w zwiedzaniu obiektów obsadzonych przez wojsko67.
W Genui obowiązywały natomiast specyficzne przepisy pozwalające kontrolować ruch ludności i nie dopuścić do osiedlenia się w mieście osób niepożądanych. Gdy nasz Anonim wysiadł ze statku i udał się do gospody, nie chciano go
przyjąć, lecz pouczono, że powinien pójść „do urzędu opowiedzieć się”. Zaprowadzony przez czeladnika z tej gospody był wypytywany: „kto, skąd, po co, dokąd,
a wszytko pisano”. Dopiero po tym egzaminie wydano mu swego rodzaju kartę
pobytu, której ważność wygasała po trzech dniach. Należało wówczas ubiegać się
o kolejne pozwolenie na trzydniowy pobyt – co też i nasz podróżnik czynił. Na
jego prośbę pozwolono mu zamieszkać w wybranej przez siebie gospodzie. Zaznaczył przy tym, że bez takiego wskazania „sam ten urząd naznacza gospody”
wedle swego uznania. Autor diariusza podkreślał też, że owe dość restrykcyjne
przepisy dotyczą wszystkich zatrzymujących się w Genui, i że „żaden gospodarz
nikogo nie przyjmie bez znaku od urzędu”68.
Opisując genueńskie obyczaje, podróżnik zauważył też, że poza sługami urzędowymi i żołnierzami mężczyźni, nawet najwięksi panowie, nie noszą w tym
mieście broni. Podobnie postępują cudzoziemcy69. Niewątpliwie obowiązywały
w tym wypadku administracyjne przepisy podyktowane względami bezpieczeństwa70, chociaż Anonim wprost o nich nie wspomina.
Diariusz…, s. 20–21.
Nie wiemy też, czy zgoda na zwiedzanie dotyczyła zamku, czy także miasta – autor diariusza
pisze bowiem tylko: „śliśmy na górę do zamku albo już do miasta za uproszeniem się u gwardyjej
hiszpańskiej, która tam jest barzo potężna” (Ibidem, s. 48).
68
Ibidem, s. 54. Por. T.F. Hahn: Anonima diariusz…, s. 21, 35; K. Hartleb: Polski Cyriak
z Ankony…, s. 65; zob. też D. Barbarzak: Śródziemnomorska gościnność w diariuszu Anonima
z 1595 roku. „Meluzyna” 2016, R. III, nr 2(5), s. 13. O przepisach obowiązujących w Genui (na
podstawie relacji Anonima), a także podobnych regulacjach prawnych występujących w innych
miastach Europy pisze dość obszernie A. Mączak: Życie codzienne…, s. 137–138, 348. Zob. też
Idem: Odkrywanie Europy…, s. 174–175.
69
Diariusz…, s. 55. Por. D. Barbarzak: Śródziemnomorska gościnność…, s. 13.
70
O konieczności oddawania przez przyjezdnych broni do depozytu w miastach Włoch północnych i środkowych (m.in. w Genui) zob. A. Mączak: Życie codzienne…, s. 137; Idem: Odkrywanie Europy…, s. 174.
66
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Znacznie obszerniejsze są uwagi Anonima na temat ceł, z tym że dotyczą one
wyłącznie Hiszpanii i Portugalii71. Najbardziej dotkliwie odczuł on kontrolę celną na granicy aragońsko-kastylijskiej, w miejscowości Tortuera. Cło pobierano
bowiem w tym wypadku „nie tylko od kupieckich wszelakich rzeczy, ale i od
wszytkich podróżnych ludzi”. Nie wolno było bowiem przewozić bez oclenia jakichkolwiek nowych rzeczy, „jak szat, materyjej, suknie”, a także „złota, srebra,
pieniędzy”, i to zarówno „do Kastelli jadąc, jako i z Kastelli”. W dodatku obowiązywał bezwzględny zakaz wywozu z Kastylii złota, koni, niewolników oraz żelaza,
„prócz szpady […] przy boku dla swej potrzeby”. Zwolnienie od tego zakazu wymagało „licencyi” podpisanej przez samego monarchę. Cło wynosiło 5% wartości
przewożonych towarów, którą to wartość arbitralnie (jak się wydaje) ustalali sami
celnicy. Nasz podróżnik musiał niestety zapłacić cło od pary zapasowych „rękawów płóciennych”, które miał „w tłumoczku”, aby „jedne zdarszy, mieć drugie
pogotowiu”72.
Autor diariusza nie wspomina nic o cle na granicy kastylijsko-andaluzyjskiej73; być może więc w ogóle go nie pobierano, albo też tamtejsi celnicy nie
dawali się we znaki podróżnym74. Odnotował natomiast, że na granicy Andaluzji
i Portugalii, w miejscowości Alitaria, trzeba płacić „takie myto, jako i z Aragoniej
do Kastelli”, nie pisze jednak nic o sobie, być może więc nowe rękawy zdążyły
się już wytrzeć. Trzy mile dalej, w Palma, już na samej granicy była kolejna komora celna (doana), co więcej, po przekroczeniu granicznej Gwadiany i ujechaniu 5 mil w Serpie podróżny napotykał kolejną doanę, tym razem portugalską75.
Nie wiemy, czy Anonim wszystko dobrze zapamiętał, być może większa liczba
posterunków celnych miała jedynie utrudniać kontrabandę, nie można jednak
całkowicie wykluczyć, że cło pobierano w tym miejscu aż trzy razy. Wzmocniona
kontrola graniczna wiązała się w tym wypadku prawdopodobnie z utrzymywaniem się politycznej i ustrojowej odrębności Portugalii.
Anonim interesował się opłatami celnymi nie tylko jako podróżnik narażony na ich uiszczanie. W czasie pobytu w Sewilli był świadkiem wejścia do portu
siedmiu statków, które przywiozły srebro w sztabach, trochę złota, kamienie
szlachetne i perły, skóry, „korzenie”, cukier itp. Towary te, przeznaczone nieUwagi Anonima streszcza K. Hartleb: Polski Cyriak z Ankony…, s. 65. Zob. też D. Barbarzak: Śródziemnomorska gościnność…, s. 14; A. Kucharski: Europejskie pogranicza Hiszpanii
w oczach polskich podróżników, dyplomatów i żołnierzy (XVI–XIX w.). „Rocznik Lubuski” 2009,
T. 35, cz. 1: Spojrzenia na pogranicza dawniej i dziś. Budowanie tożsamości na pograniczach, s. 25.
W popularnej formie uciążliwości związane z pobieraniem opłat celnych zostały przedstawione
w książce M. Defourneaux: Życie codzienne…, s. 9–10.
72
Diariusz…, s. 84.
73
W diariuszu nie ma też żadnej wzmianki o granicy celnej między Katalonią i Aragonią (por.
ibidem, s. 77).
74
Por. ibidem, s. 92.
75
Ibidem, s. 97.
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wątpliwie dla prywatnych odbiorców76, podlegały ocleniu, jednak marynarzom
udawało się jakąś ich część przemycić bez opłat. Było to chyba publiczną tajemnicą, Anonim pisze bowiem, że wartość tego, „co jedno pod myto królewskie idzie”, wyniosła 18 milionów, „prócz tego, co bosmany kradzieżą przywożą
i przedają”77.
Podróżnika, chwilowo tylko goszczącego w cudzych krajach, nie dotykały natomiast bezpośrednio przepisy podatkowe i pewnie dlatego w jego diariuszu brakuje ciekawszych spostrzeżeń ich dotyczących. Jedynie w opisie dochodów króla
Hiszpanii pojawia się wzmianka o jednym ze źródeł owych dochodów w postaci
pogłównego78.

4. Prawo cywilne
Sporemu zainteresowaniu autora relacji ustrojem zwiedzanych państw, ich
administracją, finansami, słowem tym, co w dawnej Polsce określano mianem
prawa politycznego, nie towarzyszyła podobna ciekawość odnosząca się do prawa
sądowego. Wzmianki o nim pojawiają się na kartach diariusza z reguły tylko wtedy, gdy nasz podróżnik sam miał z prawem owym bezpośredni kontakt.
Możemy się domyślać, że najczęściej miał on do czynienia z prawem cywilnym, a zwłaszcza z prawem zobowiązań. Trudno sobie wyobrazić podróż
bez umów z przewoźnikami, zakupów pożywienia i odzieży, korzystania z noclegów itp. Anonim często informuje czytelnika o tym, że wsiadł na statek79,
że kupił „sobie żywności”80, że wynajął sobie wóz81, a kiedy indziej muła wraz
z mulnikiem82, o tym, że na Malcie znalazł „sobie gospodę u jednej wdowy
Murzynki”83, że wychodząc z Barcelony, dał swe rzeczy „na wóz, który szedł
do Saragossy”84, a w Sewilli rzemieślnik naprawiał mu pończochy85. Wyjątkowo
wspomina też o warunkach zawieranych umów. Pisze, że za podróż statkiem
To, co przywieziono, „przez doanę zaraz prywatnym roznoszono”.
Ibidem, s. 96. Por. M. Defourneaux: Życie codzienne…, s. 66–68.
78
„Same Castellae novae et antiquae królestwo Filipowi II teraźniejszemu dało 8 milionów
w złocie pogłównego” (Diariusz…, s. 71).
79
Ibidem, s. 12, 20, 56.
80
Ibidem, s. 48.
81
Ibidem, s. 82, 88.
82
Ibidem, s. 92.
83
Ibidem, s. 21.
84
Ibidem, s. 72.
85
Dowiadujemy się o tym przypadkiem, Anonim wspomina bowiem, że żona owego, ubogiego, jak się wydawało, rzemieślnika, który mu „pończoch poprawiał”, szła „w niedzielę do kościoła
z takiemi perłami na szyi, żeby u nas […] były najprzedniejszego skarbu godne” (ibidem, s. 97).
76
77

Prawo w cudzych krajach w roku 1595 oczyma Anonima widziane

575

do Barcelony zapłacił 2 skudy86. Kiedy indziej, informując o panującej w Sewilli drożyźnie, użala się, że doświadczył jej osobiście, okazało się bowiem, iż
„za nasze 4 grosze świec trzewika nie weźmie prawie w rękę, nie tylko, by go
miał naprawić”87. Nadużyciem byłoby jednak stwierdzenie, że autor diariusza
pisał w tych miejscach o prawie cywilnym88. On go po prostu nie zauważał,
podobnie jak my nie zauważamy stałej obecności w naszym życiu owego prawa
bliskiego człowiekowi i dostrzegamy w nim prawo sądowe dopiero wtedy, gdy
pojawia się jakiś bardziej skomplikowany problem, albo gdy dochodzi do konfliktu interesów.
Dlatego też – jak pamiętamy – Anonim dość szczegółowo opisał specyficzne
przepisy genueńskie dotyczące kwaterowania podróżników, stanowiące przykład
ingerowania prawa administracyjnego w to, co gdzie indziej było przedmiotem
regulacji wyłącznie prawa cywilnego. Niewątpliwie owe ograniczenia swobody
w zawieraniu umów „hotelowych” miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa.
Jest jednak możliwe, że przy okazji chciano zapewnić właścicielom austerii mniej
więcej równy udział w zyskach, w niektórych przypadkach zaś mogło to stanowić
także ułatwienie dla zagubionych w obcym mieście podróżnych poszukujących
noclegu. Autor diariusza poprzestał jednak w tym miejscu wyłącznie na opisie
faktów i nie dodał żadnego osobistego komentarza.
Pojawia się też w diariuszu opis, łagodnie rzecz ujmując, niezbyt uczciwej
umowy, którą Anonim zawarł, chcąc wydostać się z Malty. Pozbawiony na skutek
nieszczęśliwej przygody pieniędzy (nie miał już nawet za co kupić sobie żywności) zamierzał powrócić na Sycylię. Liczył, że dostanie się tam na jednej z galer,
które miały dostarczyć wiadomość o wyborze nowego wielkiego mistrza. Być
może obiecano mu przewiezienie na Sycylię w zamian za wiosłowanie89. Wyprawa zaczęła się jednak opóźniać, na Maltę dotarła bowiem wiadomość o znacznej
flotylli tureckiej pływającej u wybrzeży sycylijskich. Wysłano zatem najpierw
„fregatę dobrze ubraną na szpiegi”. Nasz szlachcic wprosił się na nią, „obiecawszy zapłatę dobrą”. Do spotkania z Turkami doszło u brzegów Sycylii. Okrążeni
przez nieprzyjacielskie okręty Maltańczycy nie mieli innego wyjścia, jak schronić
się na lądzie i ukryć w górach. Anonim odłączył się wówczas od załogi. I tak to –
jak był przekonany – Pan Bóg go „różnymi śrzodkami wybawił i od Turków
Dnia 29 lipca 1595 r. „wkupiełem się dwiema szkutami na ten okręt i czekałem, bo go poprawiano i smolono, bo już był przystarszym, ad 11 Augusti” (ibidem, s. 57).
87
Ibidem, s. 96–97.
88
Nawet w stosunkowo obszernym wywodzie o praktykowanym w Hiszpanii umieszczaniu
na wynajętych wozach towarów i ludzi trudno dostrzec jakiekolwiek elementy prawa – jest to po
prostu sugestywny obraz cierpień ulokowanych na bagażach podróżnych, którzy się niemal duszą
i „głowami o […] obręczy i o się samych” obijają (ibidem, s. 78).
89
Wcześniej na jednej z tych galer Anonim został przymusowo osadzony w związku z popełnionym przestępstwem (zob. fragment Prawo karne), nie można więc wykluczyć, że choć uwolniono go z kajdan, to nadal był traktowany jako członek załogi.
86
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i od onej płacy onym dobrym ludziom, co się” od niego „spodziewali myta
wielkiego”90.
Dodajmy, że w diariuszu znalazł się również stosunkowo obszerny fragment
zawierający sui generis rozważania „historycznoprawne”. Powołując się na Diodora Sycylijskiego, Anonim wspomina bowiem o obyczajach starożytnych mieszkańców Majorki, które miały towarzyszyć zawieraniu przez nich małżeństw. Ponoć, „gdy się kto z nich żenieł, tedy pierwsze ceremonie małżeńskie nie sam, ale
przez przyjacioły odprawował, toż z zalecenia ich sam dopiero do żony szedł”.
Autor diariusza podszedł do tej relacji dość ostrożnie, wydawało mu się, że to
„nad wielkie głupstwo rzecz głupia”, ale sceptycyzm ów osłabiała wyczytana
u Strabona informacja, iż Balearczycy nie potrafili sobie poradzić z wyrządzającymi szkody w uprawach królikami i prosili o pomoc w tak błahej sprawie senat
rzymski. Byli to zatem ludzie wyjątkowo prości, toteż może i praktykowali opisany sposób wstępnego wypróbowania żony przez przyjaciół91.

5. Prawo karne
Niemal równie rzadkie jak wzmianki o instytucjach prawa cywilnego są zawarte w relacji informacje odnoszące się do prawa karnego. Podobnie jak w innych diariuszach podróży92, również w dziele Anonima pojawiają się, co prawda,
notki o uwięzieniu czy też egzekucji jakiejś historycznej postaci93, z pewnością
jednak umieszczone zostały w diariuszu nie po to, by informować czytelnika
o obowiązującym niegdyś prawie.
Anonim zetknął się jednak także z prawem karnym obowiązującym w czasach jego podróży, przy czym jeden z owych kontaktów okazał się dlań wyjątkoDiariusz…, s. 33–34. Por. T.F. Hahn: Anonima diariusz…, s. 20. D. Barbarzak twierdzi
niesłusznie, że Anonim zbiegł wówczas „z niewoli na galerach” (Śródziemnomorska gościnność…,
s. 9), w rzeczywistości z galer uwolniono go znacznie wcześniej.
91
Diariusz…, s. 63.
92
Por. np. informacje o miejscach uwięzienia i śmierci chrześcijańskich męczenników –
T. Billewicz: Diariusz podróży po Europie w latach 1677–1678. Oprac. M. Kunicki-Goldfinger.
Warszawa 2004, s. 198, 239, 242–243; J. Sobieski: Peregrynacyja…, s. 98. Zob. też wzmiankę Jakuba
Sobieskiego o wieży więziennej jako rzekomym miejscu śmierci Poncjusza Piłata (Peregrynacyja…,
s. 165).
93
Podróżnik dotarłszy morzem do Astury zapisał, że tu ok. 1260 r. Karol Andegaweński „ułapił i dał ściąć” Konradyna (Diariusz…, s. 50). Pisząc o Hiszpanii, zdobywa się na dłuższą refleksję
o zmienności ludzkich losów i „niestatecznym szczęściu”, podając m.in. przykład Kolumba, którego
w „roku 1499 w kajdany […] z bratem wsadzono, jak psa z Indyi smrodem kapającego przed króla przywiedziono” (ibidem, s. 64–65). Zob. też wzmiankę o ekskomunikowaniu księcia Rajmunda
Lulliusza z Majorki (ibidem, s. 60).
90
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wo dotkliwy. Mam na myśli oczywiście opisywaną wielokrotnie w poświęconych
Anonimowi pracach przygodę na Malcie94. Podczas drugiego pobytu na tej wyspie, 23 kwietnia 1595 r. wdał się on w bójkę ze „złym człowiekiem, żołnierzem
dziesiętnikiem z galer”, mieszkającym w tej samej gospodzie, co nasz podróżnik.
Anonim zranił go – w obronie, jak twierdził – „w prawy bok”. Został zaraz ujęty,
zabrano mu pieniądze i „wsadzono na galery”. Spędził na nich „w żeleziech” cztery tygodnie, udając Włocha, nie chciał bowiem hańbić polskiej „nacyi”, uczestniczył też w dwóch wyprawach joannickiej galery. Po powrocie z drugiego rejsu,
gdy okazało się, że zdrowie jego „adwersarza” uległo poprawie, „pofolgowano”
mu, „obrawszy […] z pieniędzy do kęsa”, pozostawiając tylko marne „5 karlinów,
jako 20 groszy naszych”95.
Prawne konsekwencje zranienia maltańskiego żołnierza różnie przedstawiano
w literaturze. K. Hartleb pisał, że Anonima „wsadzono […] zakutego w kajdany na cztery tygodnie kary na galery”96, widział zatem w przymusowym pobycie
na wojennym okręcie sankcję za popełnione przestępstwo. Trochę inaczej podchodzi do tej historii Dawid Barbarzak, który zresztą bezpodstawnie twierdzi, że
naszego podróżnika zaatakował galernik, być może nawet skazaniec, w każdym
razie człowiek „o niskim statusie społecznym” – tymczasem Anonim wyraźnie
pisze przecież o żołnierzu, i to podoficerze. Według tegoż autora, pobyt polskiego szlachcica na galerze nie trwał nieprzerwanie przez cztery tygodnie, przeczy
temu bowiem dokładny opis mającego wówczas miejsce pogrzebu wielkiego mistrza i elekcji jego następcy, świadczący, że autor diariusza był naocznym świadkiem owych wydarzeń97.
Relacja Anonima jest jednak w tym miejscu na tyle niedokładna, że należy się wystrzegać jednoznacznych wniosków. Przede wszystkim nie wiemy, czy
kilkutygodniowy pobyt na galerze był rzeczywiście karą. Nie słyszymy wszak
o jakimkolwiek postępowaniu, przesłuchaniach, ustalaniu winy, być może więc
uwięzienie było swego rodzaju środkiem zapobiegawczym, tymczasowym aresztowaniem. W chwili ujęcia Anonima nie wiadomo było przecież, czy zraniony
przez niego przeciwnik przeżyje, a zatem trudno było stwierdzić, czy udający
Włocha Polak dopuścił się zwykłego uszkodzenia ciała, czy może zabójstwa98. Zauważmy, że gdy okazało się, iż zraniony żołnierz wyzdrowiał, Polakowi „pofolgowano”, zabierając mu jedynie niemal wszystkie pieniądze, które prawdopodobnie
Zob. D. Barbarzak: Śródziemnomorska gościnność…, s. 10; T.F. Hahn: Anonima diariusz…,
s. 19–20, 30; K. Hartleb: Polski Cyriak z Ankony…, s. 94.
95
Diariusz…, s. 30, 34.
96
K. Hartleb: Polski Cyriak z Ankony…, s. 94.
97
D. Barbarzak: Śródziemnomorska gościnność…, s. 10.
98
Umieszczenie naszego „złoczyńcy” na galerach można tłumaczyć dwojako. Być może ujęli go towarzysze zranionego żołnierza i bez zbędnych formalności prawnych zabrali go na okręt.
Możliwe jednak, że taka forma „aresztu tymczasowego” była przyjęta na Malcie. Posadzony przy
wiośle aresztant – w przeciwieństwie do zamkniętego w więzieniu – nie kosztował tak wiele, pracował bowiem na swoje utrzymanie.
94
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stanowiły odszkodowanie czy zadośćuczynienie (a może karę kompozycyjną) dla
pokrzywdzonego. Być może tylko dlatego podróżnik uniknął grożącej mu właściwej, daleko surowszej kary. Mało prawdopodobne wydaje się też, by Anonimowi pozwolono opuszczać okręt – i to na długo. Wspomniane opisy ceremonii
pogrzebowych i obioru mistrza sprawiają wrażenie, że ich autor przynajmniej po
części w tych wydarzeniach uczestniczył99, nie można więc zupełnie wykluczyć,
że w tak ważnym dla państwa zakonnego dniu zaprowadzono go pod strażą do
kościoła albo nawet na krótko wypuszczono na wolność (wobec blokady portu
ucieczka z wyspy była praktycznie niemożliwa)100. Równie dobrze mógł jednak
przebieg elekcji znać z opowiadań, a zwrot „przy mnie obrali byli Hiszpana”101 nie
musi oznaczać, że Anonim osobiście przypatrywał się wyborom, lecz że działo się
to podczas jego pobytu na Malcie.
Poza opisem przygody na Malcie, w diariuszu Anonima odnajdziemy jedną tylko wzmiankę o prawie karnym materialnym. Pisząc o cle pobieranym na
granicy Kastylii, podróżnik wspomina też o surowych karach za przemyt. Groził
bowiem w tym wypadku nie tylko przepadek przewożonych rzeczy, ale i kary
cielesne (przemytnik „wszytko gubi i zdrowie na dyskrecyją sędziów”)102.

6. Prawo procesowe
Poza opisaną przygodą na Malcie, w zachowanej części diariusza nie ma innych wzmianek o stykaniu się autora z wymiarem sprawiedliwości, pociąga to
za sobą również niemal całkowity brak uwag o stosowanych w zwiedzanych krajach procedurach sądowych. Jedynym wyjątkiem są refleksje autora dotyczące
działalności hiszpańskiej Świętej Inkwizycji. Oto 9 października 1595 r. spotkał
on „algwazila”, sługę owej Inkwizycji, któremu wszyscy okazywali daleko idące
posłuszeństwo103. Prowadził on czterech ludzi „dobrowolnie idących” i po cichu
wyjawił polskiemu podróżnikowi, że są to marrani, czyli Żydzi, którzy pozornie
99
Niektóre fragmenty opisu świadczyłyby, że Anonim był rzeczywiście obecny w kościele
konwentualnym w czasie obioru wielkiego mistrza. Pisze bowiem, że elektorzy: „przy mnie chodzili na kór w kościele ad occidentem” (Diariusz…, s. 31), „przy mnie obrali byli Hiszpana” (ibidem,
s. 33). Sprzeczna z tym jest jednak wcześniejsza informacja, że już od ostatnich dni kwietnia miał
siedzieć „w żeleziech na galerach” (ibidem, s. 30).
100
Za taką wersją szczególnie przemawia cytowana w poprzednim przypisie wzmianka o elektorach udających się na chór.
101
Diariusz…, s. 30–33. Por. D. Barbarzak: Śródziemnomorska gościnność…, s. 10.
102
Diariusz…, s. 84. Zob. też K. Hartleb: Polski Cyriak z Ankony…, s. 65.
103
Anonim podkreśla, iż każdy, kto napotkał alquacila, posługującego się jedynie „laseczką
długą na 3 łokcie, heblowaną, cieniuchną”, jako oznaką swego urzędu, mu „uczciwość wyrządził,
z drogi zstąpił” (Diariusz…, s. 94).
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przyjęli chrzest104, a Inkwizycja dysponuje wystarczającymi dowodami pozwalającymi skazać ich na śmierć. Uległość wobec kościelnej władzy bardzo się podobała Anonimowi, zwłaszcza że w Polsce trudno byłoby o niej marzyć; nawet powiązanie złoczyńców nie zmusiłoby ich do pokornego marszu na śmierć, zresztą
zawsze znalazłby się człowiek „tak miłosierny […], co by je odbił urzędowi”. Nic
zatem dziwnego, że „Pan Bóg tak błogosławi” narodowi hiszpańskiemu105.
Obserwacje Anonima, choć skromne, wydają się trafne. Policyjny urzędnik,
do którego obowiązków należało m.in. aresztowanie podejrzanych, rzeczywiście
nazywał się alquacil106, a wspomniana laska (vara) była oznaką jego urzędu107.
Nie myli się też chyba polski podróżnik, pisząc o posłuszeństwie okazywanym
funkcjonariuszom Inkwizycji, choć prawdopodobnie przejawiał się w nim nie
tylko szacunek wobec Świętego Oficjum, lecz również strach przed posądzeniem
o sprzyjanie heretykom108.
Na tym kolejnym zachwycie nad dobrze rządzoną Hiszpanią kończą się jednak uwagi o działalności Inkwizycji – autor diariusza nie wykazuje zainteresowania postępowaniem stosowanym w jej trybunałach, nie wspomina też o uroczystych autodafe109.

7. Podsumowanie
Żądny wszelakiej wiedzy o krajach, które zwiedzał, nasz Anonim nie zaniedbywał również informacji o prawach w nich obowiązujących. Owa chęć poznania dotyczyła jednak przede wszystkim instytucji ustrojowych: organów państwa,
ich kompetencji i zasad powoływania, podziałów terytorialnych. W tym wypadku
104
J. Czubek błędnie objaśnia słowo marrano – twierdząc, że oznacza ono Maura, „który pozornie wyznaje wiarę chrześcijańską” (Diariusz…, s. 94, przyp. 4).
105
Diariusz…, s. 94. Wyznania te dziwiły bardzo T.F. Hahna (T.F. Hahn: Anonima diariusz…,
s. 24–25, 29). Por. też D. Barbarzak: Śródziemnomorska gościnność…, s. 18–19; J. Tazbir: Staropolskie opinie o Hiszpanach. „Przegląd Historyczny” 1967, R. 58, z. 4, s. 614. H. Barycz widzi w nich
natomiast postawę typową dla człowieka identyfikującego się z kontrreformacją (H. Barycz: Nieznany diariusz…, s. 72; Idem: Diariusz podróży…, s. 335–336).
106
Por. H. Kamen: Inkwizycja hiszpańska. Przeł. K. Bażyńska-Chojnacka, P. Chojnacki.
Warszawa 2005, s. 335; A. Kucharski: Hiszpania i Hiszpanie…, s. 260. Mianem tym określano
również funkcjonariuszy działających przy sądach świeckich – por. M. Defourneaux: Życie codzienne…, s. 19, 190.
107
M. Defourneaux: Życie codzienne…, s. 19.
108
Por. ibidem, s. 108, a zwłaszcza M. Kamen: Inkwizycja…, s. 80–82, 257–259, który wskazuje
jednak, iż akceptacja inkwizycji współistniała z okazywaną jej wrogością.
109
Inna rzecz, że były one rzadko organizowane. Zob. M. Defourneaux: Życie codzienne…,
s. 106–108.

580

Marian Mikołajczyk

podróżnik starał się zdobyć przynajmniej podstawowe informacje i rzeczywiście
udawało mu się przekazać ich całkiem sporo, i to nie tylko w dość obszernych
partiach diariusza poświęconych Malcie i Hiszpanii, lecz także w krótkim zarysie
ustroju Republiki Genueńskiej.
Brak natomiast podobnej ciekawości w odniesieniu do innych gałęzi prawa.
Zresztą trudno się temu dziwić. Solidniejsze zainteresowanie prawem sądowym
czy administracyjnym widoczne jest dopiero w przypadku uczonych wojaży
doby Oświecenia, choć oczywiście i w starszych diariuszach podróży odnajdujemy rozproszone informacje dotyczące zwłaszcza prawa karnego. Wspominano
głośne procesy, opisywano egzekucje, więzienia. Pisano jednak głównie o tym,
z czym przypadkowo się zetknięto, co zasłyszano110, i tak też postępował Anonim – prawa cywilnego nie dostrzegał, bo zabrakło w jego podróży sytuacji
konfliktowych, które zawiodłyby go do sądu; jeżeli chodzi o prawo karne, tu
szczęścia miał trochę mniej, stąd też w dzienniku znalazł się opis uwięzienia na
Malcie111; więcej pisał natomiast o przepisach celnych, bo ich stosowanie odczuł
na własnej skórze.
Podkreślić należy, że spostrzeżenia naszego peregrynanta dotyczące obcych
praw są na ogół trafne i dają w miarę wiarygodny obraz obcych instytucji prawnych, zwłaszcza w zakresie prawa ustrojowego. Siłą rzeczy jest to obraz nie wolny
od uproszczeń, a pewnie i drobnych pomyłek – trzeba jednak zaznaczyć, że rażących błędów w diariuszu Anonima nie dostrzegamy. Nie można zresztą wykluczyć, że to, co odbieramy jako nieścisłość czy niedokładność, może być odzwierciedleniem odbiegającej od regulacji prawnych praktyki. W pełni owej trafności
obserwacji nie możemy zresztą ocenić, nie wiemy bowiem, czy interesujące nas
zapiski powstały wyłącznie na podstawie informacji zebranych w czasie podróży,
czy też, co jest całkiem prawdopodobne, były one uzupełniane w późniejszym
czasie, być może już w Polsce, na podstawie wiedzy zaczerpniętej z książek.
Anonim przede wszystkim opisuje urządzenia ustrojowe, a także niektóre inne
regulacje prawne. Takie rejestrowanie faktów było zresztą typowe dla starszych,
szesnasto- czy siedemnastowiecznych relacji z podróży112. Jednak autor diariusza
potrafi od czasu do czasu zdobyć się na ocenę omawianych instytucji – najczęściej zresztą pozytywną. Co więcej, na ich tle dostrzega niedoskonałości polskich
rozwiązań i – szczerze, jak się wydaje – pragnie, by w ich duchu zreformowano
prawo w jego ojczyźnie. Anonim jawi się w tym wypadku jako zwolennik silnej,
a przede wszystkim sprawnej władzy państwowej.
Por. A. Kucharski: Echa zbrodni. Doniesienia o przestępstwach z terenów Europy Środkowej
i Wschodniej w polskich dziennikach podróży (XVII–XVIII w.). W: Przestępczość kryminalna w Europie Środkowej i Wschodniej w XVI–XVIII w. Red. P. Klint, D. Wojtucki. Łódź–Wrocław 2017,
s. 152, 154–161, 164–166.
111
Przypadkowe było też zetknięcie się Anonima z działalnością inkwizycji hiszpańskiej.
112
Por. B. Kurządkowska: Rejestr rzeczy mijanych jako przyczynek do wyznań osobistych w relacji z podróży Teofili Morawskiej. „Prace Literaturoznawcze” 2015, T. 3, s. 186–188.
110
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Polskiego szlachcica, który w ostatnim dziesięcioleciu XVI w. przemierzał Europę, różnie oceniano w historiografii. Nikt nie miał wątpliwości co do tego, że
był to człowiek o szerokich zainteresowaniach, ciekawy świata, nieźle wykształcony, dobrze znający literaturę klasyczną113. W związku z tym opinie niektórych historyków o szesnastowiecznym podróżniku były nadzwyczaj pochlebne. Wysoko
cenił go Tadeusz Feliks Hahn114, a jeszcze bardziej podziwiał Kazimierz Hartleb,
nazywając autora diariusza polskim Cyriakiem z Ankony115 i porównując tym samym z wielkim włoskim podróżnikiem z XV w. Starał się studzić te zachwyty
Henryk Barycz – nie przecząc dużej wartości Diariusza…, widział w Anonimie
raczej przeciętnego peregrynanta i podawał przykłady ciekawszych jego zdaniem
relacji z podróży odbywanych w końcu XVI i na początku XVII stulecia116. Zapisane w diariuszu z 1595 r. uwagi dotyczące prawa wydają się jednak bardzo interesujące. Pełna ocena ich wartości będzie możliwa dopiero po porównaniu opisu
peregrynacji z dziennikami innych polskich podróżników zwiedzających Europę
w pierwszych wiekach epoki nowożytnej, z pewnością jednak dzieło Anonima
stanowi ważne źródło do poznania staropolskiej kultury prawnej.
113
Por. np. H. Barycz: Nieznany diariusz…, s. 60–61; T.F. Hahn: Anonima diariusz…,
s. 22–24 i passim; W. Magnuszewski: O autorze…, s. 188–189; por. też A. Mączak: Odkrywanie
Europy…, s. 10.
114
T.J. Hahn: Anonima diariusz…, s. 62–63.
115
K. Hartleb: Polski Cyriak z Ankony…, s. 91–96, ale uwielbienie okazywane Anonimowi
widoczne jest w całej rozprawie (s. 56–99). Również W. Magnuszewski zda się bardzo wysoko oceniać diariusz i jego autora (W. Magnuszewski: O autorze…, s. 188–189).
116
H. Barycz: Rewizja rewizji…, s. 233–234.
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Kilka uwag o wymaganiach adresowanych
do osób ubiegających się o pełnienie stanowisk
w ramach władzy ustawodawczej, wykonawczej
i sądowniczej
1. Doktor habilitowany Wojciech Organiściak, którego przedwczesna śmierć
zabrała z naszego grona, był zarówno teoretykiem, jak i praktykiem prawa.
Przez wiele lat pracę naukową łączył bowiem ze służbą sędziowską. Jako teoretyk zajmował się przede wszystkim historią prawa, w ramach której szczególnie
upodobał sobie zagadnienia ustrojowe. Monumentalnym efektem Jego badań jest
monografia zatytułowana Wincentego Skrzetuskiego „Prawo polityczne narodu
polskiego”1. Rozważania w niej zawarte dotyczą zarówno ustroju politycznego, jak
i społecznego oraz gospodarczego. W szerokim zakresie odnoszą się również do
ustroju sądów. Ich przedmiotem jest także materia dotycząca trójpodziału władz,
do dziś wywołująca różnego rodzaju spory i polemiki2.
Jednym z wątków, jaki się w nich pojawia, jest kwestia wymagań, jakie spełniać musiały osoby ubiegające się o stanowiska w strukturze władzy, zwłaszcza
sądowniczej3. Bez wątpienia nie jest to zagadnienie pierwszoplanowe, nie powinno być jednak bagatelizowane, gdyż legitymowanie się przez osoby sprawujące
władzę oznaczonymi właściwościami bezspornie wpływa na sposób pełnienia
urzędu. Problematyce tej, analizowanej w świetle dzisiaj obowiązujących przepisów, chciałbym poświęcić dalsze uwagi, składając tym opracowaniem skromny
hołd pamięci dr. hab. Wojciecha Organiściaka.
1
2
3

Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016, 590 s.
Por. np. s. 109 i n.
Por. np. s. 463 i 483.

Kilka uwag o wymaganiach adresowanych do osób…

583

2. Stosownie do treści art. 10 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej4
ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. W myśl natomiast ust. 2
tego przepisu władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów5, a władzę sądowniczą –
sądy i trybunały. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe
(art. 175 ust. 1 Konstytucji). Jeśli chodzi z kolei o „trybunały”, o których mowa
w art. 10 ust. 2 Konstytucji, to są nimi Trybunał Konstytucyjny oraz Trybunał
Stanu6.
3. Warunki, jakie spełniać muszą osoby ubiegające się o mandat poselski i senatorski, o urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i stanowiska członków
Rady Ministrów oraz o urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu, Sądu Najwyższego, sądu powszechnego, sądu administracyjnego oraz
sądu wojskowego, określone zostały po części w Konstytucji, po części natomiast
w innych aktach prawnych. Jeśli chodzi o osoby pochodzące z wyboru, to należy
wymienić tutaj ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy7. O wiele bardziej rozbudowana jest natomiast regulacja prawna dotycząca wymagań adresowanych do kandydatów na sędziów. Niezależnie bowiem od przepisów Konstytucji zostały one określone: w ustawie z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów
Trybunału Konstytucyjnego8, ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym9, ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych10,
ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych11 oraz
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych12. PróKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.
Nie ulega wątpliwości, że nie jest to kompletna lista organów władzy, co potwierdza chociażby treść art. 16 ust. 2 Konstytucji, w myśl którego samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej, a przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W dalszej części, ze
względu na założone ramy opracowania, ograniczę się jednak jedynie do organów wymienionych
w art. 10 ust. 2 Konstytucji.
6
Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 2122) nie
określa żadnych wymagań w stosunku do sędziów Trybunału Stanu. Z art. 199 ust. 2 Konstytucji
wynika natomiast, że przewodniczącym Trybunału Stanu jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,
natomiast zgodnie z art. 199 ust. 2 zd. 2 Konstytucji, zastępcy przewodniczącego Trybunału oraz co
najmniej połowa członków Trybunału Stanu powinni mieć kwalifikacje wymagane do zajmowania
stanowiska sędziego. Ten stan rzeczy powoduje, że problem wymagań adresowanych do członków
Trybunału Stanu można uznać za wyczerpany.
7
Tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 684 [dalej: KW].
8
Tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 1422 [dalej: USSTK].
9
Dz.U. 2019, poz. 825 [dalej: USN].
10
Tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 52 ze zm. [dalej: PUSP].
11
Tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 2167 [dalej: PUSA].
12
Tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 2216 ze zm. [dalej: PUSW].
4
5
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bując usystematyzować wspomniane wymagania, należy, jak się wydaje, kolejno
omówić zagadnienia dotyczące obywatelstwa, wieku, cech charakteru, karalności,
wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz wymagań zdrowotnych.
4. Jeśli chodzi o kwestię obywatelstwa, to w punkcie wyjścia odnotować trzeba, że w świetle art. 99 Konstytucji osoba ubiegająca się o mandat zarówno poselski (ust. 1), jak i senatorski (ust. 2) powinna legitymować się obywatelstwem
polskim. Taki sam wymóg adresowany jest do osoby ubiegającej się o urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (art. 127 ust. 3 Konstytucji). Bardziej skomplikowana regulacja prawna w tym zakresie dotyczy osób ubiegających się o stanowiska sędziowskie. Nie jest ona bowiem identyczna w odniesieniu do wszystkich
stanowisk sędziowskich. Z ustawy o Sądzie Najwyższym oraz z ustawy – Prawo
o ustroju sądów wojskowych wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że kandydat na sędziego posiadać powinien wyłącznie obywatelstwo polskie13. Analogicznie jest w odniesieniu do kandydatów ubiegających się o stanowisko sędziego
sądu powszechnego, choć wymóg, o którym mowa, wprost wyartykułowany został jedynie w odniesieniu do stanowiska sędziego sądu rejonowego (art. 61 § 1
pkt 1 PUSP). Daje się on natomiast w sposób niebudzący wątpliwości wywieść
również w odniesieniu do stanowiska sędziego sądu okręgowego (art. 63 § 1 i 3
PUSP) oraz sędziego sądu apelacyjnego (art. 64 § 1 i 2 PUSP)14. Trudno zresztą,
by status sędziów sądów powszechnych był w tym zakresie zróżnicowany.
Inaczej omawiany problem kształtuje się w przypadku sędziów sądów administracyjnych. Z art. 6 § 1 pkt 1 oraz art. 7 § 1 PUSA wynika bowiem, że kandydat
zarówno na sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego, jak i na sędziego
Naczelnego Sądu Administracyjnego posiadać powinien obywatelstwo polskie.
Brak zatem zastrzeżenia, że ma to być „wyłącznie” obywatelstwo polskie. Nie ulega zaś wątpliwości, że de lege lata obywatel Polski może także posiadać obywatelstwo obcego państwa, co wyraźnie potwierdza treść art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim15.
Jeszcze bardziej złożona jest, jak się wydaje, regulacja dotycząca wymagań adresowanych do kandydatów na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Źródłem
Por. art. 30 § 1 pkt 1 USN oraz art. 22 § 1 pkt 1 PUSW.
W obydwu tych przypadkach w procesie wykładni należy także uwzględnić regulację zawartą w art. 75 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (tekst jedn. Dz.U.
2019, poz. 740), z którego wynika, że na stanowisko prokuratora może być powołany ten, kto posiada wyłącznie obywatelstwo polskie. Dalsze szczegóły w tym zakresie trzeba pominąć.
15
Tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 1829 ze zm. Z przepisu tego wynika, że obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same
prawa i obowiązki, jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. Z kolei w myśl art. 3
ust. 2 ustawy obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze
skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające
z niego prawa i obowiązki. Nietrudno dostrzec, że wymagania dotyczące niektórych osób ubiegających się o pełnienie urzędów, o których mowa była wyżej, pozostają w sprzeczności z cytowanym
przepisem. Jest to jednak problem, który wymaga odrębnego rozważenia.
13
14
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wątpliwości w tym zakresie jest przepis art. 3 USSTK. Stanowi on bowiem, że
sędzią Trybunału może zostać osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz
spełnia wymagania niezbędne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu
Najwyższego lub sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Szkopuł w tym,
o czym była mowa wyżej, że wymagania te, nie tylko zresztą w zakresie dotyczącym obywatelstwa, nie zostały określone analogicznie. Nie jest zaś dostatecznie
jasne, co oznacza spójnik „lub” użyty w cytowanym przepisie, na ogół stosowany przez ustawodawcę jako wyraz alternatywy zwykłej. Tym samym więc trudno
precyzyjnie ustalić, jakim wymaganiom sprostać powinna osoba ubiegająca się
o stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
Żaden przepis prawa nie określa natomiast wprost wymagań dotyczących
obywatelstwa adresowanych do kandydatów na członków Rady Ministrów.
5. Kolejnym wymogiem, któremu poświęcić należy nieco uwagi, jest wiek
kandydata. Jeśli chodzi o posłów, senatorów i Prezydenta RP, to materia ta uregulowana została zarówno w Konstytucji, jak i w Kodeksie wyborczym. I tak,
w myśl art. 99 ust. 1 Konstytucji, wybrany do Sejmu może być obywatel polski
mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat. Analogiczną treść ma – co do istoty – art. 11 § 1 pkt 1 KW. Z kolei stosownie do
art. 99 ust. 2 Konstytucji wybrany do Senatu może być obywatel polski mający
prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat. Tak samo
jak w przypadku kandydatów na posła, również w przypadku osób ubiegających
się o mandat senatorski wymóg ten został także wyrażony w 11 § 1 pkt 2 KW.
Jeśli chodzi o osoby ubiegające się o urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
to zarówno z art. 127 ust. 3 Konstytucji, jak i z art. 11 § 1 pkt 3 KW wynika, że
muszą one najpóźniej w dniu wyborów ukończyć 35. rok życia.
Żaden przepis nie określa natomiast górnej granicy wieku uniemożliwiającej ubieganie się o mandat poselski i senatorski, a także o urząd Prezydenta RP.
Obowiązująca regulacja prawna nie zawiera też unormowań określających jakiekolwiek wymagania wiekowe w stosunku do osób będących członkami Rady Ministrów.
6. O wiele bardziej złożona, a zarazem zróżnicowana jest regulacja dotycząca
omawianych wymagań w przypadku kandydatów ubiegających się o urząd sędziego. Generalnie rzecz ujmując, są one uzależnione od rangi sądu w strukturze organów wymiaru sprawiedliwości. I tak, stosownie do treści art. 61 § 1 pkt 5 PUSP,
na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto ukończył
29 lat. Dalsze przepisy ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, dotyczące
wymagań adresowanych do kandydatów do urzędu sędziego sądu okręgowego
oraz apelacyjnego, nie określają wprost wymagań wiekowych, jednak analiza innych wymogów, jakim sprostać muszą te osoby, nie pozostawia wątpliwości, że
musi to być wiek przekraczający wspomniane 29 lat.
Jeśli chodzi natomiast o sędziów sądów administracyjnych, to wymagania
wiekowe zostały określone w ustawie Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
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Zgodnie z jej art. 6 § 1 pkt 5, do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego może być powołany ten, kto ukończył 35 lat
życia. Przepis art. 7 § 1 PUSA stanowi natomiast, że do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego może być powołany ten,
kto spełnia wymagania określone w art. 6 § 1 pkt 1–4 i 6, jeżeli ukończył 40 lat.
Jest to reguła, która doznaje jednak wyjątków określonych w dalszej części tego
przepisu. Wymaganie ukończenia 40 lat nie dotyczy bowiem sędziego, który co
najmniej przez trzy lata pozostawał na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu
administracyjnego.
Z art. 30 § 1 pkt 3 ustawy o Sądzie Najwyższym wynika natomiast, że do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego tego Sądu może być powołana osoba, która
ukończyła 40 lat. Reguła ta nie doznaje żadnych wyjątków. Wymóg ukończenia
40 lat dotyczy również kandydatów ubiegających się o urząd sędziego Trybunału
Konstytucyjnego, co jest konsekwencją odesłania zawartego w przywołanym już
wyżej art. 3 USSTK. Nie jest natomiast dostatecznie jasne, wskutek okoliczności,
o których mowa była wyżej, czy do osób takich zastosowanie znajduje regulacja
zawarta w art. 7 § 1 in fine PUSA, przewidująca – w stosunku do osób ubiegających się o stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego – wyjątki od
wymogu ukończenia 40. roku życia.
7. Bardzo skomplikowana jest również regulacja prawna dotycząca określenia
górnej granicy wiekowej pełnienia urzędu sędziego. Jeśli chodzi o sędziów sądów
powszechnych, to generalna reguła w tym zakresie określona została w art. 69 § 1
oraz § 1b PUSP. I tak, zgodnie z pierwszym z tych przepisów, sędzia przechodzi
w stan spoczynku z dniem ukończenia 65. roku życia, chyba że nie później niż
na sześć miesięcy i nie wcześniej niż na dwanaście miesięcy przed ukończeniem
tego wieku oświadczy Krajowej Radzie Sądownictwa wolę dalszego zajmowania
stanowiska i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu
na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, wydane na zasadach określonych dla kandydata na stanowisko sędziowskie16. Z kolei w myśl art. 69 § 1b
PUSP Krajowa Rada Sądownictwa może wyrazić zgodę na dalsze zajmowanie
stanowiska sędziego, jeżeli jest to uzasadnione interesem wymiaru sprawiedliwości lub ważnym interesem społecznym, w szczególności jeśli przemawia za tym
racjonalne wykorzystanie kadr sądownictwa powszechnego lub potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami poszczególnych sądów17. Reguła ta znajduje również
zastosowanie w odniesieniu do sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych
wskutek odesłania zawartego w art. 29 PUSA.
Materia dotycząca wymagań zdrowotnych, jakie spełniać powinni kandydaci na stanowisko
sędziego, przedstawiona zostanie w dalszej części opracowania.
17
Z dalszej części tego przepisu wynika, że uchwała Krajowej Rady Sądownictwa jest ostateczna, a w przypadku niezakończenia postępowania związanego z dalszym zajmowaniem stanowiska
sędziego po ukończeniu przez niego wieku, o którym mowa w § 1, sędzia pozostaje na stanowisku
do czasu zakończenia tego postępowania.
16
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Brak natomiast w obecnie obowiązującym stanie prawnym możliwości uzyskania zgody na dalsze zajmowanie stanowiska przez sędziego Sądu Najwyższego.
Przepis art. 37 § 1 USN w jego aktualnym brzmieniu stanowi bowiem, że sędzia
Sądu Najwyższego przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 65. roku
życia i ustawa nie przewiduje żadnego wyjątku w tym zakresie. Trzeba jednak
wyraźnie podkreślić, że stosownie do treści art. 129a § 1 USN przepis ten znajduje zastosowanie do sędziów, którzy objęli stanowisko sędziego Sądu Najwyższego
po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy
o Sądzie Najwyższym18.
8. Stosownie do treści art. 99 ust. 3 Konstytucji wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia
wolności za przestępstwo umyślne19 ścigane z oskarżenia publicznego. Regulacja
ta znajduje zastosowanie do kandydatów ubiegających się o urząd Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie bowiem z art. 127 ust. 3 Konstytucji, na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który korzysta z pełni
praw wyborczych do Sejmu.
Brak przepisów wyraźnie określających takie wymagania w odniesieniu do
członków Rady Ministrów.
9. Także w przypadku tego wymogu najbardziej rozbudowana, a zarazem
zróżnicowana jest regulacja prawna znajdująca się w przepisach dotyczących
osób kandydujących do urzędu sędziego. I tak, stosownie do art. 61 § 1 pkt 1
PUSP, na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe20. Nie ulega wątpliwości, że identyczny wymóg dotyczy także
tych, którzy ubiegają się o stanowisko sędziego sądu okręgowego i apelacyjnego.
Przepis art. 22 § 1 pkt 1 PUSW identycznie określa wymagania w odniesieniu do
kandydatów na sędziego sądu wojskowego.
Najbardziej rozbudowana regulacja w omawianym zakresie zawarta została
w art. 30 § 1 pkt 2 USN. Przepis ten stanowi bowiem, że urząd sędziego Sądu
Najwyższego może pełnić wyłącznie osoba, która nie była prawomocnie skazana
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępDz.U. 2018, poz. 2507. Ustawa ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Do sędziów Sądu
Najwyższego, którzy objęli stanowisko sędziego Sądu Najwyższego przed dniem wejścia w życie tej
ustawy, stosuje się natomiast, zgodnie z art. 129a USN, reguły wynikające z art. 30 nieobowiązującej już ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 1254
ze zm.). Dalsze szczegóły w tym zakresie trzeba pominąć.
19
Stosownie do treści art. 9 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.
Dz.U. 2019, poz. 1950 ze zm. [dalej: KK]), czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca
ma zamiar jego popełnienia, tj. chce go popełnić albo, przewidując możliwość jego popełnienia, na
to się godzi.
20
Materię tę reguluje ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.
Dz.U. 2020, poz. 19), dalsze szczegóły w tym zakresie trzeba pominąć.
18
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stwo skarbowe, lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo
umarzającego postępowanie karne21 w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego. Jak się wydaje, reguła ta powinna również znaleźć zastosowanie do osób
ubiegających się o stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego ze względu
na odesłanie wynikające z art. 3 USSTK.
10. Omawiane wymagania dotyczące niekaralności nie zostały natomiast
wprost wyartykułowane w przepisach dotyczących kandydatów na sędziów sądów administracyjnych. Z treści art. 6 § 1 pkt 2 oraz art. 7 § 1 PUSA wynika
jedynie tyle, że sędzią zarówno wojewódzkiego sądu administracyjnego, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego może zostać osoba nieskazitelnego charakteru,
która to przesłanka jest mocno nieostra22. Nie jest dostatecznie jasne, w jakiej
relacji wspomniana „nieskazitelność” pozostaje do przesłanki „niekaralności”23,
niemniej jednak zwrócić trzeba uwagę, że w przypadku wszystkich z wcześniej
wymienionych aktów normatywnych wymóg nieskazitelnego charakteru wymieniony został niezależnie od wymogu niekaralności (art. 61 § 1 pkt 2 PUSP, art. 30
§ 1 pkt 4 USN, art. 22 § 1 pkt 2 PUSW).
Wymóg nieskazitelności charakteru nie pojawia się natomiast w przepisach
dotyczących wymagań stawianych kandydatom do organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, o których mowa w art. 10 ust. 2 Konstytucji.
11. Jeśli chodzi o wymagania dotyczące wykształcenia oraz praktyki zawodowej, to są one adresowane wyłącznie do osób ubiegających się o urząd sędziego.
Odnosząc się do kwestii wykształcenia, podkreślić należy, że zasadą jest, iż sędzią
może zostać osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej
Polskiej i uzyskała tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze
uznane w Rzeczypospolitej Polskiej. Wynika to wprost z art. 61 § 1 pkt 3 PUSP,
art. 6 § 1 pkt 3 PUSA oraz art. 30 § 1 pkt 5 USN, w pozostałym zakresie zaś z wykładni stosownych przepisów. Odnotować należy także w tym zakresie wymóg
złożenia egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego. Regulacja prawna dotycząca tej kwestii jest jednak bardzo zróżnicowana. Jeśli chodzi o sądy powszechne, to wymóg ten został wprost wyartykułowany jedynie w art. 61 § 1 pkt 6 PUSP
Por. art. 66–68 KK.
Por. T. Kuczyński, M. Masternak-Kubiak: Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
Komentarz. Warszawa 2009. LEX wydanie elektroniczne, komentarz do art. 6, uwaga 4; E. Plesnarowicz-Durska: Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz. Warszawa 2014. LEX
wydanie elektroniczne, komentarz do art. 6, uwaga 3.
23
W wyroku z dnia 8 marca 2006 r. (VI SA/Wa 2329/05, zbiór orzeczeń LEX nr 197611) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że „przez nieskazitelność charakteru należy
rozumieć takie cechy charakteru, jak szlachetność, prawość i uczciwość, które winny składać się na
wizerunek osób wykonujących zawody zaufania publicznego”. Podkreślił zarazem, że „nie chodzi
tutaj o wiedzę i profesjonalizm tych osób, ale o ich postawę etyczno-moralną”, wskazując, że „ocenie winno podlegać postępowanie i zachowanie tych osób zarówno w sferze zawodowej i prywatnej
w dłuższym okresie czasu”.
21
22
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w odniesieniu do sędziów sądów rejonowych. Reguła ta doznaje jednak istotnych
wyjątków, gdyż nie obejmuje osób, które wcześniej zajmowały stanowisko sędziego sądu administracyjnego lub sądu wojskowego, albo pracowały w polskiej
szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie badawczym lub innej
placówce naukowej i mają tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Nie odnosi się także do osób, które przez
co najmniej trzy lata wykonywały zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza24, albo przez ten sam czas zajmowały stanowisko prezesa, wiceprezesa, radcy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej25.
Analiza regulacji prawnej dotyczącej wymagań adresowanych do sędziów sądów okręgowych oraz apelacyjnych wskazuje, że powinny one – co do zasady
– spełniać wymóg złożenia egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego, jednak zasada ta, podobnie jak w przypadku sądów rejonowych, doznaje wyjątków.
Szczegóły te trzeba jednak pominąć. Wymaganie, o którym mowa, powinien także – co do zasady – spełnić kandydat na sędziego sądu wojskowego (art. 22 § 1
pkt 5 PUSW26).
Brak natomiast obowiązku złożenia egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego w przypadku kandydatów ubiegających się o urząd sędziego Sądu Najwyższego oraz wojewódzkiego sądu administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.
12. Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne adresowane są do osób ubiegających się o stanowisko sędziowskie w Sądzie Najwyższym oraz w sądach administracyjnych. I tak, kandydat na sędziego Sądu Najwyższego powinien wyróżniać
się wysokim poziomem wiedzy prawniczej (art. 30 § 1 pkt 6 USN), natomiast
kandydat na sędziego sądu administracyjnego powinien wyróżniać się wysokim
poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administraZ art. 64 pkt 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U.
2019, poz. 1513 ze zm.) wynika, że na listę adwokatów może być wpisany ten, kto odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację adwokacką i złożył egzamin adwokacki. Przepis art. 24 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 75) stanowi z kolei,
że na listę radców prawnych może być wpisany ten, kto odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację
radcowską i złożył egzamin radcowski. Natomiast w myśl art. 11 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 lutego
1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 2945 ze zm.) notariuszem może być powołany ten, kto odbył aplikację notarialną i złożył egzamin notarialny w Rzeczypospolitej Polskiej.
Każdy z tych przepisów ma charakter reguły, od której przewidziane zostały wyjątki. Najistotniejsze
jest jednak to, że wśród wymagań adresowanych do adwokatów, radców prawnych i notariuszy nie
ma obowiązku złożenia egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego.
25
Stosownie do art. 41 ust. 4 pkt 3 i ust. 16 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 1265 ze zm.) Prezes i wiceprezesi
Prokuratorii Generalnej powinni spełniać wymagania do zajmowania stanowiska radcy Prokuratorii Generalnej. Wymagania te określa art. 54 ust. 2 tej ustawy, szczegóły trzeba jednak pominąć.
26
Zgodnie z art. 22 § 1 pkt 5 PUSW, kandydat ten powinien też ukończyć aplikację sędziowską
w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury lub pracować w charakterze asesora prokuratorskiego co najmniej 3 lata.
24
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cyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej. Przesłanka ta w jednakowym stopniu dotyczy osób ubiegających
się o urząd sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym oraz Naczelnym
Sądzie Administracyjnym (art. 6 § 1 pkt 6 oraz 7 § 1 PUSA). Odnotować trzeba
również wymagania dotyczące praktyki zawodowej adresowane do sędziów. Są
one bardzo rozbudowane i różnią się w zależności od tego, o jaki sąd chodzi.
Szczegółowe ich omawianie wydaje się zdecydowanie wykraczać poza założone
ramy opracowania. Można zatem, tytułem przykładu, wskazać na regulację dotyczącą wymagań adresowanych do kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego
i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Są one identyczne i obejmują co najmniej
dziesięcioletni staż na stanowisku sędziego, prokuratora, Prezesa Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jej wiceprezesa, radcy, albo co najmniej
dziesięcioletnie wykonywanie w Polsce zawodu adwokata, radcy prawnego lub
notariusza.
13. Wszyscy kandydaci do pełnienia służby sędziowskiej powinni spełniać
wymagania zdrowotne. Podstawowe znaczenie ma w tym przypadku regulacja
zawarta w art. 57 § 7 PUSP. Znajduje ona wprost zastosowanie do osób ubiegających się o stanowisko sędziowskie w sądach powszechnych. Stosownie do treści
art. 57 § 7 PUSP zgłaszający swoją kandydaturę na stanowisko sędziego zobowiązany jest dołączyć do karty zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego27.
Szczegóły w tym zakresie określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego28. Z jego § 2 wynika, że badania lekarskie kandydata obejmują: ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem
układu nerwowego i stanu psychicznego, oraz badania specjalistyczne, konsultacje lekarzy specjalistów i badania pomocnicze (w szczególności badania laboratoryjne, EKG, EEG, RTG), jeżeli lekarz uprawniony29 uzna je za niezbędne. Lekarz
uprawniony, na podstawie wyników tych badań, wydaje zaświadczenie o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków sędziego w zakresie dotyczącym stanu
zdrowia (§ 4 ust. 1 rozporządzenia). Badania psychologiczne kandydata obejmują
natomiast wywiad bezpośredni i obserwację kandydata, z zastosowaniem narzędzi diagnostycznych. Na podstawie wyników tych badań psycholog uprawniony
27
Zgodnie z art. 58 § 4a PUSP, wymóg ten nie dotyczy kandydatów zajmujących stanowisko
sędziego sądu powszechnego, sędziego sądu administracyjnego, sędziego sądu wojskowego, asesora
sądowego albo stanowisko prokuratora.
28
Tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 619.
29
Z § 1 pkt 2 rozporządzenia wynika, że określa ono również kwalifikacje lekarzy i psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań kandydatów i wydawania zaświadczeń o zdolności
do pełnienia obowiązków sędziego. O tym, kto jest lekarzem uprawnionym i psychologiem uprawnionym, rozstrzygają przepisy, o których mowa w § 7 i § 8 rozporządzenia. Szczegóły te trzeba jednak pominąć.
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określa i opisuje cechy osobowości kandydata w zakresie umiejętności poznawczych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do samodzielnego oceniania sytuacji i podejmowania decyzji oraz odporności na stres. Stosownie do § 5 ust. 1 rozporządzenia psycholog uprawniony na podstawie wyników
badań wydaje zaświadczenie o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków
sędziego w zakresie predyspozycji i umiejętności psychologicznych. Odnotować
trzeba również, że zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie psychologiczne mogą
być wykorzystane przez kandydata w toku innych postępowań w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim w terminie 12 miesięcy od
daty ich wystawienia (§ 6 ust. 1 rozporządzenia).
14. Jeśli chodzi natomiast o sędziów sądów administracyjnych, to odrębną,
choć w istocie analogiczną, regulację w tym zakresie zawiera art. 6 § 1 pkt 4
PUSA (w stosunku do kandydatów na sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego), znajdujący zastosowanie także do kandydatów na sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskutek odesłania zawartego w art. 7 § 1
PUSA. Wynika z niej jedynie tyle, że kandydat zobowiązany jest wykazać, że
jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego.
Ustalenie, czy przesłanka ta zachodzi, wymaga przeprowadzenia badań lekarskich i psychologicznych, co oznacza konieczność sięgnięcia do przepisów wydanych na podstawie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, zgodnie
z odesłaniem zawartym w art. 29 § 1 PUSA. Analogiczne rozwiązanie przyjęte
zostało w ustawie o SN. Stosownie bowiem do treści art. 30 § 1 pkt 7 do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego może być powołania
osoba, która jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków
sędziego. Z art. 10 § ust. 1 ustawy wynika natomiast, że w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Nie inaczej przedstawia się
sytuacja w zakresie wymagań zdrowotnych adresowanych do kandydatów na
sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W tym zakresie bowiem analizowana
ogólna formuła zawarta w art. 3 ustawy o statusie sędziów TK, stanowiącym,
że sędzią Trybunału może zostać osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą
oraz spełnia wymagania niezbędne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
Sądu Najwyższego lub sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie budzi
istotniejszych wątpliwości.
Brak jakiejkolwiek regulacji szczególnej dotyczącej wymagań zdrowotnych,
jakie spełniać muszą osoby ubiegające się o sprawowanie urzędu w ramach władzy ustawodawczej i wykonawczej.
15. W identycznej – co do zasady – sytuacji prawnej znajdują się osoby
kandydujące do władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, jeśli chodzi o kwestię złożenia oświadczenia lustracyjnego. Materię tę reguluje w sposób
generalny ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych
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dokumentów30. Z jej art. 7 ust. 1 wynika, że obowiązek złożenia oświadczenia
lustracyjnego, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia
31 lipca 1990 r., mają osoby, o których mowa w art. 4 ustawy, urodzone przed
dniem 1 sierpnia 1972 r. Oświadczenie to, stosownie do treści art. 7 ust. 2 UUI,
składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie, lub
wykonywanie funkcji, a w przypadku żołnierza zawodowego – przed doręczeniem mu decyzji o wyznaczeniu na stanowisko służbowe31.
Osobami zobowiązanymi do złożenia omawianego oświadczenia są, w świetle
wspomnianego wyżej art. 4 UUI, osoby pełniące funkcje publiczne. W kręgu tym
wymienieni zostali wprost Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, poseł oraz senator32. Nie ulega wątpliwości, że obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego
dotyczy także osób mających być członkami Rady Ministrów, gdyż w art. 4 pkt 3
UUI mowa o osobach zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe33. W art. 2 pkt 2 tej ustawy wymienieni zostali zaś
Prezes Rady Ministrów, wiceprezes Rady Ministrów oraz minister. Z art. 4 pkt 14
UUI wynika z kolei, że obowiązek złożenia oświadczenia ciąży na sędzim34.
Stosownie do treści art. 7 ust. 4 UUI tryb składania oświadczeń przez osoby,
o których mowa m.in. w art. 4 pkt. 1, 2, pochodzące z wyborów powszechnych
określają przepisy odpowiednich ustaw regulujących zasady przeprowadzania
wyborów. W stosunku do osoby ubiegającej się o urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej materia ta określona została w art. 297 § 5 KW, stanowiącym,
że kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r., wyrażając zgodę na kandydowanie w wyborach, składa Państwowej Komisji Wyborczej oświadczenie,
o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990
oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej
ustawy. Analogiczny wymóg w odniesieniu do kandydatów na posłów wynika
z art. 212 § 5 pkt 3 UUI oraz kandydatów na senatorów – przez odesłanie zawarte
w art. 258 KW.
16. Szczególna regulacja prawna dotycząca oświadczeń lustracyjnych zawarta
została także w przepisach niektórych ustaw normujących zasady i tryb ubiegania
Tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 430 ze zm. [dalej: UUI].
Stosownie do treści art. 7 ust. 3 UUI złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia w przypadku późniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia. W takim przypadku osoba zobowiązana do złożenia oświadczenia lustracyjnego składa organowi właściwemu
do przedłożenia oświadczenia informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (art. 7
ust. 3a UUI).
32
Także poseł do Parlamentu Europejskiego, co jednak można pominąć.
33
Tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 153 ze zm.
34
W art. 4 pkt 13 UUI odrębnie wymieniony został prezes sądu.
30
31
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się o stanowiska sędziowskie. I tak, obowiązek złożenia takiego oświadczenia ciąży na osobach kandydujących na sędziego: Sądu Najwyższego (art. 31 § 3b USN),
sądu powszechnego (art. 57 § 7 PUSP), Naczelnego Sądu Administracyjnego
(art. 31 § 3b USN w zw. z art. 50 PUSA), wojewódzkiego sądu administracyjnego (art. 57 § 7 PUSP w zw. z art. 29 PUSA). W odniesieniu do kandydatów na
pozostałych sędziów zastosowanie znajduje – co oczywiste – generalna regulacja
zawarta w art. 7 UUI.
17. Z dotychczasowych spostrzeżeń wynika, że zakres i rodzaje wymagań adresowanych do osób ubiegających się o stanowiska w organach władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej znacznie różnią się od siebie. W tym
kontekście zwrócić uwagę wypada na to, że w treści przywołanego na początku
tego opracowania art. 10 ust. 1 Konstytucji statuującego relację pomiędzy władzami kluczowe znaczenie wydaje się mieć słowo „równowaga”. Dotyczy ono bez
wątpienia wielu różnych aspektów tej relacji35. Wydaje się, że powinna ona zostać
w niezbędnym zakresie uwzględniona także w odniesieniu do wymagań analizowanych w opracowaniu. Czytelnikowi pozostawiam ocenę, czy przyjęte w tym
zakresie rozwiązania spełniają ten postulat.
W literaturze wskazuje się w szczególności, że „wymóg »równowagi władz« należy odczytywać po pierwsze, jako wymóg przyznawania organom każdej władzy wszystkich kompetencji należących do jej »istoty«”, po drugie, jako wymóg „wprowadzania stosownej »rekompensaty« dla danej
władzy w sytuacjach, gdy kompetencje należące czy to do istoty, czy choćby tylko do »obrzeży« tej
władzy przyznawane są innym władzom”, po trzecie natomiast, „jako zakaz jednostronnego uzależniania działania jednej władzy od drugiej, skazywania jej na aktywność innej władzy przy realizacji
swych kompetencji”; por. P. Sarnecki, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Red. L. Garlicki,
M. Zubik. T. 1. Wyd. 2. Warszawa 2016, Komentarz do artykułu 10, uwaga 19. LEX wydanie elektroniczne.
35

B.T.B.

Maciej Mikuła

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Obowiązki wojskowe miast
w przywilejach Jagiellonów
Zachowane z okresu jagiellońskiego źródła dostarczają licznych informacji
na temat obowiązków wojskowych miast i mieszczan1. Zadania z zakresu obronności praktycznie i ideologicznie spoczywały na barkach stanu rycerskiego, nie
wykluczało to jednak ani uczestnictwa mieszczan w wyprawach wojennych
1
Problematyce obowiązków wojskowych mieszczan poświęcony został obszerny artykuł
W. Szczygielskiego: Obowiązki i powinności wojskowe miast i mieszczaństwa w Polsce od XIII
do XV w. „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1960, T. 5. Zob. także Z. Wilk-Woś: Broń
i oporządzenie jeździeckie w inwentarzach mieszczan krakowskich drugiej połowy XV wieku. „Acta
Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2001, z. 72, s. 78–80. Niniejszy tekst jest rozwinięciem
uwag zawartych w monografii autora Prawodawstwo króla i sejmu dla małopolskich miast królewskich 1386–1572. Studium z dziejów rządów prawa w Polsce. Kraków 2014, s. 158–159. Wykaz
skrótów: AGZ – Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie wskutek fundacji śp. Aleksandra hr. Stadnickiego wydane staraniem
Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 4, 9. Wyd. O. Pietruski, X. Liske. Lwów 1873, 1883; ANK
dok dep. – Archiwum Narodowe w Krakowie, dokument depozytowy; CS 10 – Archiwum Narodowe w Krakowie, księga grodzka sądecka. T. 10 (sygn. 27/7/0/10); KDM 5 – Materiały do Kodeksu dyplomatycznego Małopolski. T. V. Depozyt w Pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego
Małopolski w Średniowieczu; KDMK I.1 – Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa. T. I, cz. 1. Wyd.
F. Piekosiński. Kraków 1879; KDW 10 – Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. X: Zawiera dokumenty nr 1381–1699 z lat 1435–1444. Wyd. i oprac. A. Gąsiorowski, T. Jasiński, komentarzem
opatrzył A. Gąsiorowski. Poznań 1993; MAML – Materyały archiwalne wyjęte głównie z Metryki
Litewskiej od 1348 do 1607. Wyd. A. Prochaska. Lwów 1890; MBiecz – Materiały do historii miasta Biecza (1361–1632), Opr. F. Bujak. Kraków 1914; MK – Metryka Koronna (Archiwum Główne
Akt Dawnych); MRPS – Matricularum Regni Poloniae Summaria. T. 3, 4. Wyd. T. Wierzbowski.
Warszawa 1908–1917; PPiSMK – Prawa, przywileje i statuty miasta Krakowa. T. I, z. 1. Wyd. F. Piekosiński. Kraków 1885; Prz.Poz. – Przywileje miasta Poznania XIII–XVIII w. Wyd. W. Maisel, do
druku przyg. A. Gąsiorowski. Poznań 1994; WSol. – A. Wyrobisz: Zbiór dokumentów Solca nad
Wisłą 1278–1785. „Wieś Radomska” 2001, nr 6, s. 7–76.
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(zwłaszcza dopóki pozostawali właścicielami dóbr ziemskich)2, ani tym bardziej
nie zwalniało ich z obowiązku obrony miast w przypadku wojny obronnej. Zagadnienia wojskowe stanowiły przedmiot troski rad miejskich3, nie mogły być
także ignorowane przez monarchę4. Z tego względu do źródeł naświetlających
obowiązki obronne mieszczan należą dokumenty królewskie, w których były
one dookreślane, ograniczane lub zawieszane. Na podstawie zbioru przykładów
z królewskich miast małopolskich doby jagiellońskiej warto wskazać kategorie
spraw wojskowych, w których interweniował monarcha. W niniejszym szkicu
mam zamiar skupić się na indywidualnych ustaleniach obowiązków konkretnych
miast, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszych miejscowości. Dotyczą one
dwóch kategorii: dbałości o mury miejskie oraz udziału mieszczan w wyprawach
wojennych. Pomijam zatem analizę uniwersałów wojskowych adresowanych do
miast oraz wydawanych na ich podstawie szczegółowych aktów wykonawczych5.

1. Dbałość o mury miejskie
Obowiązki obronne w miastach obwarowanych miały charakter ciągły, polegający na stałym utrzymywaniu sprawności urządzeń obronnych z murami
miejskimi na czele. Poszukiwanie środków i sposobów na utrzymanie tej infrastruktury jest świadectwem, że był to obowiązek kosztochłonny i rady miejskie
starały się pozyskiwać środki zewnętrzne, by mu podołać. Wskazać można kilka
rodzajów wsparcia, o jakie zabiegali mieszczenie.
W. Szczygielski: Obowiązki i powinności…, s. 442–445; J. Szymczak: Żywność na miejskich
wozach wojennych w późnym średniowieczu i na początku epoki nowożytnej. „Przegląd Nauk Historycznych” 2006, R. V, nr 1(9), s. 59.
3
Wydatki roczne Poznania u schyłku XV w. na cele obronne pochłaniały średnio 16 grzywien 19 groszy i 4 denary. Obejmowały one zarówno utrzymanie murów obronnych (94,3%), jak
i wydatki na uzbrojenie (5,7%). Koszty udziału w wyprawach wojennych Jana Olbrachta obciążały
Poznań w znacznym stopniu, skoro tylko w 1498 r. wydano na ten cel 141 grzywien i 39 groszy.
W roku 1497 wydatki na wyprawienie wozów bojowych wyniosły 79 grzywien 26 groszy i 16 denarów. Dla porównania średni dochód miejski z czynszów od jatek i kramów w latach 1493–1500
wyniósł 114 grzywien i 31 groszy, co stanowiło istotny wkład w roczny budżet miasta. S. Paternowski: Finanse miasta Poznania w wiekach średnich. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
T. XI, z. 1. Poznań 1937, s. 13, 15, 54–58, 83–85.
4
Dowodem żywego zainteresowania króla wypełnianiem obowiązków obronnych jest polecenie adresowane do rady Kazimierza koło Krakowa, aby ta sumiennie wypełniała obowiązki z zakresu obrony miasta (PPiSMK I.1, 149 z 7 XII 1552).
5
Przykładem aktu wysłanego bezpośrednio do określonego miasta jest uniwersał adresowany do
mieszczan Czchowa, w którym oznaczono miejsce zbiórki oddziałów wojskowych pod Rzeszowem
w dniu 22 sierpnia. W uniwersale wskazano także na obowiązek wysłania przez Czchów co dziesiątego zdolnego do noszenia broni, uzbrojonego mężczyzny (ANK dok.dep. 266 z 10 VIII 1524).
2
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W transumpcie Zygmunta Augusta zachował się akt prawny Kazimierza Jagiellończyka dla Biecza z 1462 r., który z kolei potwierdzał dokument Władysława
Jagiełły z 1399 r.6. W pierwotnym akcie król zobowiązał wszystkich przedmieszczan do uczestnictwa w pracach renowacyjnych murów miejskich. W Bieczu kasa
miejska nierzadko świeciła pustkami7, nie dziwi więc fakt, że rada poszukiwała
sposobów na wywiązanie się z obowiązków przy minimalnych nakładach.
Warto zwrócić uwagę na te akty, w których król wskazywał źródło finansowania utrzymania infrastruktury obronnej. Dla Nowego Sącza na renowację
i utrzymanie murów obronnych w 1405 r. przeznaczono kwoty, które mieszczanie
zobowiązani byli opłacać w komorze celnej w Czchowie. Aby ustalić, jaką kwotę
powinni przeznaczyć na renowację murów obronnych, celnicy w Czchowie mieli
odnotować liczbę przejeżdżających mieszczan sądeckich8. Również mieszczanie
Biecza uzyskali w 1461 r. zezwolenie, by w miejsce zapłaty ceł stosowne środki
przeznaczyć na naprawę murów miejskich9. Wszelkiego rodzaju cła i myta pobierane od mieszczan Kazimierza koło Krakowa zostały w 1504 r. poświęcone
na odbudowę murów miejskich10. Jagiellonowie decydowali także, by nie tylko
cła, ale także inne świadczenia obciążające mieszczan przeznaczać na utrzymanie murów miejskich. W 1494 r. król przekazał na ten cel dochody z targowego
lwowskiego11. Analogiczne zresztą rozwiązanie wydane zostało na rzecz Dobczyc
w 1570 r.12. Na okres dwu lat król pozwolił także zamienić wydatki związane
z obowiązkiem stacji na rzecz renowacji murów miejskich w Pilźnie13.
Wskazać można także sytuacje, w których król przeznaczał podatek na renowację murów obronnych. W 1519 r. Zygmunt I wydał akt, w którym kwartalne czopowe
w Szydłowcu przeznaczył właśnie na ten cel. W istocie był to podatek, który spadał
na barki konsumentów, musieli oni wszak zapłacić większą cenę zakupu piwa14. Wieczyste przeznaczenie czterech florenów z płaconego przez mieszczan Lelowa czopowego na naprawę murów miejskich nastąpiło dokumentem królewskim z 1534 r.15.
6
MBiecz 49 z 7 I 1462; MBiecz 19 z 10 XI 1399. Znane jest również królewskie potwierdzenie
tego obowiązku z 1515 r. – MBiecz 122 z 14 IX 1515.
7
Komisarze królewscy podkreślali niełaściwe wydatkowanie pieniędzy miejskich: „A iżeśmy
przez ten czas wszystek piąci lat niemało nieporządnego saffowania około wydawania pieniędzy
a zwłaszcza na niepotrzebne dary, czci, pokłony, na wesela, na drogi, żeśmy nie dokładając się na
tem czechmistzów ani pospólstwa ku szkodzie ich rzeczy pospolitej, opuściwszy czo potrzebniejsze
oprawy murów, wież, strzelby, dział, chakownicz, obaczyli” – MBiecz 301 z 21 VI 1568.
8
AGZ 9, 14 z 16 III 1405.
9
KDM 5, teczka H, 21 z 17 XII 1461.
10
KDMK I.1, 226 z 17 XII 1504.
11
MAML, 211 z 25 I 1494.
12
ANK dok.dep. 42 z 27 VII 1570.
13
MK 21, k. 239 z 8 VI 1505.
14
MK 33, s. 407–408 z 15 I 1519 (zob. nr 1 w aneksie).
15
MK 49, 111–111v z 3 VI 1534 (zob. nr 2 w aneksie). Zob. J. Laberschek: Dzieje średniowiecznego Lelowa. Lelów 2018, s. 75.
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Dochód generowany przez miasto (proventum civilium) został przeznaczony na renowację murów obronnych w 1566 r. w Nowym Sączu16.
Dla mieszczan zdecydowanie najbardziej atrakcyjne było wskazanie zewnętrznych źródeł sfinansowania kosztów. Zachował się dokument Władysława
Warneńczyka, w którym zapisał miastu na landwójtostwie poznańskim 50 grzywien do czasu wykupu przez króla. Kwota ta miała zostać przeznaczona m.in.
na obwarowania i utrzymanie fosy17. A zatem mieszczanie zobowiązani byli do
dokonania stosownych inwestycji do wysokości wspomnianej kwoty, a król gwarantował jej spłatę, zabezpieczając dług.

2. Udział mieszczan w wyprawach wojennych
Liczne dokumenty Jagiellonów poświadczają obowiązek dostarczania przez
miasta wozów wojennych. Zachowały się źródła, w których król ustalał wysokość
świadczeń poszczególnych miast18. Przykładowo w 1495 r. Jan Olbracht określił,
że Solec i Urzędów zobowiązane są do wystawiania wspólnie jednego wozu na
wyprawę wojenną19. W 1524 r. na wniosek mieszkańców Solca nad Wisłą król
zgodził się, by nie wysyłali oni na wyprawę pieszych, ponieważ tytułem ekwiwalentu wozu bojowego przekazali królowi już wcześniej 20 grzywien20. Praktyka
uiszczania określonego z góry ekwiwalentu w miejsce wysyłania wozu wojennego
była nierzadkim zjawiskiem, lecz, jak stwierdził Jan Szymczak, w 1521 r. liczba
miast wysyłających wozy w porównaniu z tymi, które płaciły ekwiwalent, była
większa21. Król wydawał także przywileje, które z tych powinności mieszczan
zwalniały. Dla ilustracji takich przypadków można wskazać zwolnienie w 1509 r.
Zawichostu z obowiązku dostarczania wozu, co zostało oszacowane na kwotę
30 grzywien. Podyktowane to było potrzebą niesienia pomocy dla mieszczan dotkniętych klęską pożaru22. W 1535 r. Zygmunt I udzielił takiego zezwolenia Pilznu, określając ekwiwalent w kwocie 30 grzywien23. Postanowienie to powtórzone
zostało dwa lata później24.
CS 10, s. 831 z 6 IX 1566.
KDW 10, 1652 z 19 IV 1444 = Prz.Poz. 45.
18
Zob. J. Szymczak: Żywność na miejskich wozach…, s. 59.
19
WSol. nr 26 z 10 II 1495.
20
WSol. nr 34 z 1 IX 1524 = MK 38, s. 61 = MRPS IV, nr 4515.
21
J. Szymczak: Żywność na miejskich wozach…, s. 74.
22
MK 24, k. 444v z 23 VII 1509: “Eodem die limittantur oppidani Zawichostensis propter calamitatem ipsorum a curru bellico pro hac vice duntaxat, racione cuius dederunt 30 florenos in absoluti”.
23
ANK, dok.dep. 103 z 13 VII 1535.
24
MK 54, k. 161v z 12 VII 1537 (zob. nr 4 w aneksie).
16
17
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Król wielokrotnie regulował obowiązki wojskowe Ropczyc. Wydarzenia te
relacjonują wpisy do Metryki Koronnej. W roku 1503 za wstawiennictwem wojewody sandomierskiego miasto uzyskało czasowe zwolnienie od obowiązków
wojennych25. Jeszcze w 1506 r. Aleksander skierował mandat do mieszczan kilku miast, w tym Ropczyc, aby zgodnie ze zwyczajem w okresie wojennym mieli
w pogotowiu przygotowany wóz wojenny tak, by w potrzebie mogli go natychmiast wysłać do umówionego miejsca26. Obowiązek ten był realizowany, na co
wskazuje wydany w 1509 r. dokument kwitacji miasta za dostarczenie wozu wojennego27. Z kolei w 1537 r. Ropczyce otrzymały pełne zwolnienie z obowiązku
wysyłania wozu wojennego, analogicznie do Lipnicy i Pilzna28.

3. Inicjatywa w wydawaniu dokumentów
Typ analizowanych dokumentów, z których większość to libertacje lub zamiany
obowiązków wojskowych na innego typu świadczenia, ułatwia określenie inicjatora
owych zmian, którym najczęściej byli sami mieszczanie. Podobnie zatem jak w innego typu sprawach o charakterze libertacji lub zezwoleń mieszczanie uruchamiali
swoje kontakty w kancelarii królewskiej. Nie budzi zdziwienia fakt poszukiwania
poparcia u wysoko postawionych dygnitarzy, problem pośrednictwa w uzyskaniu
pożądanej regulacji prawnej został zresztą precyzyjnie opracowany na przykładzie
szesnastowiecznego Krakowa29. Znamienne jest wnioskowanie tenutariusza o zwolnienie mieszczan z wyprawy wojennej. W konkretnym przypadku należy rozstrzygać, czy jego pośrednictwo było rzeczywistą troską o miasto dotknięte trudnościami, czy raczej stanowiło rodzaj zapewnienia sobie dodatkowego dochodu wskutek
ograniczenia świadczeń na rzecz króla. Zwolnienie od obowiązku dostarczenia
wozu bojowego na wyprawę w 1537 r. skutecznie postulował wojewoda i starosta krakowski Piotr Kmita z Wiśnicza dla Lipnicy Murowanej, której był tenutariuszem30. Trzy lata wcześniej upłynął okres zwolnienia podatkowego udzielonego
MK 20, k. 83 z VII 1503.
MK 22, k. 85v 20 III 1506.
27
MK 23, s. 3 z 10 VIII 1509.
28
MK 54, k. 122v z 9 VI 1537 (zob. nr 3 w aneksie) MK 54, k. 162 z 13 VII 1537 (zob. nr 5
w aneksie).
29
W przypadku działalności rady miasta Krakowa zob. w szczególności Z. Noga: Krakowska
rada miejska w XVI wieku. Studium o elicie władzy. Kraków 2003, s. 94 oraz M. Starzyński: Krakowska rada miejska w średniowieczu. Kraków 2010, s. 134.
30
MK 54 k. 122v z 9 VI 1537 (zob. nr 3 w aneksie). Na tej samej karcie Metryki Koronnej analogiczne zwolnienie z obowiązku dla Mościsk. Zob. M. Wolski: Lipnica tenuta. W: Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Cz. III, z. 3, Kraków 2000, s. 657.
25
26
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temu miastu przez króla z powodu pożaru31. Można zatem inicjatywę tenutariusza
wyjaśnić dążeniem do zapewnienia mieszczanom innego typu ulgi, tak pożądanej
w obliczu strat doznanych w niedawnym pożarze. Warto wspomnieć także o inicjatywie pospólstwa krakowskiego. W latach dwudziestych XVI w. w kontekście sporu
pospólstwa z radą krakowską podniesione zostało, że rada nie troszczy się o zachowanie w należytym stanie murów miejskich. Rajcy nie dbali o mury, fosy, wieże,
wały miejskie ani o drogi publiczne, a przecież na ich utrzymanie stałe opłaty uiszczali mieszczanie32. Był to naturalnie kolejny punkt długiej listy zażaleń pospólstwa
na sposób zarządu miastem przez patrycjat.

4. Konkluzja: interesy wspólne, działanie partykularne
Znaczna liczba omawianych aktów królewskich jest przykładem indywidualnych starań miast celem zapewnienia sobie jak najkorzystniejszych warunków
prawnych funkcjonowania. Uzyskane w ten sposób zezwolenia i libertacje współkształtowały sytuację publicznoprawną miast, wespół z innymi aktami prawnymi
wydawanymi przez króla i sejm. Brak dowodów na to, by omawiane regulacje
stanowiły przedmiot rywalizacji między miastami. W przeciwieństwie zatem do
zezwoleń na targi, jarmarki, prawo składu – akty królewskie regulujące obowiązki
wojskowe czy podatkowe nie przekładały się bezpośrednio na sytuację prawną
innych miast niż sam beneficjent. Warto także dodać, że w zakresie prawa sądowego, gdzie zauważyć można zjawisko zapożyczania, najczęściej od miast-matek,
nowych rozwiązań prawnych i w dalszym etapie uzyskiwanie konstytutywnego
zatwierdzenia monarszego przygotowanego na ich podstawie plebiscitum, także
nie występowało zjawisko rywalizacji między poszczególnymi miastami33. Pod
względem liczby zagadnień wymagających regulacji królewskiej zdecydowanie
więcej było takich, które nie antagonizowały miast. Wiemy jednak, że praktyka
indywidualnego uzyskiwania u króla rozwiązań przez poszczególne miasta nie
pozostawiała miejsca na wykształcenie wspólnego frontu, co musiało zakończyć
się polityczną marginalizacją mieszczaństwa. Ostatecznym tego dowodem było
ukonstytuowanie zasady, zgodnie z którą mieszczanie nie współtworzą izby poselskiej34.
MK 48, s. 321–322 z 23 XII 1532.
PPiSMK I.1, 17 z 18 X 1521, a także 24 z 3 III 1524.
33
Zob. punkt 2 „Charakterystyka wilkierzy spadkowych” w artykule M. Mikuła: Statuty prawa spadkowego w miastach polskich prawa magdeburskiego (do końca XVI wieku). „Z Dziejów Prawa” 2014, T. 7 (15).
34
Dziękuję dr. Krzysztofowi Foktowi za pomoc w kolacjonowaniu wydawanych dokumentów.
31
32
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EDYCJA
Wydanie opracowane zostało przy wykorzystaniu instrukcji wydawniczej Kazimierza
Lepszego35, z zachowaniem originalnej pisowni nazw własnych.
1

15 I 1519

Zygmunt I przeznacza kwartalne czopowe na restaurację murów w Szydłowcu.
Kop. MK 33, s. 407–408
Reg. MRPS 4, 12015
Remissio exactionis czopowe civibus Schidlowiensis pro reparatione murororum [s] civitatis Schidlowiensis.
Sigismundus.
Significamus tenore presentium universis. Quia annuendo supplicationibus civium nostrorum Schidlowiensium ipsis pro reparatione et provisione murorum eorum civitatis
exactionem [a] czopowe unius quartalis anni a coctoribus cerevisie eiusdem civitatis
Schidlowiensis exigi solitam dedimus et donavimus, damusque et donamus per presentes. Quocirca tibi generoso Stanislao de Casanow1 iudici et exactori terre Sandomiriensis mandamus, ut cives predictos Schidlowienses in hac donatione nostra conserves
ipsamque exactionem czopowe unius [s. 408] quartalis pro reparatione et provisione
murorum civilium per eos convertendam ab illis non exigas nec exigi facias pro gratia
nostra. Harum quibus sigillum etc. Datum in Schidlow sabato proximo ante festum
Sancti Marcelli anno Domini millesimo quingentesimo decimo nono. Regni nostri
anno tredecimo.
Sigismundus Rex manu propria.
a

skreślone um

1

Stanisław Litwos Kazanowski sędzia ziemski sandomierski 1507–1523 (Urzędnicy województwa
sandomierskiego XVI–XVIII wieku. Spisy. Oprac. K. Chłapowski, A. Falniowska-Gradowska,
red. A. Gąsiorowski. Kórnik 1993, nr 843).

2

3 VI 1534

Zygmunt I przeznacza na utrzymanie murów miejskich w Lelowie jednoroczny szos oraz do
odwołania cztery grzywny z wynoszącego rocznie 12 grzywien czopowego.
Kop. MK 49, k. 111–111v
Reg. MRPS 4, 17555
Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku. Red. K. Lepszy. Wrocław 1953.
35
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[k. 111] Donacio quatuor florenorum czopove Leloviensis oppidanis.
Sigimundus Dei gratia etc.
Significamus tenore presentium quorum interest universis. Quia volentes aliqua ex parte
calamitati opidi nostri Leloviensis consulere, quo menia illius olim magno sumptu erecta
iam tum pene in toto collapsa instaurare, et vias comeantibus [s] faciliores reddere, et
lapidibus munire, consules ipsius pro tempore exitentes possent, eisdem residuum contributionis schoss dicte ad presentem annum laudate donavimus, donamusque ceterum, quia
contribucionem ducillarem czopowe dictam veteri consuetudine [a] per duodecim florenos annuo dum instituitur pro defensione lapidum prefatum dare in manus exactorum solitum sit. Concedendum duximus prout concedimus presentibus, ut deinceps in sequentes
annos quamcunque instituentur huiusmodi contribuciones pro defensione publica, quod
oppidani Lelovienses non erunt astricti neque cogi debebunt aut poterunt plus ad manus
exactoris pro tempore exitentis dare ex contribucione czopowe, que octo florenos, relinquos vero quatuor florenos de eadem contribucione apud se retinere poterunt et debebunt
ipsi consules. Ita tamen, ut iam eosdem quatuor florenos, qui ternarios convertant semper
pro instauratione meniorum prefatorum, aliisque oppidi necessitatibus adhibito, ad hoc
consilio capitanei nostri Leloviensis pro tempore existentis. Cui etiam de huiusmodi pecuniis tenebuntur ipsi proconsul et consules racionem facere quandocumque illi magis
opportunum videbitur. Quocirca exactori publicarum contribucionum moderno et pro
tempore existenti Cracoviensi committimus, [k. 111v] mandamus, ut prefatos oppidanos
racione residui contribucionis schoss anni currentis necnon racione quatuor florenorum
de czopowe et in presentem, et deinceps in sequentes annos defalcandorum non impediat
neque molestet, sed perceptis ab eis octo florenis monete et numeri Polonicalis eos liberos
dimittat et quietet, presentibus ad beneplacitum nostrum duraturis. Datum Vilnae tercia
die Iunii anno Domini MDXXXquarto. Regni nostri anno XXoctavo.
a

skreślone do
3

9 VI 1537

Król Zygmunt I zwalnia mieszczan Lipnicy z obowiązku dostarczania wozu wojennego.
Kop. MK 54, k. 122v
Reg. MRPS 4, 18530
Exemptio currus bellici oppidanis a Lipnÿcza.
Sigismundus etc.
Significamus, quia ad vota et intercessionem spectalibis etc. magnifici Petri Cmitha1 comitis de Visnÿcze palatini et capitanei Cracoviensis generalis ac Scepusiensis, Premisliensis ac Colensis capitanei sincere nobis dilecti. Omnes et singulos oppidanos et incolas
oppidi Lÿpnÿcza, ab expedicione currus bellici presentis expedicionis nostre ad bellum
liberandum et absolvendum duximus liberamusque et absolvimus presentibus. Harum
quibus etc. Datum anno, die et loco quibus supra.
1

Piotr Sobieński z Wiśnicza, wojewoda krakowski 1536–1553, starosta krakowski 1533–1553
(Urzędnicy województwa krakowskiego XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. S. Cynarski, A. Falniowska-Gradowska, red. A. Gąsiorowski. Kórnik 1990, nr 344, 402).
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4

12 VII 1537

Król Zygmunt I zwalnia mieszczan Pilzna z obowiązku dostarczania wozu wojennego.
Kop. MK 54, k. 161v
Reg. MRPS 4, 18627
Exemptio currus bellici oppidanis de Pilzno.
Anno quo supra in Ropczicze feria quinta in vigilia sancte Margarethe. Sacra Maiestas
Regia dimisit oppidanis de Pilzno currum bellicum. Ita quod triginta marcas, quas erant
daturi pro curru, debent convertere pro ediffitiis civitatis. Litere extradite in forma etc.
5

13 VII 1537

Król Zygmunt I zwalnia mieszczan Ropczyc z obowiązku dostarczania wozu wojennego.
Kop. MK 54, k. 162
Reg. MRPS 4, 18628
Exemptio currus bellici oppidanis in Ropczicze.
Anno quo supra in Ropczicze feria sexta festi sancte Margarethe. Sacra Maiestas Regia
donavit currum bellicum oppidanis in Ropczicze. Ita quod sint iam ab illius solucione
pro hac vice dumtaxat liberi. Litere extradite etc. Paulus1 etc. Relatio eiusdem.
1

Paweł Wolski podkanclerzy 1537–1539 (Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku.
Spisy. Oprac. K. Chłapowski, S. Ciara, Ł. Kądziela, T. Nowakowski, E. Opaliński, G. Rutkowska, T. Zielińska, red. A. Gąsiorowski. Kórnik 1992, nr 635).

K.K.

Grzegorz Nancka

Uniwersytet Śląski w Katowicach

O znaczeniu poglądów Rudolfa Iheringa
dla nauki prawa rzymskiego
Uwagi poczynione na podstawie wspomnień
pośmiertnych polskich romanistów
z końca XIX wieku
1. Wprowadzenie
Rudolf Ihering został okrzyknięty jednym z najznakomitszych prawników
niemieckich XIX w.1 Szeroko komentowana działalność naukowa jeszcze za życia przyniosła mu ogromną popularność. Prezentowane poglądy przysparzały mu
nie tylko szerokiego grona zwolenników, lecz również całej rzeszy naukowych
przeciwników. Autorytet, jakim się cieszył, sprawił, że wkrótce po jego śmierci powstało wiele upamiętniających go opracowań. Wspomnienia pośmiertne ogłoszone zostały również przez polskich romanistów: Leona Pinińskiego,
Ernesta Tilla i Fryderyka Zolla. Dwa z tych nekrologów, autorstwa L. Pinińskiego
Rudolf Ihering urodził się 22 sierpnia 1818 r. w Aurich. Planując prawdopodobnie karierę rządową, studiował na uniwersytetach w Heidelbergu, Monachium i Getyndze. Jednakże
w 1840 r., po odmowie przyjęcia do służby rządowej przez ówczesny rząd hanowerski, udał się
do Berlina. Tam też w 1842 r. otrzymał stopień doktora praw, a dwa lata później się habilitował.
Na podstawie rozprawy Abhandlungen über das römische Recht w 1845 r. został mianowany zwyczajnym profesorem prawa rzymskiego w Bazylei, skąd rok później przeniósł się do Rostocku.
Obejmował kolejno katedry w Kilonii (1849 r.), Giessen (1852 r.), Wiedniu (1868 r.) i Getyndze
(1872 r.). Na ostatnim z uniwersytetów pracował aż do śmierci, 17 września 1892 r. Zob. E. Till:
Rudolf Ihering. „Przegląd Prawa i Administracji” 1892, R. 27, s. 515. Szerzej na temat życiorysu
R. Iheringa zob. M. Martinek, J. Poczobut: Rudolf Ihering (1818–1892). Życie i dzieło. „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2009, R. 28, z. 1, s. 7–10.
1
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i F. Zolla, zawierają więcej informacji, niż można by się było spodziewać po tego
typu opracowaniach. Ich autorzy – co zasługuje na szczególną uwagę – nie poprzestali na prostym wskazaniu faktów z życia tego niemieckiego romanisty. Teksty
przepełnione są emocjami, co nie zawsze pozwala na bezwzględne przestrzeganie
zasady de mortuis nihil nisi bene. Z tej też przyczyny zasadne wydaje się przedstawienie poglądów polskich romanistów dotyczących R. Iheringa, zawartych w nekrologach ich autorstwa. Taki też będzie cel niniejszego szkicu, który w założeniu
ma ukazać, jak działalność tego niemieckiego uczonego była postrzegana przez
przedstawicieli polskiej myśli romanistycznej wkrótce po jego śmierci.

2. Wspomnienie Ernesta Tilla
Ernest Till uczcił pamięć Rudolfa Iheringa w krótkim nekrologu, opublikowanym na łamach kroniki „Przeglądu Prawa i Administracji” w październiku
1892 r.2 Lwowianin zawarł w nim przede wszystkim najistotniejsze informacje
z życia niemieckiego kolegi. Wskazał, że był on uczonym cieszącym się sporym
uznaniem w świece nauki, co potwiedza fakt, że jego rozprawy były tłumaczone
na wiele języków3. E. Till uważał, że szczególna zasługa R. Iheringa dla nauki polegała na zainaugurowaniu wydawania czasopisma „Jahrbücher für die Dogmatik
des heutigen römischen und deutschen Privatrechts”, które – jak twierdził – „skupiło w około siebie najznakomitsze siły naukowe niemieckie”4. Zdaniem lwowianina, niemiecki uczony odznaczał się wszystkimi niezbędnymi przymiotami,
które charakteryzować powinny prawdziwego naukowca. Były to nie tylko erudycja, znakomity polot, lecz także „wytworna elegancja stylu, która na czytających
dzieła jego nieprzeparty wywiera urok”5. Ernest Till zwrócił również uwagę, że
R. Ihering do końca zachował bystrość umysłu oraz błyskotliwość wypowiedzi.
Podkreślał, że kilka miesięcy przed śmiercią R. Ihering świętował pięćdziesięciolecie uzyskania doktoratu. Przy tej okazji cały świat nauki przypomniał, jak wielką
czcią go otacza. E. Till we wspomnianym nekrologu odwołał się do opublikowanej
w 1889 r. recenzji rozprawy Der Besitzwille. Zugleich eine Kritik der Herrschenden
juristischen Methode6, w której nie szczędził R. Iheringowi pochwał. Polski uczony
twierdził również, że sława niemieckiego badacza będzie trwała wieki7.
E. Till: Rudolf Ihering…, s. 515–517.
Ibidem, s. 515.
4
Ibidem [Zarówno ten, jak i pozostałe cytaty w niniejszym artykule zostały przytoczone
w wersji oryginalnej].
5
Ibidem, s. 516.
6
Por. R. Ihering: Der Besitzwille. Zugleich eine Kritik der Herrschenden juristischen Methode.
Jena 1889.
7
E. Till: Rudolf Ihering…, s. 517.
2
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3. Wspomnienie Leona Pinińskiego
Innym polskim uczonym, który uczcił pamięć Rudolfa Iheringa, był Leon
Piniński, który na łamach „Przeglądu Polskiego” opublikował poświęcone mu
wspomnienie pośmiertne8. Na wstępie lwowski uczony dokonał w nim podziału prac naukowych niemieckiego romanisty na trzy grupy: 1) wielkie dzieła naukowe, będące właściwym celem życia ich autora9; 2) mniejsze dzieła z zakresu
dogmatyki prawa rzymskiego, ogłaszane w czasopiśmie Iheringa10; 3) rozprawy
popularne dedykowane czytelnikom niebędącym prawnikami11.
W nekrologu L. Piniński niekoniecznie starał się wypowiadać o zmarłym naukowcu pozytywnie. Ujawniając fragmenty listu otrzymanego od tego niemieckiego romanisty, L. Piniński ukazuje R. Iheringa jako zarozumiałego i bezwzględnie przekonanego o słuszności swych twierdzeń badacza. Przepełniony żalem
niemiecki uczony w korespondencji ubolewał, że nie udało mu się usunąć – jego
zdaniem – błędnych teorii, które starał się zwalczać w swej działalności naukowej. Jako porażkę traktował również to, że wśród krajowych uczonych nie zdołał
znaleźć szerokiego grona zwolenników, i to, że jego badania nie przyczyniły się
do ich zjednoczenia. Wyrażał też zadowolenie, że wśród jego zwolenników było
wielu uczonych innych narodowości. Nieskromnie twierdził, że po jego śmierci
8
L. Piniński: Dwaj wielcy prawnicy Niemiec. Ihering i Windscheid. „Przegląd Polski” 1892,
R. 27, T. 106, z. 6, s. 516–538.
9
L. Piniński zalicza do nich prace uczonego dotyczące: „historycznego rozwoju najważniejszych instytutów prawa rzymskiego”, „dzieło o naturze prawa tak prywatnego i publicznego, i stosunku prawa do etyki i zwyczaju” oraz „studia o nauce o posiadaniu”. Por. R. Ihering: Geist des
römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung. T. 1. Leipzig 1852; Idem: Geist
des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung. T. 2. 1 Abtheilung. Leipzig 1854; Idem: Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung. T. 2.
2 Abtheilung. Leipzig 1858; Idem: Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner
Entwicklung. T. 3. 1 Abtheilung. Leipzig 1865; Idem: Der Zweck im Recht. Bd 1. Leipzig 1877; Idem:
Der Zweck im Recht. Bd 2. Leipzig 1883; Idem: Ueber den Grund des Besitzesschutzes. Eine Revision
der Lehre vom Besitz. Jena 1869; Idem: Der Besitzwille. Zugleich eine Kritik der Herrschenden juristischen Methode. Jena 1889.
10
L. Piniński wymienia tutaj prace ogłaszane w czasopiśmie „Jahrbücherfür die Dogmatik
des heutigen römischen und deutschen Privatrechts”. Wskazuje na prace: o zastępstwie prawnym,
o pojęciu winy, o biernych skutkach praw, o culpa in contrahendo, o actio iniuriarum i o ograniczeniach prawa własności na nieruchomościach. Por. zwłaszcza R. Ihering: Das Schuldmoment im
römischen Privatrecht. Eine Festschrift. Giessen 1867; Idem: Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Verträgen. „Jahrbücher für die Dogmatik des
heutigen römischen und deutschen Privatrechts” 1861, Bd 4, s. 1–112; Idem: Zur Lehre von den
Beschränkungen des Grundeigenthümers im Interesse der Nachbarn. „Jahrbücher für die Dogmatik
des heutigen römischen und deutschen Privatrechts” 1863, Bd 6, s. 81–130.
11
Do trzeciej grupy lwowski uczony zalicza prace: R. Ihering: Der Kampf um’s Recht. Wien
1872; Idem: Das Trinkgeld. Braunschweig 1882; Idem: Scherz und Ernst in der Jurisprudenz. Eine
Weihnachtsgabe für das juristische Publikum. Leipzig 1884.
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również rodacy pójdą w ich ślady12. Pomimo to L. Piniński wskazywał, że brak
skromności i pokory jest niczym wobec ogromnych naukowych dokonań Iheringa. Sądził, że „zarozumiałość […], która niezaprzeczalnie była jednym z jego rysów charakterystycznych, nie przeszkodziła mu zjednać sobie nie tylko uznanie,
lecz najwyższą sympatię swych uczniów i wszystkich osób mających sposobność
w bliższą z nim wejść styczność”13. Lwowianin przedstawiał również R. Iheringa
jako niezwykle upartego uczonego, który za wszelką cenę próbował udowodnić
swe twierdzenia, co niejednokrotnie prowadziło do niedorzecznych wyników
badań. Z tych też względów R. Iheringa określano jako „goniącego za oryginalnością” i nazywano „pozbawionym należytej równowagi ekscentrycznym umysłem”14. Co więcej, niekoniecznie pozytywną cechą twórczości R. Iheringa jest
brak jednolitości twierdzeń zawartych w jego pismach, spowodowany częstym
przeobrażaniem się jego własnych opinii15. Lęk przed zmiennością i nieprzewidywalnością stał się prawdopodobnie jedną z przyczyn, dla których nie uzyskał
tak ogromnego wpływu na praktykę prawa16. Mimo to, zdaniem L. Pinińskiego,
„uwolnił naukę od wielu przesądów, on przełamał liczne, śmielszemu rozwojowi
myśli na przeszkodzie stojące, zapory doktrynerskie, […] wywołał zbawienny dla
rozwoju nauki sceptycyzm co do opinii utartych, a wreszcie, co dla nauki najważniejsze, on przyczynił się głównie do jaśniejszego poglądu na praktyczne objawy
codziennego życia”17.
Zdaniem L. Pinińskiego, aby należycie ocenić działalność i zasługi R. Iheringa dla rozwoju nauki prawa rzymskiego, należy uświadomić sobie, na jakim
etapie znajdowała się ona na początku jego działalności naukowej18. Były to czasy
dominacji F.K. Savigny’ego, której nie sposób porównać z czymkolwiek innym19.
L. Piniński: Dwaj wielcy prawnicy Niemiec…, s. 528.
Ibidem, s. 529.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
16
Ibidem, s. 530.
17
Ibidem.
18
Ibidem, s. 519.
19
Szerzej na temat życiorysu F.K. Savigny’ego zob. m.in.: A. Stoll: Der junge Savigny: Kinderjahre, Marburger und Landshuter Zeit Friedrich Karl von Savignys: zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Romantik: mit 217 Briefen aus den Jahren 1792–1810. Bd 1. Berlin 1927; Idem: Friedrich
Karl von Savigny: ein Bild seines Lebensmiteiner Sammlung seiner Briefe. Professorenjahre in Berlin
1810–1842: mit 317 Briefen aus den Jahren 1810–1841. Bd 2. Berlin 1929; Idem: Friedrich Karl von
Savigny: Ministerzeit und letzte Lebensjahre, 1842–1861; mit 216 Briefen und mitsonstigen Schriftstücken und 18 Abbildungen. Bd 3. Berlin 1939. Na temat wpływu F.K. Savigny’ego na prawo polskie
zob. G. Jędrejek: Wpływy Fryderyka c. von Savigny’ego na prawo rzymskie w XIX wieku. „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2000, T. 52, z. 1–2; zob. też K. Opałek, J. Wróblewski: Niemiecka
szkoła historyczna w teorii prawa. „Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych” 1954/1955, T. 5,
s. 237–317; K. Sójka-Zielińska: W sprawie oceny romanistycznego i germanistycznego kierunku
szkoły historycznej w niemieckiej nauce prawa I połowy XIX wieku. „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1959, T. 11, z. 2, s. 129–143; K. Grzybowski: O miejscu niemieckiej szkoły historycznej
12
13
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Jak podkreślał L. Piniński, „krytyka lub sceptycyzm wobec tez Savigny’ego były
w oczach wielu zaślepionem zacofaniem, niemal bluźnierstwem”20. Co więcej, do
ugruntowania stanowiska F. Savigny’ego przyczynili się – jak określa ich L. Piniński – jego dwaj gorliwi wielbiciele: Adolf August Friedrich Rudorff i Georg Friedrich Puchta21. Mimo że młody R. Ihering był pod wpływem tych przedstawicieli
szkoły historycznej, „powoli i stopniowo wyłamywał się dopiero umysł jego z zaklętego koła niewzruszonych dogmatów Savigny’ego i Puchty”22. Według L. Pinińskiego, to, że szkoła historyczna dokonała sporego postępu w nauce prawa,
nie budzi wątpliwości23. Lwowianin zwracał uwagę, że błędem kierunku, któremu
hołdowali F.K. Savigny i G.F. Puchta, było „przecenienie prawa rzymskiego, i to
nie tyle pod względem formy, jak pod względem merytorycznej treści poszczególnych rzymskich instytucji prawnych”24. L. Piniński, nie odmawiając znaczenia
prawu rzymskiemu, wyjaśniał, że błąd szkoły historycznej polegał na niedostosowywaniu go do zmieniających się realiów społecznych i ekonomicznych25. Podkreślał również znaczące zasługi R. Iheringa w zakresie „oswobodzenia się” z tych
błędów26. Uważał bowiem, że „w każdej prawie ważniejszej pracy Iheringa widać
wyraźnie wyłamywanie się z pod dawnego doktrynerskiego szablonu oraz nieznane poprzednikom jasne ocenienie praktycznej strony stosunków prawnych”27.
Nie oznacza to jednak, że L. Piniński bezgranicznie ufał wynikom badań niemieckiego uczonego. Zwracał bowiem jednocześnie uwagę na to, że wnioski, do
których dochodził R. Ihering, były niekiedy wyolbrzymione, natomiast formułowane definicje nie tylko niedbałe, lecz niekiedy wręcz mylne. Jednakże mimo to
„myśl […] przewodnia prawie bez wyjątku zdrowa i trafna”28.
L. Piniński wskazywał także na trzy najistotniejsze, jego zdaniem, kwestie,
w których R. Ihering przedstawiał nowe, dotąd nieprezentowane w doktrynie,
zapatrywania29. Pierwszą z nich było pojmowanie prawa podmiotowego. Niemiecki uczony występując przeciwko panującej opinii wskazywał, że „główną treścią prawa podmiotowego prywatnego nie jest możność objawiania dowolnego
władztwa indywidualnego w pewnych granicach, lecz praktyczny interes, pożytek
zapewniony pewnym osobom przez przepisy prawne”30. L. Piniński, nie twierw rozwoju nauki prawa. „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1956, T. 8, z. 2, s. 337–342; por. też
J. Kodrębski: Prawo rzymskie w Polsce XIX wieku. Łódź 1990.
20
L. Piniński: Dwaj wielcy prawnicy Niemiec…, s. 519.
21
Ibidem, s. 519–520.
22
Ibidem, s. 520.
23
Ibidem, s. 522.
24
Ibidem, s. 520–521.
25
Ibidem, s. 521.
26
Ibidem, s. 522.
27
Ibidem.
28
Ibidem.
29
Ibidem, s. 523.
30
Ibidem.
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dząc, że wspomniana teoria nie ma wad, był zdania, że powinna wpłynąć na definiowanie poszczególnych praw, takich jak własność, służebności oraz częściowo
także zobowiązań31. Uważał, że dotychczasowa teoria błędnie postrzega własność
jako „prawa władania rzeczą we wszystkich kierunkach z wykluczeniem każdej
innej osoby”32. Dopiero dzięki teorii R. Iheringa lwowskiemu uczonemu udało
się zbudować własną definicję własności, rozumianej jako „zapewniony przez
przepisy prawne stosunek wyłącznej przynależności gospodarskiej pewnej rzeczy
fizycznej względem pewnej osoby”33.
Drugą istotną, zdaniem L. Pinińskiego, kwestią poruszoną przez R. Iheringa
było zagadnienie culpa in contrahendo, któremu autor poświęcił jedną ze swych
rozpraw. Lwowianin kwestionował rezultat tejże pracy. Chociaż wnioski wysnute przez R. Iheringa są mylne i, co więcej, uczony od nich odstąpił, to w żaden
sposób nie można zakwestionować wagi tej rozprawy. Zdaniem L. Pinińskiego,
zasługą R. Iheringa było danie impulsu do podjęcia szerszych badań nad kwestią
wpływu zależności zgodności oświadczenia woli oraz wewnętrznej woli wywołania skutków prawnych na ważność i skuteczność czynności prawnych34.
Trzecią niezmiernie ważną, według L. Pinińskiego, kwestią stanowiącą
przedmiot naukowej działalności R. Iheringa była nauka o istocie posiadania.
Lwowianin podkreślał, że R. Ihering wystąpił przeciwko przyjętej w doktrynie
teorii F.K. Savigny’ego, zgodnie z którą posiadanie to „»fizyczne władztwo osoby
nad rzeczą«, tj. możność dowolnego bezpośredniego wpływania na rzecz, z wykluczeniem osób trzecich, połączona z wolą wykonywania tej władzy dla siebie”35.
Uznanie lwowianina budziła podjęta przez R. Iheringa „mistrzowska polemika”
z F.K. Savignym w pracy Ueber den Grund des Besitzesschutzes. Eine Revision der
Lehre vom Besitz36. L. Piniński nie ograniczał się tylko do wyrażania podziwu dla
niemieckiego uczonego. Mimo że przyjętą przez R. Iheringa koncepcję posiadania lwowski uczony uważał za mylną, twierdził, że „idea przewodnia” rozumowania tego uczonego jest słuszna37. Z uznaniem L. Pinińskiego spotkał się pogląd
R. Iheringa, według którego „o nabyciu i istnieniu posiadania nie rozstrzyga stosunek fizyczny osoby do rzeczy, lecz zapatrywania społeczne, opierające się na
Ibidem, s. 523–524.
Ibidem, s. 524.
33
Ibidem. Zdaniem L. Pinińskiego, tylko takie ujęcie prawa własności pozwala pojąć ograniczenia własności wynikłe ze stosunków sąsiedzkich „nie jako anormalne wyjątki, lecz jako przepisy
zgodne z ideą i celem samegoż prawa własności”.
34
Ibidem, s. 525.
35
Ibidem.
36
Ibidem. Według R. Iheringa, „podstawą posiadania nie jest fizyczne zbliżenie osoby do rzeczy, umożliwiające faktyczne wpływanie na rzecz, lecz taki stosunek osoby do rzeczy, jaki w życiu
praktycznem istnieje pomiędzy właścicielem a rzeczami, których dla swych gospodarskich potrzeb
używa”. Por. F.K. Savigny: Das Recht des Besitzes: Eine civilistische Abhandlung. Gießen 1803.
37
L. Piniński: Dwaj wielcy prawnicy Niemiec…, s. 525. L. Piniński uważa, że błędne jest
stwierdzenie, że w nabyciu i wykonaniu posiadania R. Ihering widzi wolę wykonywania własności.
31
32
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utartych przez zwyczaje, ekonomicznych stosunkach”38. Lwowski romanista przypomniał, że w pracy Ueber den Grund des Besitzesschutzes… R. Ihering sprzeciwił
się także zaprezentowanej przez F.K. Savigny’ego teorii woli przy posiadaniu. Teorii subiektywnej R. Ihering przeciwstawił teorię obiektywną, wedle której nie ma
jakiejkolwiek różnicy pomiędzy wolą posiadacza we własnym imieniu a wolą posiadacza w cudzym imieniu. Jego zdaniem, podstawą rozróżnienia na posiadanie
suo nomine i alieno nomine jest tylko „t.zw. causa possessionis, tj. istnienie lub też
brak stosunku prawnego, uprawniającego do zastępstwa w posiadaniu, jak np. stosunku dzierżawy, depozytu itd.”39 W swym wspomnieniu pośmiertnym L. Piniński nie poprzestał na zaprezentowaniu poglądów R. Iheringa. Wskazał również
na braki jego teorii. Niemiecki uczony zapomniał bowiem o sytuacji, w której
ktoś pozostający w stosunku zastępstwa względem pewnej osoby (np. administrator cudzego majątku) nabywa rzecz od osoby trzeciej. Istotnym brakiem teorii
R. Iheringa jest to, że na jej podstawie nie można rozstrzygnąć, dla kogo – dla
siebie czy też swojego mocodawcy – nabywa rzecz jej nabywca (tj. osoba pozostająca w stosunku zastępstwa). Zdaniem L. Pinińskiego, w tym wypadku rozstrzyga
„jakość objawu woli, uwydatniająca się w samymże akcie nabycia posiadania, nie
zaś same istnienie owego prawnego stosunku”40.
Jednak mimo wymienionych niedociągnięć, zdaniem L. Pinińskiego, dzieło Iheringa należy uznać za pracę „wielkiej wartości”41. Lwowianin nie krył, jak
ogromne znaczenie miała dla niego i badań, jakie podjął, praca R. Iheringa.
Twierdził bowiem: „uważam ją za perłę literatury prawniczej tego wieku i korzystam ze sposobności, by wypowiedzieć, iż wywołanemu przez nią wrażeniu
zawdzięczam, iż sam także studiami o naturze posiadania się zająłem, których
rezultatem [jest – G.N.] moja praca o nabyciu posiadania”42.

4. Wspomnienie Fryderyka Zolla
Fryderyk Zoll opublikował nekrolog na łamach „Przeglądu Prawa i Administracji” w listopadzie 1892 r.43 Rozpoczął go od stwierdzenia, że dwoma najIbidem, s. 525.
Ibidem, s. 526.
40
Ibidem, s. 527.
41
Ibidem.
42
Ibidem, s. 526; por. L. Piniński: Der Thatbestand des Sachbesitzerwerbs nach gemeinem
Recht: eine zivilistische Untersuchung. Bd 1. Leipzig 1885; Idem: Der Thatbestand des Sachbesitzerwerbs nach gemeinem Recht: eine zivilistische Untersuchung. Sukzession in den Besitz, Besitzerwerb
animo solo, Besitzwille, Lehre von den juristischen Willenserklärungen. Leipzig 1888.
43
F. Zoll: Rudolf Ihering. Wspomnienie pośmiertne. „Przegląd Prawa i Administracji” 1892,
R. 17, s. 521–529.
38
39
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wybitniejszymi specjalistami dziewiętnastowiecznej niemieckiej nauki prawa byli
Fryderyk Karol Savigny oraz Rudolf Ihering. Osobliwość drugiego z uczonych
polegała jednak na tym, że udało mu się z powodzeniem wystąpić przeciwko
kierunkowi nadanemu nauce prawa rzymskiego przez F.K. Savigny’ego44. Zastanawiając się nad fenomenem R. Iheringa, krakowski uczony podkreślał, że wielu
innych niemieckich romanistów tamtych czasów wyróżniało się o wiele lepszą
znajomością źródeł prawa rzymskiego oraz sporymi zasługami w ich badaniu
i opracowywaniu. F. Zoll twierdził, że odpowiedź na pytanie dotyczące sławy tego
prawnika znajduje się we wstępie do pracy Der Besitzwille. Zugleicheine Kritik der
Herrschenden juristischen Methode45, w którym R. Ihering mówił o zastosowaniu
„nowej metody” w prowadzonych przez siebie badaniach. Przyczyna jest więc
łudząco podobna do tej, która leżała u podstaw sukcesu samego F.K. Savigny’ego46. Różnica pomiędzy uczonymi polega jednak na tym, że R. Iheringowi, który
przez długi czas pozostawał pod wpływem F.K. Savigny’ego, dojście do nowego
kierunku, jaki zainicjował w badaniach nad historią prawa rzymskiego, zajęło
sporo czasu47. Uczony dopiero w dziele Der Zweck im Recht, dzięki zastosowaniu nowej metody, doszedł do pożądanego rezultatu48. Przyjęta metoda częściowo była jednak również przyczyną niepowodzeń romanisty, gdyż, jak twierdził
F. Zoll, „zwrócenie się ku nowej metodzie, polegającej na badaniu każdego zjawiska w życiu prawniczem przez uwzględnienie celu, jaki przez to zjawisko ma być
osiągnięty, ma być główną przyczyną niewykończenia dzieła, w którym Ihering
usiłował zgłębić ducha prawa rzymskiego w dziejowym jego rozwoju”49.
F. Zoll jednocześnie zastanawiał się, jak trwała okaże się zaproponowana
przez R. Iheringa metoda. Wyraźnie wątpił w możliwość większego sukcesu teorii autorstwa niemieckiego uczonego. Twierdził: „słusznym jest zarzut Iheringa,
że mylnie powzięte pojęcie musi przy ścisłej logicznej konsekwencji prowadzić
na bezdroża, to z drugiej strony dobrze skreślone pojęcie powinno przecież przy

Ibidem, s. 521. Na temat życiorysu F. Savigny’ego i jego działalności naukowej zob. literaturę
wskazaną w przyp. 19.
45
Por. R. Ihering: Der Besitzwille… Jena 1889, s. V–XVI.
46
F. Zoll: Rudolf Ihering…, s. 522; por.: G. Jędrejek: Ocena metody historycznej w polskiej
romanistyce XIX wieku. „Roczniki Nauk Prawnych” 2002, T. 12, z. 1, s. 97–113; Idem: Zastosowanie metody historycznej w polskiej romanistyce XIX wieku. W: Współczesna romanistyka prawnicza
w Polsce. Red. A. Dębiński, M. Wójcik. Lublin 2004, s. 103–116; Idem: Szkoła prawa natury a niemiecka szkoła historyczno-prawna. „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2004, T. 56, z. 1, s. 131–143.
47
F. Zoll: Rudolf Ihering…, s. 523.
48
R. Ihering, zgodnie z poglądem wyrażonym w pracy Der Zweck im Recht, uważał „cel” za
element centralny swej teorii. Twierdził, że „cel jest twórcą całego prawa”. Tym samym dokonał
odwrotu od jurysprudencji pojęć, której wcześniej był zwolennikiem. Zob. M. Martinek, J. Poczobut: Rudolf Ihering (1818–1892)…, s. 21–22. Por. też R. Ihering: Der Zweckim Recht. Bd 1…;
Idem: Der Zweckim Recht. Bd 2…
49
F. Zoll: Rudolf Ihering…, s. 524.
44
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należytym rozwinięciu do pożądanych doprowadzić rezultatów”50. Krakowski
uczony nie był do końca przekonany, czy w każdym przypadku da się we właściwy sposób zrozumieć cel instytucji prawnej. W tym też, jego zdaniem, przejawia
się słabość teorii R. Iheringa, która może prowadzić badacza do niepożądanych
rezultatów. Uważał bowiem, że „umiejętność prawa nie obejdzie się nigdy bez
pojęć i logiki, jakkolwiek obydwa dostarczyły Iheringowi wiele materiału do nader surowej krytyki dzisiejszej metody naukowej”51. Nie odmawiał jednak niemieckiemu uczonemu „wielkiej zasługi”, jaką ten wyświadczył nauce, zwracając
jednocześnie uwagę na cel, ponieważ, zdaniem krakowskiego uczonego, nauka
prawa nigdy nie powinna tracić z pola widzenia celu, jaki prawodawca zamierza
osiągnąć przez wydanie stosownych regulacji52.
F. Zoll zwracał także uwagę na pewne cechy charakterystyczne warsztatu niemieckiego uczonego. Jako naukowiec R. Ihering był obdarzony nadzwyczajną
bystrością i jednocześnie klarownością formułowania przemyśleń. Jego styl był
nie tylko logiczny, ale zarazem bardzo jasny i pełen elegancji, dlatego też wywierał ogromne wrażenie na czytelnikach53. Wyniki jego badań, dzięki niestosowaniu zbyt drobiazgowej interpretacji źródeł, były zaś lepsze niż innych historyków
prawa54.
Krakowski uczony odniósł się także do autorytetu, jakim niemiecki romanista
cieszył się wśród naukowców i prawników praktyków55. O ogromnej powadze
i szacunku, jakim otaczano R. Iheringa, F. Zoll przekonał się osobiście, goszcząc na zjeździe prawników w Moguncji. Relacjonował to w następujący sposób:
„Przybywszy do Moguncyi, zaraz na pierwszem towarzyskiem zebraniu wieczornem, chciałem się mu przedstawić i zapytałem jednego z obok mnie siedzących
młodych prawników, czyżby nie mógł pokazać mi Iheringa. Ten najchętniej to
uczynił i wskazał na męża oddalonego o kilka kroków ode mnie i rozmawiającym
z jakimś starszym poważnym prawnikiem, który, jak mi sąsiad powiedział, był
bardzo wysokim dygnitarzem sądowym. Wkrótce przyszedł drugi, potem trzeci
podobny dygnitarz, a wtedy sąsiad mój, gdy się dowiedział, o co mi się rozchodzi
[F. Zoll miał przekazać R. Iheringowi informacje od przyjaciela tego drugiego –
G.N.], wprost mi oświadczył, że to przedstawienie się odłożyć muszę na inny
dzień, gdyż dzisiaj przy zebraniu powitalnem wszyscy wysocy dygnitarze urzędowi zbliżają się do Iheringa i mają to sobie za zaszczyt, że się rozmówić mogą
z mężem nauki, którego sława już wtedy była tak głośną”56.
50
51
52
53
54
55
56

Ibidem, s. 524.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, s. 525.
Ibidem.
Ibidem, s. 528.
Ibidem, s. 529.

612

Grzegorz Nancka

Najważniejszą zasługą R. Iheringa, zdaniem F. Zolla, było przeanalizowanie
rozmaitych instytucji prawnych „okiem surowego krytyka”. Podziw krakowskiego
uczonego budziła ironia, którą niemiecki uczony posługiwał się, badając ustępy rzymskich źródeł. Dzięki temu niejednokrotnie „w pracach na pozór płytkich
[zdołał wskazać – G.N.] słabą, a nawet szkodliwą stronę”57. Rzetelne badania doprowadziły R. Iheringa do znaczących rezultatów. F. Zoll przypomniał, że niemiecki romanista był pionierem w studiach nad warunkiem złożenia tzw. sacramenti przez obie strony jako warunku prowadzenia procesu. Jako pierwszy
podniósł bowiem, że stanowiło to dyskryminację plebejuszy. Niejednokrotnie,
jak wywodzi R. Ihering, nie mogli oni dochodzić nawet swej oczywistej krzywdy,
nie byli bowiem w stanie złożyć takiej sumy58.
Niezaprzeczalną zasługą R. Iheringa była również – zdaniem krakowskiego
uczonego – krytyka najznakomitszych prawników rzymskich. Polemika, jaką
podjął w swym dziele Der Besitzwille… z Paulusem, była o wiele bardziej surowa aniżeli ta, z którą jurysta spotkał się w starożytnym Rzymie. Nie wchodząc w dyskusję z poglądami niemieckiego uczonego i nie rozważając ich
słuszności, podkreślał, że dzięki swej działalności naukowej przyczynił się do
oczekiwanej w doktrynie zmiany podejścia do źródeł. Krakowski uczony uważał, że dzięki R. Iheringowi nadszedł długo oczekiwany czas, „aby nie śledzono
z bałwochwalczem uwielbieniem wszystkiego, co w źródłach prawa rzymskiego
jest podane”59. F. Zoll nie krył, że nie był przekonany o nieomylności klasycznych
prawników. Kpił przy tym z uczonych, którzy w monografii poświęconej jednemu ustępowi źródłowemu starali się wykazać, „że zawiera coś takiego, o czem
prawnik rzymski prawdopodobnie nie myślał, a to w tym celu, aby tylko nie zarzucić mu błędu, aby usprawiedliwić jakieś mylne zdanie, które przez odpisywaczy zbiorów Justyniańskich, inaczej może jak w oryginale, zostało nam przekazane”60. Prawdopodobnie z tej też przyczyny F. Zoll bardzo wysoko oceniał zasługi
R. Iheringa w dziedzinie interpretacji źródeł61.
Nie szczędząc pochwał niemieckiemu uczonemu, F. Zoll zwracał uwagę na
istotne znaczenie rozprawy Ueber den Grund des Besitzesschutzes. Eine Revision
der Lehrevom Besitz62 dla praktyków dziewiętnastowiecznego prawa. R. Ihering
starał się w niej wykazać, że ochrona posiadania tak naprawdę miała na celu
ochronę prawa własności. W pracy tej głównie polemizował z poglądami F.K. Savigny’ego. Kwestionując przyjęte przez F.K. Savigny’ego pojmowanie corpus possessionis, podważał przekonanie, że o istnieniu tego elementu posiadania decy57
58
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60
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duje objęcie rzeczy we faktyczne władanie czy też możliwość urzeczywistnienia
tego władztwa. Stawiał tezę, że rozstrzyga o tym przyjęty w społeczeństwie zwyczaj, który determinuje to, „czy stosunek osoby do rzeczy jest tego rodzaju, iżby
ona poczytaną być mogła za jej posiadacza”63. Co więcej, nawet F. Zoll podkreślał,
że stanowisko zaprezentowane przez R. Iheringa przyczyniło się do skonkretyzowania teorii F.K. Savigny’ego64.
R. Ihering, analizując drugi element posiadania (animus), sprzeciwiał się odróżnieniu na jego podstawie posiadania od dzierżenia. Uważał, że teoria podmiotowa, której istotny element stanowi wola, jest „błędną, niepraktyczną, a nawet
nie rzymską”65. Niemiecki uczony wysnuł wniosek, że różnica pomiędzy posiadaniem cywilnym a dzierżeniem nie jest związana z wolą, „lecz na prawidłach
prawnych, które w niektórych przypadkach z przyczyn praktycznych odmawiają
osobie, rzeczą władającej, posiadania, a raczej obrony, jaką ma sobie udzieloną
posiadacz, i dlatego w przypadkach tych przyjmują tylko dzierżenie”66. Polemikę z R. Iheringiem podjęli Johannes Emil Kuntze i Eduard Hölder, podnosząc poważne – zdaniem F. Zolla – zarzuty. Mimo że krakowski uczony uznał
wywody R. Iheringa za przekonywające, żałował, że niemiecki uczony zmarł
i tym samym nie będzie mógł ich odeprzeć67.

5. Podsumowanie
F. Zoll w nekrologu swego autorstwa przypomniał, że hasłem R. Iheringa była
zasada: „aby za pośrednictwem prawa rzymskiego wyjść poza tegoż ramy i w ten
sposób naukę prawa tego spożytkować dla naszych stosunków (durch das römische Recht über das römische Recht hinaus)”68. Czytając wspomnienia pośmiertne autorstwa polskich romanistów końca XIX w., można stwierdzić, że ta zasada
znajdowała odzwierciedlenie w pracy naukowej niemieckiego uczonego. Co jednak ważniejsze, polscy uczeni nie skupiali się na tym, by przedstawić zmarłego
jako postać nieskazitelną. Szczególną cechą wymienionych opracowań było bowiem przełamanie zasady, że o zmarłych mówimy albo dobrze, albo nic. L. Piniński nie tylko nie wahał się wytknąć niedomagań teorii R. Iheringa, ale, co więcej, nie krępował się dodać, że ta nie do końca logiczna teoria zainspirowała go
do napisania dzieła życia. F. Zoll chwalił warsztat i metodę niemieckiego kolegi,
63
64
65
66
67
68

F. Zoll: Rudolf Ihering. Wspomnienie pośmiertne…, s. 527.
Ibidem.
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choć i jego wypowiedzi na temat Iheringa nie są pozbawione krytyki. Krakowski
uczony uważał, że można mówić o swego rodzaju „fenomenie” Iheringa, a jego
przyczynę stanowi zastosowana przez uczonego metoda. Nie sposób nie zgodzić
się z twierdzeniem, że niemiecki uczony był postacią wyjątkową. Jak się wydaje,
jego największą zasługą było danie impulsu do szerszych badań, i to w zakresie
nieanalizowanych wcześniej zagadnień. Nie może zatem w żaden sposób dziwić
liczba i objętość napisanych o nim wspomnień pośmiertnych. Autorytet, jakim
się cieszył, sprawił, że inni współcześni mu uczeni ukrywali się w cieniu jego
osiągnięć. Zobrazował to m.in. L. Piniński, który na koniec wspomnienia pośmiertnego swego autorstwa dodał: „istotnie nie dorównuje Winscheid potędze
geniuszu Iheringa”69. Te słowa wskazują na kontrast występujący pomiędzy uczonymi tamtych czasów. Zupełnie inny sposób myślenia i pracy R. Iheringa został
również wyeksponowany w pracach polskich romanistów. Przełamywanie granic
w badaniach i przeciwstawienie tej cechy zachowawczości, stanowiącej atrybut
innych niemieckich uczonych, jak chociażby B. Windscheid, spowodowało, że
to właśnie R. Ihering został zapamiętany jako wyrazista postać tamtych czasów.
69
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L. Piniński: Dwaj wielcy prawnicy Niemiec…, s. 538.

Dariusz Nawrot

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zapomniane powstanie Żmudzinów
w lipcu 1812 roku
Przez cały okres zaborów Żmudzini dawali liczne dowody zaangażowania
w walkę o odbudowę Rzeczypospolitej. Bili się już w powstaniu kościuszkowskim
i w kolejnych zrywach insurekcyjnych w XIX w. Na lata zapomniano jednak o ich
udziale w walkach u boku Napoleona. Już po wkroczeniu wojsk cesarza Francuzów na ziemie polskie w 1806 r. Żmudzini gotowi byli chwycić za broń przeciwko
rosyjskiemu zaborcy. Jednak w świadomości ogółu funkcjonowała legenda o zawodzie, jakiego doznał Napoleon na Litwie i na Żmudzi w czasie wojny z Rosją
w 1812 r., napotykając bierność, a w niektórych przypadkach i wrogość mieszkańców wyzwalanego kraju. Ugruntowało się przekonanie, że obywatele w zaborze rosyjskim wykazywali nikłe zainteresowanie odbudową ojczyzny. Tezę tę
potwierdzały opinie niektórych obserwatorów, które były podstawą sądów formułowanych przez historyków1. Pojawiały się i głosy przeczące tej opinii. Michał Synoradzki twierdził, pisząc o wydarzeniach 1812 r. na ziemiach pod władzą
Aleksandra I, że: „Był to ruch wojenny zupełnie taki sam, jaki panował w roku
1806 po zajęciu przez Francuzów Poznania i Warszawy”2. Jak było faktycznie?
Już w czasie „pierwszej wojny polskiej”, jak wynika z raportu płk. Feliksa
Potockiego opisującego sytuację na Litwie od czasu bitwy pod Iławą 8 lutego
1807 r., Litwini i Żmudzini wstydzili się, że tak długo znoszą jarzmo rosyjskie,
gdy ich bracia walczą u boku Francuzów, że jest rząd polski utworzony przez
Napoleona, w związku z czym gotowi byli przejść do czynów. Na wieść o upadku
1
A. Marbot: Mémoires du Général Baron Marbot. T. 3. Paris 1891, s. 62–63; J. Krasiński: Ze
wspomnień 1783–1841. „Biblioteka Warszawska” 1912, T. 3, s. 213–215; J.U. Niemcewicz: Pamiętniki 1809–1820. T. 1. Poznań 1871, s. 353; K. Kołaczkowski: Wspomnienia. T. 1. Kraków 1898,
s. 98–99.
2
M. Synoradzki: Rapsod z epopei Napoleona. Warszawa 1897, s. 154.
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Gdańska 26 maja 1807 r. wysłali nawet do Warszawy kolejną delegację z Józefem Sierakowskim na czele z misją poinformowania władz polskich oraz samego
Napoleona o powstaniu na Litwie trzech zbrojnych zgromadzeń: dwóch w lasach żmudzkich wokół Niemna, a kolejnego między Grodnem a Brześciem3. Potwierdzał tę informację kolejny raport płk. Tadeusza Tyszkiewicza4. W dodatku
oddział powstańczy na Żmudzi składał się w pewnej części z chłopów. Naoczny
świadek potwierdzał masową ucieczkę chłopów z dóbr, znanego z okrucieństwa
wobec nich, hrabiego Płatona Zubowa5. Wielu z nich wkroczenie Francuzów wiązało z nadzieją na zniesienie poddaństwa narzuconego im po 1795 r.6. Jeszcze
przed rozbiorami na Żmudzi żyła duża grupa chłopów wolnych – alodialnych7.
Ich położenie ekonomiczne nie odróżniało ich od sytuacji równie licznej w tej
części kraju drobnej szlachty. Rządy rosyjskie po trzecim rozbiorze dla większości wolnych włościan oznaczały sprowadzenie do pozycji chłopów pańszczyźnianych. Zmuszano ich do służby wojskowej, a szczególnie złą sławą cieszyły się
rządy Zubowa, który w swoich dobrach, nadanych mu przez Katarzynę II, wykazywał się wielką bezwzględnością8.
Zawarcie pokoju francusko-rosyjskiego w Tylży przekreśliło nadzieję na
udział Żmudzinów w walce o odbudowę kraju. Ale jeszcze we wrześniu 1807 r.,
już po zakończeniu wojny, na Żmudzi chłopi odmawiali rekrutacji do wojska
rosyjskiego. Kolejne lata rządów rosyjskich, naznaczone przygotowaniami do
przyszłej wojny z Napoleonem, przyniosły Żmudzi kolejne intensywne pobory
rekrutów, wyniszczenie gospodarki i głód. Żmudź, najbogatszy obszar Litwy, korzystająca z bliskości portów, z których mogła eksportować swe produkty rolne,
z powodu blokady kontynentalnej straciła wszystkie swe atuty. Na wsiach zalegały zbiory, których nie można było spieniężyć. Z powodu braku pieniędzy chłopi
Raport F. Potockiego i memoriał Observations. Service Historique de la Défense [dalej: SHD].
Vincennes. Donation Davout. K–1, 4.
4
Raport pułkownika T. Tyszkiewicza dla Napoleona z 30 VI 1807 r. W: A. Skałkowski: Kościuszko a Litwini. „Kwartalnik Historyczny“ 1911, T. 25, s. 260.
5
T. von Schoen: Aus den Papieren. Bd. 2. Halle–Berlin 1875–1883, s. 10.
6
B. Dundulis: Napoléon et la Lituanie en 1812. Paris 1940, s. 29.
7
Quelques notes sur la Samogitie. Archives Nationales w Paryżu [dalej AN]. AF IV 1650, pl 3,
nr 60; C. Malte-Brun: Sur la Pologne russe. „Journal Empire“, 17 i 22 VII 1812; I. Lachnicki: Biografia włościanina nad brzegami Niemna, powyżej Łosośnej, mieszkającego. Warszawa 1815, s. 43–
45; F. Wortnowski: Zbiór pamiętników o powstaniu Litwy w r. 1831. Paris 1835, s. 130; A. Bućkiewicz: Obrazki stanu włościan litewskich do ich usamouwolnienia, to jest do roku 1864. Biblioteka
Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Rkps 1203, k. 47.
8
H. Mościcki: Pod znakiem Orła i Pogoni. Warszawa 1923, s. 43; J. Iwaszkiewicz: Litwa
w roku 1812. Kraków 1912, s. 378. Do interesującej sytuacji doprowadził ukaz z 1800 r. dotyczący
tytułów szlacheckich, na którego mocy wielu wolnych chłopów, powołując się na zagubienie dokumentów, usiłowało uzyskać potwierdzenie szlachectwa, chroniąc się przed groźbą zamienienia
w chłopów pańszczyźnianych. W 1811 r. stwierdzono, że nie było osady (zaścianka), gdzie chłopi
nie uważaliby się za szlachtę, licząc między innymi na zwolnienie ze służby wojskowej. J. Sikorska-Kulesza: Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Białorusi w XIX wieku. Warszawa 1995, s. 9–20.
3
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nie płacili czynszów. Na zalegających z podatkami na rzecz państwa nakładano
egzekucje wojskowe i sekwestry majątków szlacheckich, co i tak nie zapewniało
władzom rosyjskim środków finansowych. Zasoby pieniężne kraju zostały wyczerpane. Odcięcie Żmudzi od podstawowego źródła napływu gotówki, którą
gwarantował eksport, pogłębiało nędzę ludności9. Jeszcze w przededniu wojny
1812 r. władze rosyjskie utworzyły Komitety Wojennych Powinności, których zadaniem było zgromadzenie resztek żywności i furażu w magazynach przeznaczonych do zniszczenia. Rosjanie robili wszystko, by po odwrocie swojej armii na
wschód Francuzi nie mogli wykorzystać zasobów wyzwolonych ziem w dalszych
działaniach wojennych. Przyniosło to katastrofalne skutki dla szlachty i chłopstwa żmudzkiego. Potwierdza to świadectwo oficera francuskiego wysłanego do
Kłajpedy, by zebrać informacje o przygotowaniach wojskowych Rosjan na Litwie.
W raporcie z 22 lutego 1812 r. informował, że napotkany szlachcic żmudzki powiedział mu, że brak pieniędzy jest tak wielki i uciążliwy, iż z ledwością wystarczy
ich na zakup sznura, by się powiesić. Taka sytuacja panowała na całej Litwie. Po
złych zbiorach w 1811 r. brakowało nie tylko pieniędzy, ale i żywności niezbędnej
do zaspokojenia potrzeb mieszkańców kraju. Przed samą wojną Rosjanie aresztowali urzędników ziemskich i sądowych. Wywożono dokumentację władz gubernialnych i powiatowych, przygotowując się do odwrotu na wschód10.
Przystępując do „drugiej wojny polskiej” w 1812 r., Napoleon oczekiwał od
Polaków, a w szczególności od Litwinów, jednomyślnego i powszechnego zrywu powstańczego przeciwko Rosji. Uprawniały go do tego doświadczenia Wielkopolski w 1806 r. i Galicji w 1809 r. Upewniali go w tym Polacy w kwaterze
głównej. Ze szczególnym optymizmem o zdecydowanym poparciu ludności kraju
zapewniał cesarza jego bliski współpracownik w sprawach litewskich Aleksander
Sapieha11. Napoleon liczył na szybkie rozstrzygnięcie kampanii poprzez stoczenie decydującej bitwy z armią Aleksandra I na terenie Litwy. Cesarz Francuzów
w planach rozstrzygnięcia konfliktu z Rosją zakładał, że car będzie bronił granic swego państwa, nie dopuszczając do straty ziem zabranych Rzeczpospolitej.
W tych planach ogłoszona 28 czerwca 1812 r. w Warszawie Konfederacja Generalna Królestwa Polskiego miała przynieść wielki ruch powstańczy na ziemiach
zaboru rosyjskiego, który opanowując zaplecze walczących z Wielką Armią wojsk
Memoriał autorstwa M.K. Ogińskiego dla Aleksandra I z 15 X 1811 r. W: B. Dundulis: Napoléon…, s. 292–296.
10
D. Nawrot: Litwa i Napoleon w 1812 roku. Katowice 2008, s. 112–117; Z. Choiseul-Gouffier: Mémoires historiques sur l`empéreur Aleksandre et la cour de Russie. Paris 1829, s. 56–57.
Gdy tylko Rosjanie na początku wojny rozpoczęli wycofywanie się z obszarów Żmudzi, wielu chłopów ruszyło do Kłajpedy, by sprzedać resztki żywności i otrzymać gotówkę. Konsul z Królewca
do H. Mareta z 9 i 13 VII 1812 r. Archives du Ministère des Affaires Étrangères w Paryżu [dalej:
AMAE]. Corr. Koenigsberg 5, k. 759. Problemem na Żmudzi było domaganie się zmian w wielkości
majątków, liczne procesy o rozgraniczenie, szczególnie wśród drobnej szlachty.
11
M. Kukiel: Wojna 1812 r. T. 1. Kraków 1937, s. 367–368; Por. R. Sołtyk: Napoléon en 1812.
Mémoires historiques et militaires sur la campagne de Russie. Paris 1836, s. 44–45.
9
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rosyjskich i uniemożliwiając im skuteczną obronę, doprowadziłaby do ostatecznej klęski armii Aleksandra I. Od przekroczenia Niemna przez Wielką Armię
pod Kownem 24 czerwca 1812 r. pojedyncze osoby zgłaszały się jako przewodnicy oddziałów francuskich12. W najbliższych dniach, na lewym skrzydle sił Napoleona, II korpus Nicolasa Oudinota pomaszerował w górę Niewiaży w kierunku
Kiejdan z dodatkowym zadaniem rozpoznawania drogi przez Żejmy na Poniewież. Natomiast X korpus Étienne’a Macdonalda, z dywizją polską z Jurborga
i oddziałami pruskimi z Tylży, szybkim marszem ruszył na Rosienie, co miało na
celu usunięcie zagrożenia flanki sił głównych, jakie stanowił korpus Petra Wittgensteina stojący w Kiejdanach. Dnia 28 czerwca, w dniu zajęcia przez główne
siły Napoleona Wilna, doszło do pierwszego większego starcia w tej kampanii.
Pod Dziewałtowem, 9 kilometrów od Wiłkomierza, Oudinot dopędził korpus
Wittgensteina i zaatakował tylną straż rosyjską. Spędził nieprzyjaciela z dwóch
kolejnych pozycji obronnych i dopiero pod samym Wiłkomierzem zatrzymał
go zdecydowany opór tylnej straży gen. Jakowa Kulniewa. Po dwugodzinnym
boju dywizja Claude’a Legranda i brygada strzelców konnych Bertranda Castexa
z II korpusu przełamały opór przeciwnika i marszałek zajął Wiłkomierz, natomiast Wittgenstein wycofał się za rzekę Świętą13.
Żmudzini stanęli w pierwszym szeregu walczących u boku wojsk Napoleona,
chociaż wkroczenie korpusów Wielkiej Armii przyniosło ziemi żmudzkiej grabieże i rozboje. Doprowadziło to do sytuacji, w której pasy ziem wokół szlaków
przemarszu wojsk uległy całkowitemu zdewastowaniu. Na Żmudzi, której mieszkańcy z entuzjazmem witali wkraczające oddziały Napoleona, wojska pruskie
wchodzące w skład X korpusu marszałka Macdonalda dokonywały wielu grabieży
i nieuzasadnionych rekwizycji. Konsul francuski w Królewcu donosił ministrowi
spraw zagranicznych Huguesowi Maretowi, że Prusacy znajdują szczególną przyjemność w maltretowaniu mieszkańców, i wyrażał obawę, czy nie skończy się to
niechęcią Żmudzinów i ich połączeniem się z Rosjanami przeciwko Francuzom14.
W dniu 3 lipca marszałek Macdonald raportował, że szlachta żmudzka zbiega się
zewsząd, prosząc o pomoc przeciwko pustoszącym ziemie Kozakom i o zgodę
na chwycenie za broń, by bronić się i uderzyć na Rosjan. Do oddziałów francuskich przyprowadzono nawet wzięty do niewoli rosyjski oddział rekwizycyjny wraz z odebranym mu łupem15. W liście do marszałka Oudinota Macdonald
F. Dumonceau: Mémoires du Général Comte François Dumonceau. T. 2. Bruxelles 1958–
1963, s. 35; G. Fabry: Campagne de Russie. Publié sous la Direction de la Section Historique de
l`État-major de l`Armée. T. 1. Paris 1900–1903, s. 15, 113, 139–140, 166.
13
Ibidem, s. 7, 49–52; Bulletin z 30 VI 1812 r. z Kowna. AMAE. Corr. Pologne, Supplément 17,
k. 302; A. Marbot: Mémoires… T. 3, s. 55; M. Kukiel: Wojna… T. 1, s. 292.
14
Framery d`Ambreucq do H. Mareta z 30 VII 1812 r. z Królewca. AMAE. Corr. Koenigsberg 5,
k. 35 i 27; G. Fabry: Campagne de Russie. Publié sous la Direction de la Section Historique de l`État-major de l`Armée. T. 4. Paris, s. 471–472.
15
G. Fabry: Campagne… T. 1, s. 746–747; C. Canitz und Dallewitz: Denkschriften. T. 1.
Berlin 1888, s. 49.
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informował o bardzo dobrych nastrojach ludności, a majora generalnego Aleksandre’a Berthiera powiadamiał, że szlachta ściąga ze wszystkich stron, dołączając do oddziałów francuskich. Prosił przy tym o zgodę na jej uzbrojenie tak, by
mogła wziąć udział w wojnie przeciwko Rosji. Ostatecznie Macdonald zezwolił
na uzbrojenie Żmudzinów tak, by mogli bronić się przed napadami Kozaków
i dokonującymi grabieży maruderami. Zgadzał się również, by Żmudzini – jeżeli
wyrażą taką chęć – wzięli udział w działaniach przeciwko wojskom rosyjskim.
Oficerowie, których marszałek wysłał do Telsz, Szawel i Poniewieża, mieli zgodę
na poprowadzenie oddziałów do walki z nieprzyjacielem16.
Decyzje marszałka przyniosły pierwsze rezultaty. Oddział francusko-pruski
wysłany do Telsz z Rosieni pod dowództwem płk. Jeannereta 7 lipca został z entuzjazmem przyjęty przez mieszkańców. Dnia 10 lipca w kościele miały miejsce
uroczystości, w czasie których ogłoszono wyzwolenie spod władzy Rosji i złożono przysięgę na wierność Napoleonowi17. Pułkownik Jeanneret zaangażował się
w przygotowywanie insurekcji, w tym duchu interpretując otrzymane rozkazy.
Zaczął organizować na Żmudzi rekrutację do nowo formowanych oddziałów litewskich i sam mianował ich oficerów18. Jednak kiedy 14 lipca jego oddział opuścił Telsze, ludność została wystawiona na zemstę Rosjan. Zwrócono się wtedy
o pomoc do gen. Henryka Mirbacha, bohatera walk w powstaniu kościuszkowskim, który w ciągu kilku następnych dni dokończył dzieła organizacji oddziałów
liczących łącznie 2 tys. ludzi. Gen. Mirbach w liście z 21 lipca pisał: „W tak rozpaczliwej sytuacji wezwał mnie ogół obywatelstwa, ku radzie i ratunkowi zalecając mnie organizację siły zbrojnej i tymczasowe ubezpieczenie kraju od napaści
i zniszczenia, aż zastępy cesarskie nie staną”. W przeciągu kilku dni do formowanych oddziałów zgłosiło się 2 tys. szlachty i ludu, co pozwalało stworzyć dwa pułki. Powstały już pułk strzelców pieszych liczący 1 tys. osób pod komendą pułkownika Antoniego Chomińskiego oraz szwadron kawalerii pod dowództwem
Henryka Krzywkowskiego, którego wyznaczył do tego zadania jeszcze Jeanneret,
oraz dwa szwadrony kawalerii pod dowództwem rotmistrza Giedroycia. Reszta
ochotników w każdej chwili gotowa jest zasilić szeregi piechoty i jazdy. Dodawał: „Mam honor zapytać, jak mam postąpić? Czy rozpisać i do domów ochotną
młodzież wrócić? Czy też prosić o broń, prochy, nieco wojska regularnego, aby
naszymi piersiami zasłonić kraj zagrożony”. Proponował przy tym, by wykorzystać powstające oddziały do wyzwolenia Kurlandii, „kraj obfity i żyzny, a teraz
przez oddziały kozaków pustoszony i niszczony, którzy by za okazaniem się małej
garstki nowozaciężnych opuścili tę prowincję”19. Dowódcy francuscy starali się
G. Fabry: Campagne… T. 1, s. 178; G. Fabry: Campagne de Russie. Publié sous la Direction
de la Section Historique de l`État-major de l`Armée. T. 5. Paris 1903, s. 748–749, 762.
17
J. Hartwigh: 1812. Der Feldzug im Kurland. Berlin 1910, s. 43–45.
18
G. Fabry: Campagne… T. 4, s. 471–472; G. Fabry: Campagne… T. 5, s. 762.
19
List H. Mirbacha do Komisji Administracyjnej Departamentu Wileńskiego [dalej: KADW]
z 21 VII 1812. Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas w Wilnie [dalej: LVIA]. F. 1532, a. 1, b. 1, k. 50.
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wykorzystać zapał Żmudzinów. W jednym z rozkazów zalecano, „aby to uzbrojenie polskiej szlachty i pospólstwa formę kształtną miało, żeby służyli do wyśledzenia, za przewodników i do forpoczt, aby przez nie podjąć wiadomości o ruchu
i magazynach nieprzyjaciela”20.
Do walk z udziałem Żmudzinów doszło także w Szawlach. W pierwszych
dniach kampanii miasto zajął kilkutysięczny oddział pod dowództwem gen. Friedricha Kleista z korpusu marszałka Macdonalda, ale nagle, po otrzymaniu nowych
rozkazów wymaszerował z tej miejscowości, kierując się do Poniewieża. Nastąpiło to w chwili, gdy były marszałek powiatowy Wiktoryn Witkiewicz rozpoczął
w Szawalch organizację aprowizacji dla oddziałów sprzymierzonych i zaczęto
już zapełniać magazyny. Sytuację zmieniło oświadczenie pruskiego generała, że
wraz z odejściem jego wojsk miasto zostanie narażane na atak Rosjan z Kurlandii, a w tej sytuacji świeżo zorganizowane magazyny zostaną spalone. W obawie
przed zemstą Rosjan większość zaangażowanych w organizację lokalnych władz
wyjechała do swoich majątków. Sam Kleist wydał rozkaz, by opatrzeni przez
niego paszportami Witkiewicz i inni Litwini oddalili się w głąb Żmudzi. Jednak marszałek Witkiewicz opuszczając miasto, polecił Zielonowiczowi, rewizorowi w ekonomii szawelskiej należącej do hr. Zubowa, a byłemu oficerowi wojsk
Rzeczpospolitej, zorganizowanie obrony Szawel przed Rosjanami. Zielonowicz na
czele strzelców zebranych w ekonomii szawelskiej i dwóch dragonów francuskich
odparł podjazd rosyjski i przepędził Kozaków krążących na drogach do miasta.
Do akcji włączył się również porucznik Le Viena, przybyły do powiatu z delegatem władz litewskich. Na czele swoich dragonów oraz oddziału Litwinów odpędził Kozaków na 2 mile od miasta. Wspomniany oddział złożony był z młodzieży szlacheckiej i chłopów żmudzkich, a jego organizatorem był sędzia Junowicz,
któremu Witkiewicz polecił utrzymywać porządek w mieście. Na wszystkich
drogach rozstawiono pikiety złożone z obywateli, polecając im chronić Szawle
przed podjazdami kozackimi. Postanowiono wtedy sformować ponad stu osobowy oddział strzelców złożony z leśniczych z ekonomii szawelskiej oraz chłopów
umiejących posługiwać się bronią palną i przysłanych do miasta z okolicznych
dworów, powierzając im obronę Szawel.
Podstawowym problemem dla Żmudzinów była obecność na terenie powiatu oddziału rosyjskiego, który utrzymywał pod swoją kontrolą 2/3 jego obszaru.
Oddział ten składał się z pięciuset Kozaków i z dwóch szwadronów huzarów oraz
z dwóch batalionów jegrów z czterema armatami. Dowodził nim Polak na służbie
rosyjskiej płk Józef Turski. Główne siły tego oddziału stały w miasteczku Kalwie
w pobliżu granicy z Kurlandią. Dane o nim uzyskano dzięki mieszkańcom, cały
czas informujących nowe władze o ruchach nieprzyjaciela. Nieprzerwanie podjazdy złożone z Kozaków terroryzowały miejscową ludność, rekwirując żywność,
Rozkaz ze sztabu marsz. Macdonalda dla płk. Jeanneret z 5 VII 1812 r. LVIA. F. 1532, a. 1,
b. 14, k. 19. G. Fabry: Campagne…, T. 5, s. 746–749.
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najeżdżając dwory i zapowiadając, że jeżeli szlachta będzie wykonywać polecenia
nowych władz litewskich, jej majątki zostaną zdewastowane i spalone. Zagrożenie dla powiatu tworzył również kolejny, ale nierozpoznany oddział rosyjski
stacjonujący w miasteczku Pozwole. Zalewski ubolewał nad brakiem jakiegokolwiek liczniejszego oddziału wojsk francuskich lub pruskich, który wsparty przez
mieszkańców „z gorliwością i ochotą” wyparłby Rosjan ze Żmudzi i zabezpieczył
powiat. Litwini gotowi byli do walki z Kozakami, a nawet z huzarami, ale obawiali
się starcia z regularną piechotą wspieraną armatami. Przy braku odpowiedniego
wyposażenia, organizacji i dowództwa byłby to atak samobójczy. Dla zebranych
ochotników brak było wystarczającej ilości zdatnej broni, prochu i ołowiu. Dlatego delegat prosił o przysłanie wsparcia, apelując przy tym o formację złożoną
z Polaków, bowiem mieszkańcy nie znali jezyka francuskiego czy niemieckiego,
a wspólne działania wojenne wymagały stałej komunikacji21.
Także dzięki mieszkańcom gen. Étienne Ricard zajął w Poniewieżu 30 tys. cetnarów mąki, a w walkach wziął 160 jeńców, w tym czterech oficerów22. Natomiast
w jednym z miasteczek, w Krożach, w okręgu szawelskim, czterdziestoosobowa
grupa młodzieży odparła oddział kozaków i uniemożliwiła wywiezienie lub zniszczenie zapasów żywności zgromadzonych w lokalnych magazynach. Najpierw studenci dostali się pomiędzy chłopów zebranych z podwodami, na których Rosjanie
zamierzali wywieść zapasy z magazynów, i namówili ich po „żmudzku” – tak, by
Kozacy nie zrozumieli – by w nocy razem z końmi uciekli do okolicznych lasów. Kiedy następnego dnia Rosjanie ponownie zaczęli spędzać chłopów i nakazali ładować na fury zgromadzone zboże, studenci udali się na trakt za miastem,
od strony spodziewanego marszu Francuzów. Tam dosiedli chłopskie konie oraz
porobili sobie biało-granatowe chorągiewki, które przymocowali do tyczek, udając oddział polskich ułanów. Placówki kozackie na widok proporców ułańskich
uciekły do miasta, z którego wycofał się cały pięćdziesięcioosobowy oddział rosyjski. Dopiero w nocy, zorientowawszy się w oszustwie, Kozacy zawrócili do Kroż,
by „wykłuć” młodzież. By dostać się do miasta, Rosjanie musieli pokonać groblę,
którą już obsadzili studenci. „Stanęli w lasku na bagnach z bronią nabitą. Skoro
pokazali się Kozacy, starsi strzelcy ognia dali, dwóch trupem położyli, młodsi na
wiatr ze swoich narzędzi strzelali”. Oddział nieprzyjaciela uciekł, a magazyn został
ocalony i oddany w ręce wkraczających wojsk francuskich23.
Zapał Żmudzinów potwierdzał konsul francuski z Królewca, który w liście do
ministra Mareta pisał, że ludność okazuje największą radość z aktualnych wydaRaport W. Zalewskiego dla KADW z 18 VII z Rosień. LVIA. F. 1532, a. 1, b. 1, k. 90–92.
Kurier Litewski nr 68 z 26 VIII 1812; Potwierdza to R. Bomsdorff: Millheilungen… T. 2,
s. 77; K. Voenskij: Akty, dokumenty i materialy dla političeskoj i bytovoj istorii 1812 goda. T. 1.
Sankt-Peterburg 1909–1912, s. 289–291.
23
„Kurier Litewski” nr 68 z 26 VIII 1812; Tom trzeci gazet warszawskich od dnia 22 VI 1812.
Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku [dalej: BK]. Rps. 11163, k. 137; J. Iwaszkiewicz:
Litwa…, s. 111; B. Dundulis: Napoléon…, s. 174.
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rzeń. Zdawał przy tym szczegółową relację z przyjęcia zgotowanego oddziałom
francuskim. Kiedy 6 lipca oddziały pruskie z X korpusu dokonały wypadu po
zaopatrzenie w kierunku Kłajpedy, ludność z miejscowości, przez które przechodzili Prusacy, dobrowolnie i z radością ofiarowała żywność i furaż24. Jak donosiła
prasa, „Włościanie żmudzcy wsławiają się z obywatelstwa”. Ich postawę tłumaczono tym, „iż mają oni jedną krzywdę więcej niż Polacy”, bo jako wolni ludzie
zostali sprowadzeni przez Zubowa do roli chłopów pańszczyźnianych25. Informacje o postawie Żmudzinów dotarły do samego Napoleona i znalazły miejsce
w Biuletynie, który podkreślał patriotyczny zapał mieszkańców kraju. Już 11 lipca
cesarz przyjął w Wilnie delegację ze Żmudzi, w skład której wchodzili: Antoni
Giełgud, Józef Bilewicz, Michał Białłozor i Gedeon Jeleński26. Także rosyjski dowódca w Rydze gen. Iwan Essen I donosił o nasilającym się ruchu powstańczym
na Żmudzi. Według jego słów, z raportu z 19 lipca, szlachta żmudzka miała wszędzie przysięgać, że poświęci życie i mienie dla zjednoczenia z Polską pod władzą
Napoleona. Młodzież na ochotnika wstępowała w szeregi wojska27. Ostatecznie
działania X korpusu i oddziałów litewskich w końcu lipca pozwoliły tymczasowo zapewnić bezpieczeństwo Żmudzi. Dnia 13 lipca marszałek Macdonald stanął
w Poniewieżu, a później ruszył w kierunku Rygi. Jego działania ostatecznie powstrzymały najazdy rosyjskie na powiaty szawelski i telszewski w guberni wileńskiej. W efekcie tych działań Macdonald opanował nawet Kurlandię i dotarł do
linii Dźwiny28.
Bez wcześniejszej akcji przygotowawczej, bez informacji o zawiązaniu Konfederacji Generalnej, które nie mogły wyprzedzić marszu oddziałów napoleońskich, samorzutnie, na pierwszą wieść o zbliżaniu się Wielkiej Armii mieszkańcy
Żmudzini chwycili za broń, stając samodzielnie lub u boku żołnierzy francuskich
do walki przeciwko Rosji. Duże znaczenie miało ratowanie przez Żmudzinów
przed spaleniem przez Rosjan mostów, środków przeprawy i magazynów. Jak pisał generał Karol Kniaziewicz, w kraju niszczonym przez działania wojenne „nie
zmieszało to bynajmniej ducha i poświęcenia się Polaków, wykrył się tym szczególniej w powstaniu w czasie wojny z Rosją”29. Ostrożny w ocenach marszałek
Laurent Gouvion Saint Cyr był pełen uznania „dla lojalnego narodu, który dał
Framery d`Ambreucq do Mareta z 13 i 22 VII 1812 z Królewca. AMAE. Corr. Koenigsberg 5, k. 16, 26.
25
Tom trzeci gazet warszawskich od dnia 22 VI 1812. BK. Rps 11163, k. 89.
26
E. Picard, L. Tuetey: Correspondance inédite de Napoléon Ier. T. 5. Paris 1925, s. 486; „Kurier Litewski” nr 52 z 15 VII 1812.
27
Otieczestwiennaja wojna 1812 goda. Izdanie voenno-učëbnogo komiteta glavnogo štaba. T. 14,
nr 66. Sankt-Peterburg 1900–1914.
28
G. Fabry: Campagne… T. 2, s. 51; J.E. Macdonald: Souvenirs. Paris 1892, s. 180; V.E. Žamov: Otečestvennaâ vojna 1812 g. Operacii v napravlenii Til´zit–Mitava–Riga. Riga 1912, s. 138–140.
29
K. Kniaziewicz: Pamiętniki. Archiwum Narodowe w Krakowie. Archiwum Młynowskie
Chodkiewiczów 1299, k. 18.
24
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nam tyle dowodów przywiązania […] dobrej woli i wielkiego zapału”30. Również
generał F.K. Niesiołowski pisał o wielkim entuzjazmie Litwinów dla wkraczających wojsk Napoleona31. Potwierdzają te słowa opinie Rosjan, przekonanych, że
Litwini całą duszą są po stronie Francuzów. Najłagodniejszy sąd mówił o mieszkańcach kraju opuszczanego przez wojska rosyjskie: „Nie było widać wrogości,
ale też nie było najmniejszego współdziałania”32. Wielu uczestników kampanii ze
zdziwieniem konstatowało, że mimo gwałtów i rabunków entuzjazm Litwinów
był tak wielki, że nadal witali oddziały Wielkiej Armii jak najbardziej pożądanych
gości33.
Podobne przykłady patriotyzmu ludności i gotowości do walki z Rosjanami
miały miejsce na całej Litwie. Książę Józef Giedroyć wysłany z Wilna na Żmudź
pisał 18 lipca do Mareta, że tłum młodych ludzi schodzi się ze wszystkich stron
i chce formować oddziały, on sam nie może jednak działać bez zgody władz
zwierzchnich34. Maret, znając szczególne predyspozycje wojskowe szlachty ze
Żmudzi, prosił nawet Napoleona o wsparcie misji generała Franciszka Ksawerego
Niesiołowskiego, który miał wyruszyć do powiatów żmudzkich, by sporządzić listę kandydatów do pułku i do nominacji oficerskich. Jednak warunkiem sformowania pułku miało być zgłoszenie się ochotników w mundurach, z rynsztunkiem
dla konia i przynajmniej z szablą. Minister, na podstawie przygotowanego raportu, ten sposób uznawał za najlepszy do utworzenia nowego pułku jazdy i taką
uchwałę podjęła Komisja Rządu Tymczasowego Litwy35. Wszystkie spontaniczne działania insurekcyjne Żmudzinów powstrzymano ostatecznie na polecenie
władz francuskich36.
Początkowo łudzono się, że siła zbrojna na Litwie powstanie przez powołanie pospolitego ruszenia, jak to miało miejsce w Wielkopolsce w 1806 r., a co
uzasadniało zawiązanie Konfederacji Generalnej i początki akcji powstańczej
na całej Litwie. Generalny gubernator Litwy Dirk van Hogendorp pisał później
o woli Litwinów, którzy chcieli drogą powstania i pospolitego ruszenia wesprzeć
G. Saint Cyr: Mémoires pour servir à l`histoire militaire sous le Directoire, le Consulat et
l`Empire. T. 3. Paris 1831, s. 5 i 166; Por. podobne opinie u A. Fain: Manuscrit de 1812 pour servir
à l`histoire de l`empereur Napoléon. T. 1. Paris 1827, s. 184; F. Roguet: Mémoires militaires. T. 4.
Paris 1865, s. 473.
31
“Remarques sur la nouvelle administration en Lituanie”; por. “Observation sur l`esprit public en Lithuanie”. SHD. K–1, 28.
32
A.P. Butenjew: Wospominanija. Moskwa 1911, s. 25.
33
A. Dedem van der Gelder: Mémoires. Paris 1900, s. 213.
34
J. Giedroyć do Mareta z 18 VII 1812. AN. AF IV 1650, pl. 2, nr 2; „Kurier Litewski” nr 62
z 9 VIII 1812; G. Fabry: Campagne… T. 5, 746; R. Bomsdorff: Mittheilungen aus dem russischen
Feldzuge an einem Offizier des Generalstabes. T. 2. Leipzig 1816, s. 77.
35
H. Maret do Napoleona z 9 VIII 1812 r. AN. AF IV 1647, pl. 2, nr 28–29; Sesja Komisji Rządu Tymczasowego Wielkiego Księstwa Litewskiego [dalej: KRTWKL] z 10 VIII 1812 r. Rossijskij
Gosudarstvennyj Arhiv Drevnih Aktov v Moskve. F. 12, b. 262, cz. 5.
36
D. Nawrot: Litwa i Napoleon…, s. 254.
30
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Wielką Armię. Twierdzono, że na decyzji cesarza zaważyła opinia otoczenia.
Przede wszystkim to Napoleon czuł niechęć do wszelkiej ruchawki – pospolitego ruszenia. Dysponując w lipcu 1812 r. ponad półmilionową armią, nie potrzebował kilkudziesięciu tysięcy nieregularnych powstańców. Cesarz preferował
oddziały regularne, jakich wymagały metodyczne działania wojenne, w których
był mistrzem37. Symboliczne znaczenie miało w tym odrzucenie działań szlachty żmudzkiej, która chciała formować ochotnicze regimenty jazdy. Rozwiązany
został również dwutysięczny oddział powstańczy w powiecie telszewskim. Jak
pisano do Mirbacha: „Co się tyczy zebranej młodzieży litewskiej, składającej siłę
zbrojną, ta powinna łączyć się z ogółem intencjów narodu i stosować się do rozkazów rządowych. Dekretem cesarskim przeznaczono na byłe cztery gubernie
litewskie, pięć pułków pieszych i cztery konne, młodzież za tem chcąca składać
siłę zbrojną, winna udać się do takowych pułków”38.
Wojna 1812 r., która miała zdecydować o klęsce Aleksandra I i przywrócić
Królestwo Polskie, w grudniu przyniosła straszną klęskę. To ona zadecydowała, że zapamiętano te fakty, które świadczyły o ostrożnym poparciu Żmudzinów
i Litwinów dla Napoleona czy ich bierności wobec koncepcji odbudowy Polski
w oparciu o Francję, a zapomniano o wysiłku tysięcy na rzecz zwycięskiego zakończenia wojny. Dowody swego poświęcenia dla idei odbudowy Rzeczypospolitej Żmudzini dawali także w czasie powstania listopadowego i styczniowego.
37
D. Hogendorp: Mémoires. Paris 1887, s. 306; E. Bignon: Histoire de France sous Napoléon.
T. 11. Paris 1838, s. 216.
38
KRTWKL do H. Mirbacha z 21 VII 1812. W kolejnym liście pisano: „Wykonana przysięga
przez obywateli telszewskich w spełnieniu zalecenia generała-brygadiera w skutkach swoich upada,
gdyż nie te są chęci najjaśniejszego Cesarza. […] Jeżeli przeto gdzie się znajduje młodzież ochocza
do służby wojskowej, ta ma do mianowanych pułkowników i pod ich komendę przyjmować służbę, a tak i woli Najjaśniejszego Cesarza i ochocie własnej zadość uczyni”. KADW do podprefekta
telszewskiego z 21 VII 1812. LVIA. F. 1532, a. 1, b. 1, k. 50–53; „Remarques sur la nouvelle administration en Lituanie”. SHD. K–1, 28.
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Uniwersytet w Białymstoku

Kazimierz Leon (Lew) Sapieha
a Wydział Prawa Akademii Wileńskiej
1. Wprowadzenie
Akademia Wileńska1 jako Academia Societatis Jesu powstała na mocy przywileju wydanego przez króla Stefana Batorego z 7 lipca 1578 r.2. Królewski akt
1
J. Jaroszewicz: Obraz Litwy pod względem jej cywilizacji od czasów najdawniejszych do końca
wieku XVI. T. II. Wilno 1844, s. 78–79; M. Baliński: Dawna Akademia Wileńska. Petersburg 1862,
s. 24–25; J. Bieliński: Uniwersytet Wileński (1579–1831). T. II. Kraków 1900, s. 476; L. Janowski:
Historiografia Uniwersytetu Wileńskiego. Cz. 1. Wilno 1921, s. 8; S. Bednarski: Geneza Akademii
Wileńskiej. W: Księga pamiątkowa ku uczczeniu CCCL rocznicy założenia i X wskrzeszenia uniwersytetu Wileńskiego. T. I. Wilno 1929, s. 12 i n.; M. Kosman: Uniwersytet Wileński 1579–1979. Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981, s. 10. Por. P. Niczyporuk: Nauczanie prawa rzymskiego
w Akademii Wileńskiej. W: Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie – idee – prawo. Materiały ze Zjazdu Katedr Historycznoprawnych, Augustów 15–18 września 2000 r. Red. A. Lityński,
P. Fiedorczyk. Białystok 2003, s. 145 i n.; Idem: Преподавание римского права в Вильнюсской
Академии. “Зборник радова Правног факултета у Новом Саду” 2004, no. 38, T. 1, s. 203 i n.;
Idem: Roman Law in Vilnius in the Period of Existence of the Academy of Vilnius. “Miscellanea Historico-Iuridica” 2014, T. 13, s. 11–34 wraz z cytowaną tam literaturą; M. Tarkowski: Wydział Prawa
i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919–1939. Gdańsk 2015, s. 23.
2
“…et in collegio Vilnensi neque in medicina neque in iure civili, sed in artibus et philosophia
promotiones sint faciendae” – Archivum Romanum Societatis Iesu [dalej: ARSI], dział Lithuanica
36, f. 274v; Przywilej króla Stefana (Batorego) dany jezuitom kolegium wileńskiego, we Lwowie 7 lipca
roku 1578, na ustanowienie Akademii w Wilnie, gabinetowy, tak zwany kieszonkowy, potrzebujący potwierdzenia stanów Rzeczypospolitej na sejmie… W: M. Baliński: Dawna Akademia Wileńska…, s. 416; Archiwum Polskiej Akademii Nauk, maszyn. III–83, j. 9, Materiały Janiny Iwaszkiewicz, Uniwersytet Wileński. Teksty i wypisy źródłowe dotyczące Uniwersytetu Wileńskiego, k. 2. Zob.
J. Wisłocki: Prawo rzymskie w Polsce. Warszawa 1945, s. 52; V. Lyavshuk: Stephan Bathory and
the Jesuitsin Grodno: First Attempt to Found a Collegium. “Medieval and Early Modern Studies for
Central and Eastern Europe” 2010, Vol 2, s. 196.
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erekcyjny został potwierdzony bullą papieża Grzegorza XIII z 29 października
1579 r.3 oraz uchwałą sejmową przyjętą w 1585 r.4. Uczelnia bardzo długo była
jedyną wyższą szkołą na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego rozpowszechniającą kulturę polską na ziemiach północno-wschodnich Rzeczypospolitej. Największy rozwój Academia Societatis Jesu przypada na pierwszą połowę XVII w.
Akademia Wileńska w chwili jej powstania składała się z Wydziału Filozoficznego, Teologicznego oraz Studium Nauk Humanistycznych. Zatem struktura Akademii mogła odpowiadać zwyczajowo przyjętej konstrukcji organizacyjnej wyższych szkół jezuickich, na których znajdowały się jedynie trzy wydziały. Jednakże
taki argument nie jest przekonujący, gdyż nieznane są powody ukształtowania
takiej właśnie organizacji uczelni.
Przywilej króla Stefana Batorego nie przewidywał wydziałów prawa i medycyny w strukturze Akademii Wileńskiej5. Wielu badaczy sugerowało, że powodem braku tychże fakultetów w strukturze uniwersyteckiej było traktowanie
przez jezuitów Academia Vilnensis jako szkoły duchownej. Jednakże o braku wydziałów prawa i medycyny w nowo założonej wszechnicy zadecydowały względy
organizacyjne, gdyż sama Akademia nie była dostatecznie przygotowana do uruchomienia wykładów z tych dyscyplin nauki. Trzeba jednak wskazać, że podjęto
starania w tym względzie6.

3
„…in dicto collegio Studium generale theologiae et pro illius cognitione necesaria artium liberalium et philosophiae… tenore praesentium erigimus et instituimus. […] Quod illi qui in quavis aliarum
universitatum disciplinis, facultatibus et artibus praefatis studere incoeperint, studium suum in ea continuare, et tam ipsi quam et qui in dieta vėl alia universitate per tempus debitam studuisse ac scientia
et moribus idonei comperti fuerint, in artibus, philosophia ac theologia neenon facultatibus praefatis,
baccalaureatus, etiam formalis, licentiaturae ac laureae neenon doctoratus ac magisterii ac quoscumque
alios solitos gradus ab ipsius universitatis rectore seu cancellano aut doctoribus, leetoribus vėl aliis personis… recipere”, zob. Bultarum, diplomatum et privilegiorum sanetorum Romanorum Pontificum Taurinensis editio. T. VIII. Torinas 1863, f. 561–562; Bulla Grzegorza XIII Najwyższego Pasterza. Wyjęta
z rzymskiego bullariusza. C. II. W: M. Baliński: Dawna Akademia Wileńska…, s. 427.
4
Akt fundacji i uposażenia Akademii Wileńskiej przez Waleriana Protasiewicza, biskupa wileńskiego uczyniony 24 sierpnia 1578 roku, a potwierdzony przez króla Stefana Batorego, naprzód w Wilnie 1 kwietnia 1579 roku, potem zaś za zgodą wszystkich stanów powtórnie na sejmie w Warszawie
23 lutego 1585 roku. W: M. Baliński: Dawna Akademia Wileńska…, s. 417 i n. Zob. S. Bednarski:
Geneza Akademii Wileńskiej…, s. 290. Zob. także L. Janowski: Historiografia Uniwersytetu Wileńskiego…, s. 8; J. Wisłocki: Prawo rzymskie w Polsce…, s. 52.
5
„[…] in Collegia Vilnensi non in Iure Civili, sed in Artibus et Philosophia ae Theologia promotiones […] faciendae”, cyt. za Ibidem, s. 52. Zob. J. Jaroszewicz: Obraz Litwy… T. II, s. 91–92;
I. Petrauskienė: Del medicinos ir teises katedru isteigimo Vilniaus Akademijoje XVII a. prazioje.
“Lietuvos Istorijos Metraštis” 1974, s. 104; V. Bogusis: Medicina Vilniaus Universitete XVI–XVII
amziuje. “Mokslas ir Gyvenimas” 1979, no. 10, s. 26 i n.; P. Niczyporuk: Nauczanie prawa rzymskiego…, s. 148 i n.
6
L. Piechnik: Dzieje Akademii Wileńskiej. T. II: Rozkwit Akademii Wileńskiej w latach 1600–
1655. Rzym 1982, s. 157 i n.
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2. Wkład Kazimierza Leona (Lwa) Sapiehy
w powstanie Wydziału Prawa Akademii Wileńskiej
Na mocy przywileju króla Władysława IV7 wydanego 11 października 1644 r.
otwarto Wydział Prawa Akademii Wileńskiej. Królewski akt erekcyjny nadawał
nie tylko uprawnienia do prowadzenia wykładów w zakresie prawa, ale również zezwalał na promowanie doktorów, w tym także doktorów utriusque iuris8.
Przywilej Władysława IV był tylko zwieńczeniem starań wielu wybitnych osób
związanych z Wilnem i jezuitami prowincji litewskiej9. Najważniejszym problemem, przed którym stali organizatorzy Wydziału Prawa Akademii Wileńskiej,
było zapewnienie warunków materialnych przyszłemu fakultetowi. Rektor Academiae Vilnensis Jan Głużewski otrzymał od generała zakonu Mutiusa Vitelleschiego plan fundacji, organizacji i program studiów uniwersytetu w Pont-à-Mousson (librum Academiae nostrae Moussipontanae) w celu zastosowania tych
rozwiązań w Wilnie10. Celem starań dostojników jezuickich było więc nie tylko
otwarcie nowej instytucji naukowej, ale przede wszystkim fundacji, przy pomocy
której zabezpieczono by byt materialny wydziału oraz wynagrodzenia profesorów
za ich pracę dydaktyczną. W tym celu zwrócono się do Kazimierza Leona (Lwa)
Sapiehy11, marszałka nadwornego litewskiego, który z wielkim entuzjazmem odnosił się do powstania Wydziału Prawa Akademii Wileńskiej. O jego zaangażowaniu w rozwój Academia Vilnensis posiadamy informacje w oparciu o listy
Fabritiusa Banfiego, wizytatora prowincji litewskiej, do Mutiusa Vitelleschiego,
generała zakonu, a szczególnie z tego datowanego na 14 czerwca 1642 r.12. Czwarty, najmłodszy syn słynnego kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego Lwa SaPrzywilej Władysława IV dany Jezuitom Kolegium Wileńskiego, w Warszawie, w roku 1641,
dnia 11 października, na publiczne wykładanie w Akademii Wileńskiej prawa kanonicznego i cywilnego oraz medycyny. W: M. Baliński: Dawna Akademia Wileńska…, s. 461 i n.; Idem: 1578–1803–
1919. „Dziennik Wileński” 1919, nr 145, s. 3.
8
„Concedimus ut in praenominata Akademia Vilnensi Societatis Jesu Ius Canonicum ae Civile
et Medicina publice praelegi possint, et ut quiennque digni iudicati fuerint in eisdem omnibus facultatibus… promoveri valeant ad gradus omnes in aliis Academiis et Universitatibus solitos conferri”.
Zob. J. Bieliński: Uniwersytet Wileński…, s. 476; L. Janowski: Historiografia Uniwersytetu Wileńskiego…, s. 9; S. Bednarski: Dwieście lat Wileńskiej Akademii Jezuickiej 1570–1773. W: Pamiętnik
VI powszechnego zjazdu historyków polskich w Wilnie 17–20 września 1935 r. Cz. 1. Red. F. Podhorodecki. Lwów 1935, s. 291; J. Wisłocki: Prawo rzymskie w Polsce…, s. 52. Por. I. Petrauskienė:
Del medicinos…, s. 104; V. Bogusis: Medicina Vilniaus…, s. 26 i n.; L. Piechnik: Dzieje Akademii
Wileńskiej. T. II…, s. 162–163.
9
L. Piechnik: Dzieje Akademii Wileńskiej. T. II…, s. 157 i n.
10
Ex Litteris RPN ad Provincialem 25 feb. 1623, Archivum Societatis Iesu Cracoviense [dalej:
ASI Crac.] 496 f. 312; L. Piechnik: Dzieje Akademii Wileńskiej. T. II…, s. 162 i n.
11
L. Piechnik: Dzieje Akademii Wileńskiej. T. II…, s. 161 i n.
12
Fabritius Banfi do Mutiusa Vitelleschi, Gdańsk 14 Jun. 1642. ARSI, dział Polonica 77, II,
f. 301–302.
7
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piehy13 włożył znaczny wkład organizacyjno-finansowy w powstanie Wydziału
Prawa Akademii Wileńskiej14. Był on osobą wykształconą i swoją edukację rozpoczął właśnie w Akademia Vilnensi Societatis Jesu, by następnie kontynuować
ją w kolegium jezuickim w Monachium oraz na uniwersytetach w Ingolsztadcie, Lowanium oraz Bolonii15. Kazimierz Sapieha wyraził gotowość ofiarowania
30 tys. florenów na pensje profesorskie oraz 15 tys. na rozbudowę uniwersytetu.
W ramach środków finansowych, które miały pochodzić od marszałka nadwornego litewskiego, jezuici mieli zakupić potrzebne grunty, by wybudować na nich
bazę dla przyszłego fakultetu z dwoma salami wykładowymi oraz aulą. Kazimierz
Sapieha chciał jedynie ufundować zaplecze materialne dla przyszłego Wydziału
Prawa Akademii Wileńskiej. Przyszły fundator nie przejawił zainteresowania
w kierunku poszerzenia Akademia Vilnensi o medycynę, choć takie możliwości
istniały w oparciu o przywilej króla Władysława IV.
Suma zaproponowana przez Kazimierza Sapiehę nie zadawalała w pełni dostojników jezuickich. Istotna część środków finansowych miała być przeznaczona
na bazę materialną, a 30 tys. florenów było zbyt małym kapitałem, by uzyskać
z niego taki dochód, który wystarczałby na pensje profesorskie i na wynagrodzenie administratorów. W związku z tymi okolicznościami jezuici gruntownie
przedyskutowali w swym gronie sprawę nowej fundacji i inne kwestie związane z rozpoczęciem działalności nowej placówki naukowej. Prowincjał odbywał
w tym celu narady z konsultorami, co zostało przedstawione w sprawozdaniu zatytułowanym: Quo modo fieri possit fundatio Iurisprudentiae in Academia Vilnensi et a quo stipendium solvi debeat eius Professoribus, które to sprawozdanie przekazał Fabritius Banfi Mutiusowi Vitelleschiniemu16. Sam sposób fundacji oraz
wynagradzanie profesorów za ich pracę dydaktyczną zostały rozstrzygnięte przez
generała zakonu i samego fundatora. Wszelkie kompetencje w zakresie wydatkowania środków finansowych przekazanych przez Kazimierza Sapiehę posiadał
rektor Akademii Wileńskiej17. W ten sposób jezuici uzyskali pełną niezależność
w zakresie dysponowania funduszami od lokalnego biskupa18.
Urodził się 15 lipca 1609 r. w Wilnie i był najmłodszym synem kanclerza, potem hetmana
Wielkiego Księstwa Litewskiego Lwa oraz Elżbiety Radziwiłłówny. Do chrztu 2 lipca 1609 r. w kościele św. Jana w Wilnie trzymali go królowa Konstancja i królewicz Władysław. Zob. A. Rachuba:
Sapieha Kazimierz Leon (Lew). W: Polski Słownik biograficzny. T. XXXV/1, z. 14. Kraków 1994,
s. 31 i n.
14
L. Piechnik: Dzieje Akademii Wileńskiej. T. II…, s. 163 i n.
15
Zob. B. Gorczak: Sapiehowie. Materiały historyczno-genealogiczne i majątkowe. T. II. Petersburg 1891, s. 13–45; Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–ХVIII wieku. Urzędnicy centralni
i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku. Spisy. T. XI. Oprac. H. Lulewicz,
A. Rachuba. Kórnik 1994, s. 74, 77, 136, 148, 238; A. Rachuba: Sapieha Kazimierz…, s. 31–37.
16
ARSI, dział Polonica 77, II, f. 609.
17
Fabritius Banfi do Mutiusa Vitelleschi, Gdańsk 14 Jun. 1642. ARSI, dział Polonica 77, II,
f. 304–305.
18
Zob. J. Kurczewski: Kościół zamkowy, czyli Katedra wileńska. Cz. 3. Wilno 1616, s. 136.
13
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3. Fundator a profesorowie Wydziału Prawa
Królewski akt erekcyjny przewidywał powstanie Wydziału Prawa Akademii
Wileńskiej z dwoma katedrami prawa kanonicznego i dwoma cywilnego, czyli
rzymskiego19. Odpowiednie finansowe zabezpieczenie nowych katedr zapewnił
Kazimierz Sapieha. Fundator prawdopodobnie przyczynił się do rozwiązania kolejnego problemu nowopowstającego Wydziału, a mianowicie zadbał o profesorów prawa.
Kazimierz Sapieha miał swój udział w sprowadzeniu do Wilna dwóch profesorów z uniwersytetu w Ingolsztadzie, z pochodzenia Niemców20: Szymona
Dilgera oraz Jana Jerzego Schauera (Szawra)21. Pierwszy z nich nauczał prawa
cywilnego (rzymskiego) i został dziekanem Wydziału Prawa Akademii Wileńskiej22. Jan Jerzy Schauer był profesorem prawa kanonicznego i z całą pewnością prowadził działalność naukowo-dydaktyczną w zakresie tego przedmiotu23.
Udział Kazimierza Sapiehy przy zatrudnieniu bawarskich naukowców jest wielce
prawdopodobny z uwagi na fakt, że posiadał on liczne kontakty ze studentami
oraz kadrą naukową bawarskiego uniwersytetu w Ingolsztadzie, sam będąc jego
studentem24. Kronikarz jezuicki to właśnie fundatorowi Wydziału Prawa przypisywał całą zasługę w sprowadzeniu tych dwóch niemieckich profesorów25. Ich
przybycie do Wilna stanowiło doniosłe wydarzenie dla społeczności akademickiej, gdyż naukowców przywitano u bram miasta oraz została odprawiona msza
J. Bieliński: Uniwersytet Wileński…, s. 476; L. Janowski: Historiografia Uniwersytetu Wileńskiego…, s. 9; S. Bednarski: Dwieście lat Wileńskiej Akademii Jezuickiej 1570–1773…, s. 291; J. Wisłocki: Prawo rzymskie w Polsce…, s. 52. Por. I. Petrauskienė: Del medicinos…, s. 104; V. Bogusis: Medicina Vilniaus…, s. 26 i n.; L. Piechnik: Dzieje Akademii Wileńskiej. T. II…, s. 162–163.
20
Historia nauki polskiej. T. II: Barok – Oświecenie. Red. B. Suchodolski. Wrocław–Warszawa–Kraków 1970, s. 67.
21
L. Piechnik: Dzieje Akademii Wileńskiej. T. II…, s. 169. Zob. także J. Jaroszewicz: Obraz
Litwy… T. II, s. 94 i n.; J. Bieliński: Uniwersytet Wileński…, s. 476; S. Kot: Aaron Aleksander
Olizarowski, profesor prawa Akademii Wileńskiej. W: Księga pamiątkowa ku uczczeniu CCCL rocznicy założenia i X wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego. Wilno 1929, s. 23; J. Wisłocki: Prawo
rzymskie w Polsce…, s. 52; Historia nauki polskiej. T. II…, s. 67. Por. J. Kodrębski: Prawo rzymskie
w Polsce XIX wieku. Łódź 1990, s. 32; P. Niczyporuk: Nauczanie prawa rzymskiego…, s. 152 i n.
22
J. Wisłocki: Prawo rzymskie w Polsce…, s. 52; L. Piechnik: Dzieje Akademii Wileńskiej.
T. II…, s. 171.
23
L. Piechnik: Dzieje Akademii Wileńskiej. T. II…, s. 169. Zob. także J. Jaroszewicz: Obraz
Litwy… T. II, s. 94 i n.; J. Bieliński: Uniwersytet Wileński…, s. 476; J. Wisłocki: Prawo rzymskie
w Polsce…, s. 52. Zob. J. Kodrębski: Prawo rzymskie…, s. 32.
24
Dnia 17 stycznia 1624 r. został immatrykulowany na Uniwersytecie w Ingolsztadzie. Kazimierz Sapieha na skutek choroby brata przerwał naukę, wyjechał z nim na leczenie do Augsburga,
a wreszcie jesienią tego samego roku wrócił do kraju. Zob. A. Rachuba: Sapieha Kazimierz…,
s. 31–37.
25
Historia Provinciae Lithuaniae 1644. ARSI, dział Lithuanica 38, f. 458.
19
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w ich intencji26. Następnie urządzono na ich cześć powitalne przyjęcie, w którym
udział wzięli zaproszeni przez rektora goście, wśród których znaleźli się prałaci, szlachta oraz przedstawiciele magistratu. Prawdopodobnie nie mogło zabraknąć fundatora w tych ważnych dla Wydziału Prawa wydarzeniach. Po przyjęciu
nastąpiło włączenie nowoprzybyłych profesorów w poczet społeczności akademickiej. Odbyło się to w bazylice św. Jana, gdzie nadano im stopnie w zakresie
prawa (utriusque iuris) i filozofii27. Jeden z nowo promowanych profesorów, przypuszczalnie Szymon Dilger, wygłosił mowę pochwalną dedykowaną fundatorowi
Alma Mater, a goście i uczniowie Akademii pogratulowali nowym nauczycielom
włączenia w skład społeczności akademickiej28. Powyżej przedstawione fakty
mogą świadczyć o znacznym przyczynieniu się Kazimierza Sapiehy do sprowadzenia do Wilna dwóch profesorów z Uniwersytetu w Ingolsztadzie.
Fundator Wydziału Prawa miał także istotne związki z Aaronem Aleksandrem
Olizarowskim, który przybył do stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1644 r.,
jeszcze przed otwarciem Wydziału Prawa29, a nie, jak sugerowali S. Kot30 czy P. Rabikauskas31, w roku 1645 czy nawet 1646. Wiele wskazuje na to, że mógł on być pośrednikiem w sprowadzeniu na Litwę Szymona Dilgera oraz Jana Jerzego Schauera
(Szawra)32. Przypuszczalnie obaj profesorowie znali Aarona Aleksandra Olizarowskiego jeszcze z czasów jego studiów na uniwersytecie w Ingolstadt33. Sprowadzenie
na Litwę profesorów mogło być również oznaką wdzięczności protektorowi Kazimierzowi Sapieże, któremu przecież zależało, by na Wydziale Prawa Akademii Wileńskiej wykładała wybitna kadra naukowa. Aaron Aleksander Olizarowski mógł
objąć jedną z powstających katedr prawa cywilnego (rzymskiego) lub kanonicznego34. Miał predyspozycje do wykładania obojga praw, zarówno iuris civilis, jak
ARSI, dział Lithuanica 39, f. 98v.
L. Piechnik podał, iż promowano ich na magistrów prawa (utriusque iuris) oraz doktorów
filozofii. Zob. L. Piechnik: Dzieje Akademii Wileńskiej. T. II…, s. 169.
28
ARSI, dział Lithuanica 39, f. 98v.
29
L. Piechnik: Dzieje Akademii Wileńskiej. T. II…, s. 169–171.
30
S. Kot: Aaron Aleksander Olizarowski, profesor prawa Akademii Wileńskiej. W: Księga pamiątkowa…, s. 4.
31
P. Rabikauskas: Teisė ir medicina Vilniaus akademijoje. “Aidai” 1975, nr 3, s. 97 i n.
32
J. Sarcevičienė: Aronas Aleksandras Olizarovijus ir jo Trys knygos apie politinę žmonių są
jungą. W: A.A. Olizarovijus: Apie politinę žmonių sąjungą. Przeł. J. Sarcevičienė. Vilnius 2003,
s. IX.
33
Świadczyć o tym mogą żałobne wiersze napisane po śmierci Aarona Aleksandra Olizarowskiego przez Szymona Dilgera. Zob. S. Kot: Aaron Aleksander Olizarowski, profesor prawa Akademii
Wileńskiej. W: Księga pamiątkowa…, s. 7. Por. P. Niczyporuk: Assertiones ex Jurisprudentia Aarona
Aleksandra Olizarowskiego – rozprawa, która nigdy nie powstała. W: Ustrój państwa, myśl polityczno-prawna, współczesne systemy rządów. Prace ofiarowane profesorowi zw. nauk prawnych Adamowi
Jamrozowi z okazji Jego Jubileuszu. Red. S. Bożyk, A. Olechno. Białystok 2018, s. 705 i n.
34
Twórczość oraz osoba Aarona Aleksandra Olizarowskiego cieszyła się zainteresowaniem
wielu naukowców. Szerzej pisali o nim: S. Orgelbrand: Encyklopedja powszechna. T. XIX. Warszawa 1865, s. 878; A. Karbowiak: Olizarowski o edukacyi. „Muzeum. Czasopismo Towarzystwa
26
27
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i iuris canonici. Część powyższych wywodów może uzasadniać treść listu Aarona
Aleksandra Olizarowskiego z 26 września 1644 r. adresowanego do fundatora katedry prawa, właśnie podkanclerzego Wielkiego Księstwa Litewskiego Kazimierza
Sapiehy. Autor listu opisywał ze szczegółami inaugurację swoich wykładów w zakresie prawa w Wilnie w dniu 22 września 1644 r.35 oraz podpisał się jako „doktor
praw i tychże profesor w szkołach sapieżyńskich”36.
Aaron Aleksander Olizarowski jako profesor prawa Akademii Wileńskiej
w 1651 r. wydał w Gdańsku dzieło swego życia: De politica hominum societate
– systematyczny wykład wiedzy o społeczeństwie i państwie37. Traktat został zadedykowany Kazimierzowi Lwowi Sapieże, wieloletniemu protektorowi i opiekunowi autora. De politica hominum societate libri tres należy do najobszerniejszych
prac Olizarowskiego, w której zawarł on swoje poglądy społeczno-polityczne38.
Dzieło to było przedmiotem zainteresowania i analizy wielu badaczy z różnych
dziedzin nauki39.
Nauczycieli Szkół Wyższych” 1905, R. 21, z. 4, s. 321–330; Idem: Olizarowski o edukacyi. „Muzeum.
Czasopismo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych” 1905, R. 21, z. 5, s. 433–440; E. Jarra: Aleksander Olizarowski jako filozof prawa. W: Księga pamiątkowa celem uczczenia 350-ej rocznicy założenia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Warszawa 1931, s. 33–72; S. Kot: Aaron Aleksander
Olizarowski, profesor prawa Akademii Wileńskiej. W: Księga pamiątkowa…, s. 6 i n.; A. Skrobacki:
Nowe przyczynki do biografii Arona Aleksandra Olizarowskiego (1618?–1659), profesora prawa na
Akademii Wileńskiej i doktora medycyny Uniwersytetu Królewieckiego. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1969, nr 2, s. 187–193; Idem: Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Królewcu. Olsztyn 1969, s. 102; Vilniaus Universiteto istorija 1579–1803. T. I. Red. A. Bendžius et al.
Mokslas 1976, s. 133 i n.; E. Ulčinaitė: Vilniaus akademijos profesorius A. Olizarovijus. “Mokslas
ir gyvenimas” 1978, nr 5, s. 16; I. Lukšaitė: Aaronas Aleksandras Olizarovijus. Švietimas – valstybės
galia. W: Lietuvos pedagoginės minties raida XVI–XVII a. kultūros veikėjų raštuose. Kaunas 1991,
s. 68 i n.; A. Ragauskas: Vilniaus miesto valdantysis elitas XVII a. antrojoje pusėje (1662–1702 m.).
Vilnius 2002, s. 304; S. Pyszka: Il diritto alla libertà personale e alla cittadinanza dei contadini
polacchi e lituani in Aron Aleksander Olizarowski (1610–1659). “Forum Philosophicum” 2002, T. 7,
s. 205–237; Idem: Nauczanie filozofii moralnej w uniwersytetach i gimnazjach akademickich w Polsce i na Litwie od XV do XVIII wieku w świetle podręczników wykładowych. Kraków 2011, s. 227;
J. Sarcevičienė: Aronas Aleksandras…, s. VII i n.; P. Niczyporuk: Aaron Aleksander Olizarowski
profesorem prawa Akademii Wileńskiej. “Miscellanea Historico-Iuridica” 2015, T. 14, z. 2, s. 193 i n.;
S.L. Krowicki: Spacerkiem po dziejach polskiej edukacji (wybór artykułów publicystycznych). Kielce
2017, s. 300 i n.
35
List A. Olizarowskiego do K.L. Sapiehy, Wilno 26 IX 1644, Biblioteka Książąt Czartoryskich.
Zob. E. Ulčinaitė: Vilniaus akademijos profesorius…, s. 16. Tłumaczenie listu podaje L. Piechnik:
Dzieje Akademii Wileńskiej. T. II…, s. 170–171.
36
L. Piechnik: Dzieje Akademii Wileńskiej. T. II…, s. 169.
37
E. Jarra: Aleksander Olizarowski…, s. 33–72; K. Jablonskis: Lietuvių kultūra ir jos veikėjai.
Vilnius 1973, s. 334 i n.; L. Valkūnas: A. Olizarovijus ir jo veikalas „Politinė žmonių visuomenė“.
“Problemos” 1978, no. 2 (22), s. 36 i n.
38
A. Tamošiūnienė: Lietuvos sprendimai ir Naujausiųjų laikų skaitytojas. “Senoji Lietuvos Literatūra” 2008, kn. 25 (2008), s. 284.
39
S. Kot: Aaron Aleksander Olizarowski, profesor prawa Akademii Wileńskiej. W: Księga pamiątkowa…, s. 4; E. Jarra: Aleksander Olizarowski…, s. 33–72; P. Rybicki: Pojęcie społeczności
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Przypuszczalnie z Kazimierzem Sapiehą także mógł być związany Jan Świderski. Świadczyć o tym może fakt, że był on studentem prawa na uniwersytecie w Ingolsztadzie, gdzie edukację pobierał fundator Wydziału Prawa Akademii
Wileńskiej i Aaron Aleksander Olizarowski, a pracowali Szymon Dilger oraz Jan
Jerzy Schauer (Szawr). Jan Świderski studiował filozofię oraz teologię w Alma
Mater Vilnensis, gruntowne wykształcenie w zakresie prawa zdobył właśnie w Ingolsztadzie oraz w Würzburgu. Tam też około roku 1620 otrzymał doktorat obojga praw (utriusque iuris)40.

4. Doktorzy utriusque iuris
wobec Kazimierza Leona (Lwa) Sapiehy
Academia Vilnensis, tak jak inne uczelnie wyższe w Polsce i za granicą, nadawała połączony stopień doktora obojga praw (utriusque iuris): cywilnego (rzymskiego) i kanonicznego. Na Wydziale Prawa Akademii Wileńskiej, pod kierunkiem zatrudnionych tam profesorów, kandydaci na doktorów przygotowywali
swoje dysertacje. W 1647 r. obroniono trzy doktoraty, zaś w 1650 r. kolejny,
co może świadczyć o prężnym rozwoju uczelni, który został przerwany dopiero przez wydarzenia polityczne epoki, a mianowicie najazd moskiewski i potop
szwedzki41.
W roku 1647 Andrzej Marquart (Markwart) przedstawił rozprawę zatytułowaną Dissertatio juridica e jure canonico, civili et Regio Poloniae Magniq[ue] Ducatus Lithuaniae nec non Saxonico et municipali Magdeburgensi42, która składa się
u pisarzy polskiego odrodzenia. „Studia i materiały z dziejów nauki polskiej” 1957, Seria A: „Historia
nauk społecznych”, z. 1 (5), s. 3–44; Idem: Z dziejów polskiego arystotelizmu: De politica hominum
societate Arona Aleksandra Olizarowskiego. „Studia i materiały z dziejów nauki polskiej” 1959, Seria
A: „Historia nauk społecznych”, z. 3, s. 83–136; J. Tazbir: Thomas More in Poland. “Acta Polonia
e Historica” 1976, T. 33, s. 16; R. Plečkaitis: Filozofia prawa w dawnym Uniwersytecie Wileńskim.
W: Philosophia vitam alere. Kraków 2005, s. 513 i n.; S. Pyszka: Il diritto alla libertà…, s. 233.
40
P. Niczyporuk: Nauczanie prawa rzymskiego…, s. 153.
41
ARSI, dział Lithuanica 40, f. 92. Zob. L. Piechnik: Dzieje Akademii Wileńskiej. T. II…,
s. 263 i n.
42
Dissertatio iuridica e iure canonico, civili et regio Poloniae, Magniq[ue] Ducatus Lithuaniae
nec non Saxonico et municipali Magdeburgensi decisa quam sub felicissimis auspiciis Illustrissimi
Domini D[omino] Casimiri Leonis Sapieha, M[agnique] D[ucatus] L[ithuaniae] Procancellarii, Słonimensis, Volpensis, Luboszanensis etc Gubernatoris in Alma Universitate Vilnensi Soc[ietatis] Jesu,
Facultatis Iuridicae Fundatoris, praeside Nobili et Clarissimo D[omi]n[o] Joanne Georgio Schaver de
Augenburg I[uris] U[triusque] Doctore et in eadem Universitate S[anti]s[ime] Canon[um] Ordinario
Professore, / defendendam suscepit Andreas Marquart, AA.[Artium] LL.[Liberalium] et Philosophiae
Magister et I[uris] U[triusque] Auditor. Vilnae [Vilnius], Typis Academicis Soc[ietatis] Iesu, Anno
Domini MDCXLVII [1647], die [22] Iunii. Por. P. Niczyporuk: Dissertatio juridica e jure canonico,

Kazimierz Leon (Lew) Sapieha a Wydział Prawa Akademii Wileńskiej

633

z 20 nieponumerowanych stron. Skomplikowany tytuł dysertacji można tłumaczyć jako: Rozprawa Prawnicza dotycząca Prawa Kanonicznego, Cywilnego i Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego, jak też Prawa Niemieckiego
i Prawa Magdeburskiego. Autor w swym opracowaniu przedstawił wiele porządków prawnych obowiązujących w Wielkim Księstwie Litewskim i ich odniesienie
do zagadnień prawa spadkowego.
Dissertatio juridica e jure canonico rozpoczyna się od dedykacji Kazimierzowi
Leonowi (Lwowi) Sapieże, herbu Lis (1609–1656), podkanclerzemu litewskiemu.
Była ona swego rodzaju kontynuacją laudacji, którą Andrzej Markwart zamieścił
już na stronie tytułowej swej pracy. Wśród licznych tytułów i urzędów piastowanych przez Kazimierza Sapiehę autor dysertacji wymienia jedynie podkanclerstwo Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz starostwa: słonimskie, wołpieńskie,
lubszańskie i inne niewskazane z nazwy. Pozostałych stanowisk Andrzej Markwart nie wymienia, ani też ich nie odnotowuje na stronach swojej rozprawy.
Kazimierz Sapieha był wszak marszałkiem nadwornym litewskim od 1637 r., pisarzem wielkim litewskim i sekretarzem królewskim od 1631 r.43. Andrzej Markwart za najważniejszą zasługę Kazimierza Leona Sapiehy uznawał ufundowanie Wydziału Prawa w Akademii Wileńskiej („in Alma Universitate Vilnensi Soc.
[ietatis – P.N., P.K.] Jesu, Facultatis Iuridicae Fundatoris”). Odniesienia do tego
istotnego faktu uczynił autor dysertacji zarówno na karcie tytułowej swej rozprawy, jak również w treści dedykacji: „Świadkiem uniwersytet wileński, który przyozdobiłeś dodaniem wydziału prawa, aby to, co Litwa sprowadzała z zewnątrz,
widziała na swym łonie” [tłum. autorzy]44. Przypuszczalnie był to zabieg celowy,
świadczący o istotnych związkach Andrzeja Marquarta z Kazimierzem Sapiehą.
Autor Dissertatio juridica e jure canonico nazywał podkanclerzego litewskiego
najwspanialszym, najjaśniejszym Panem, siebie zaś najskromniejszym z klientów
(humillimus clientum). Laudacja zawarta w dziele Andrzeja Marquarta jest dowodem na to, że Kazimierz Sapieha wspierał finansowo nie tylko Wydział Prawa
i jego profesorów, ale również studentów i doktorów utriusque iuris. Był on także,
podobnie jak jego ojciec, fundatorem wielu świątyń45. Nie zachowały się materiacivili et Regio Poloniae Magniq[ue] Ducatus Lithuaniae nec non Saxonico et minicipali Magdeburgensi Andrzeja Marquarta, Vilnae 1647, pierwszym doktoratem z zakresu komparatystyki prawniczej
w Akademii Wileńskiej. W: Meandry prawa – teoria i praktyka. Księga jubileuszowa prof. zw. dra
hab. Mieczysława Goettela. Red. nauk. E.W. Pływaczewski, J. Bryk. Szczytno 2017, s. 351 i n.
43
K. Kognowicki: Życia Sapiehów y listy od Monarchów, Książąt y rożnych panujących do
tychże pisane. T. III. Warszawa 1792, s. 1 i n.; K.W. Wojcicki: Pamiętniki do panowania Zygmunta III, Wladyslawa IV i Jana Kazimierza. T. II. Warszawa 1846, s. 79 i n.; T. Zielińska: Poczet polskich rodów arystokratycznych. T. I. Warszawa 1997, s. 382.
44
Dissertatio iuridica…, s. 2.
45
B. Gryko [obecnie B. Gryko-Andrejuk]: Fundacje sakralne Kazimierza Leona Sapiehy.
Kontynuacja budowy prestiżu Lwa Sapiehy?. W: Nad społeczeństwem staropolskim: Kultura, instytucje, gospodarka w XVI–XVIII. Red. K. Łopatecki, W. Walczak. Białystok 2007, s. 403 i n.; Eadem:
Typologia obiektów sakralnych fundacji sapieżyńskich w Wielkim Księstwie Litewskim na przełomie
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ły źródłowe świadczące o związkach twórcy dysertacji z tym dobroczyńcą Wydziału Prawa Akademii Wileńskiej. Być może, skoro promotor miał silne związki
z Kazimierzem Leonem Sapiehą, to również i jego uczniowie takowe posiadali.
Możliwe, że to właśnie podkanclerzy Wielkiego Księstwa Litewskiego skierował
swoich protegowanych pod opiekę do swego znajomego, by pisali pod jego kierunkiem doktoraty obojga praw.
Rok 1647 przynosi także doktorat Józefa Butkiewicza Popuciewicza na temat:
Assertiones ex iurisprudentiae eclesiastica46 napisany pod kierunkiem Aarona
Aleksandra Olizarowskiego47. Publiczna obrona dysertacji odbyła się 30 czerwca
1647 r. i właśnie ta data widnieje na egzemplarzu wydrukowanym w drukarni
uniwersyteckiej w Wilnie48. Dzieło doktora utriusque iuris składające się z 26 nieponumerowanych stron ukazało się z aprobatą rektora Akademii Benedykta
de Soxo i dziekana Wydziału Prawa Szymona Dilgera49.
Józef Butkiewicz Popuciewicz dedykował swoją pracę Kazimierzowi Leonowi Sapieże, podkanclerzemu Wielkiego Księstwa Litewskiego50. To kolejny po
Andrzeju Marquarcie doktor utriusque iuris, który na wstępie swej dysertacji
doktorskiej składa szacunek fundatorowi Wydziału Prawa Akademii Wileńskiej.
Podobnie jak autor Dissertatio juridica e jure canonico wymienia on te same najważniejsze tytuły i urzędy piastowane przez Kazimierza Sapiehę. Zarówno treść
karty tytułowej, jak i znajdująca się na dwóch pierwszych stronach dedykacja to
XVI i XVII w. „Białostockie Teki Historyczne” 2012, T. 10, s. 59 i n.; Eadem: Okoliczności i motywy
sakralnych fundacji sapieżyńskich w XVII wieku. „Studia Podlaskie” 2012, T. 20, s. 75–89.
46
Assertiones ex iurisprudentia ecclesiastica de iure non scripto, iure personarum, et immunitate
ecclesiastica, sub felicissimis auspiciis Illustrissimi Domini D[omino] Casimiri Leonis Sapieha, Procancellarii M[agnique] D[ucatus] L[ithuaniae], Słonim, Volpen, Luboszan etc etc etc Gubernatoris, /
per Iosephum Butkiewicz Popuciewicz, Art et Philosophiae Magistrum, Iuris Utriusq[ue] Auditorem
publica disputatione propugnatae; praesidente Nobili et Clarissimo et Magnifico D[omino] Alexandro
Aarone Olizarovvski, Juris utriusq[ue], Doctore Principis Neoburgensis Consiliario Iuris Canonici Ordinario Professore, in Alma Academia Vilnensi Soc[ietatis] Iesu die [30] mense [Iunio] Anno Domini
MDCXLVII [1647].
47
A.B. Jocher: Obraz bibliograficzno-historyczny literatury i nauk w Polsce, od wprowadzenia
do niej druku po rok 1830 włącznie, z pism Janockiego, Bentkowskiego, Ludwika Sobolewskiego, Ossolińskiego, Juszyńskiego, Jana Winc. i Jerz. Sam. Bandtków itd. T. III. Wilno 1857, s. 286, poz. 7302;
K. Estreicher: Bibliografia polska. Cz. 3: Bibliografia wieków XV–XVIII w układzie abecadłowym.
T. XIII. Warszawa 1977, s. 470, http://www.estreicher.uj.edu.pl/staropolska/baza/wpis/?sort=nazwis
ko_imie&order=1&id=62003&offset=0&index=2 [dostęp: 18.12.2018]. Zob. R. Plečkaitis: Teisės
filosofija senajame Vilniaus universitete. “Problemos” 2001, no. 60, s. 90.
48
“Die [30] mense [Iunio] Anno Domini MDCXLVII [1647]”.
49
“Benedictus de Soxo Soc. Iesu Sacrae Theologiae Doctor et Universitatis Vilnensis procancellarius. Simon Dilger I[uris] U[triusque] D[octor] institutionum civilium Profesor ordinarius et Collegii
Iuridici pro tempore Decani”. Por. I. Butkiewicz Popuciewicz: Assertiones ex iurisprudentia ecclesiastica de iure non scripto, iure personarum, et immunitate ecclesiastica. Vilniae 1647, s. 26.
50
“Illustrissimi Domini D[omino] Casimiri Leonis Sapieha, Procancellarii M[agnique]
D[ucatus] L[ithuaniae], Słonim, Volpen, Luboszan etc etc etc Gubernatoris”. Zob. strona tytułowa
dysertacji I. Butkiewicza Papuciewicza.
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niewątpliwy hołd złożony przez klienta swemu protektorowi. Być może, podobnie jak jego promotor, miał silne związki z domem Sapiehów. Jest wielce prawdopodobne, że właśnie fundator Wydziału Prawa polecił, by Aaron Aleksander
Olizarowski wziął Józefa Butkiewicza Popuciewicza pod swoją naukową opiekę.
Brakuje na stronie tytułowej Assertiones ex iurisprudentiae eclesiastica jedynie odniesienia do ufundowania przez Kazimierza Sapiehę Wydziału Prawa w Akademii Wileńskiej. Natomiast stosowne informacje w tej kwestii znajdują się w treści
dedykacji dołączonej do dysertacji51.
Także doktorat Decisio Controversiae Juris Canonici Józefa Konstantynowicza52 został obroniony i wydrukowany w 1647 r. Sprawy sporne w prawie kanonicznym53 to dwunastostronicowa dysertacja napisana w oparciu o kanoniczny
porządek prawny. Józef Konstantynowicz swój doktorat bronił przed komisją
pod przewodnictwem Aarona Aleksandra Olizarowskiego. Autor Controversiae
Juris Canonici, podobnie jak Andrzej Marquart i Józef Butkiewicz Popuciewicz,
dedykował swoje dzieło Kazimierzowi Leonowi Sapieże, podkanclerzemu Wielkiego Księstwa Litewskiego54. Ucznia Aarona Aleksandra Olizarowskiego łączyły
niewątpliwe związki z fundatorem Wydziału Prawa Akademii Wileńskiej. Józef
Konstantynowicz okazał szacunek Kazimierzowi Sapieże zarówno na stronie tytułowej, jak i na kartach dołączonej do doktoratu dedykacji55. Zwarł tam podobne
treści jak wcześniej cytowani Andrzej Marquart i Józef Butkiewicz Popuciewicz.
Jest wielce prawdopodobne, że silne związki promotora z Kazimierzem Leonem
Sapiehą przełożyły się na relacje jego uczniów z protektorem ich mistrza naukowego. Być może dysertacja Józefa Konstantynowicza jest kolejnym dowodem na
to, że podkanclerzy Wielkiego Księstwa Litewskiego skierował swoich protegowanych pod opiekę swego klienta, zachęcając ich, by pod jego kierunkiem tworzyli
swoje doktoraty.

I. Butkiewicz Popuciewicz: Assertiones ex iurisprudentia…, s. 2–3.
Decisio controversiae iuris canonici, sub felicissimis auspiciis Illustrissimi Domini D[omino]
Casimiri Leonis Sapieha, M[agnique] D[ucatus] L[ithuaniae] Procancellarii, Słonimensis, Volpensis, Luboszanensis etc Gubernatoris, Facultatis Iurium in Alma Academia Vilnensi Soc[ietatis] Iesu
munificentissimi Fundatoris / a Iosepho Konstantynowicz, Artium et Philosophiae Magistro, Sacrae
Teologiae et Iuris Utr[usque] Auditore, nec non Academicarum Disputationum Moderatore, Publice
Disputationi Proposita, praesidente Clarissimo et Magnifico D[omi]no Alexandro Aarone Olizarowski Iuris Utriusq[ue] Doctore, Serenissimi Principis Neoburgensis Consiliario et Canonum Ordinario
Professore in Alma Acad[emia] Vilnen[si] S[ocietatis] I[esu]. Vilnae [Vilnius], Typis Academiciis
S[ocietatis] Iesu [1647].
53
M. Tarkowski tłumaczy jako „Kontrowersje w małżeństwie”, zob. M. Tarkowski: Wydział
Prawa i Nauk…, s. 28.
54
“…sub felicissimis auspiciis Illustrissimi Domini D[omino] Casimiri Leonis Sapieha, M[agnique] D[ucatus] L[ithuaniae] Procancellarii, Słonimensis, Volpensis, Luboszanensis etc Gubernatoris,
Facultatis Iurium in Alma Academia Vilnensi Soc[ietatis] Iesu munificentissimi Fundatoris”.
55
Decisio controversiae…, s. 1–3.
51
52
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5. Wnioski
Kazimierz Leon (Lew) Sapieha, marszałek nadworny litewski, nie tylko z wielkim entuzjazmem odnosił się do powołania Wydziału Prawa Akademii Wileńskiej, ale także włożył znaczny wkład organizacyjno-finansowy w jego powstanie
i rozwój. Ufundował on zaplecze materialne dla przyszłego fakultetu, ofiarowując
30 tys. florenów na pensje profesorskie oraz 15 tys. na jego rozbudowę.
Kazimierz Sapieha przyczynił się do sprowadzenia do Wilna dwóch bawarskich profesorów z uniwersytetu w Ingolsztadzie: Szymona Dilgera oraz Jana Jerzego Schauera (Szawra). Także za jego przyczyną do Wilna przybył Aaron Aleksander Olizarowski, który zadedykował fundatorowi Wydziału Prawa Akademii
Wileńskiej dzieło swego życia: De politica hominum societate. Profesor prawa
Akademii Wileńskiej nazywał w nim Kazimierza Sapiehę wieloletnim protektorem i opiekunem.
Doktorzy obojga praw (utriusque iuris), którzy obronili i wydrukowali swoje dysertacje w 1647 r.: Andrzej Marquart, Józef Butkiewicz Popuciewicz i Józef
Konstantynowicz mieli związki z fundatorem Wydziału Prawa Akademii Wileńskiej. Być może powiązania z Kazimierzem Sapiehą były wynikiem jego związków
z ich promotorami lub z samym fakultetem. Jednakże bardziej prawdopodobna
jest okoliczność, że promowanych w 1647 r. doktorów utriusque iuris łączyły osobiste koligacje z marszałkiem nadwornym litewskim. Był ich protektorem, a oni
jego klientami, co zostało potwierdzone na kartach ich dysertacji. Doktorzy obojga praw tylko poprzez strony tytułowe i dedykacje zawarte w doktoratach mogli
wyrazić swą wdzięczność Kazimierzowi Sapieże.

K.K.

Stanisław Nitecki

Uniwersytet Opolski, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Ustawa o opiece społecznej
widziana ze współczesnej perspektywy
I.
Historia i prawo to dwie miłości naszego zmarłego Przyjaciela i Kolegi Wojtka Organiściaka, zatem aby Go upamiętnić, nawiążę do tematyki, którą zajmował się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Katowicach, gdy był jego
etatowym członkiem. W tym czasie orzekał co do zasady w sprawach z zakresu
szeroko rozumianej pomocy społecznej1. Dlatego też, mając na uwadze ten epizod orzeczniczy jego życiorysu i deklarowane zamiłowanie do historii, postanowiłem nakreślić kilka zdań na temat ustawy z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece
społecznej2. Ustawa ta, będąca poprzedniczką obecnie obowiązujących regulacji
prawnych z tego zakresu, przyjęta została blisko sto lat temu.
Chociaż w literaturze przedmiotu sporo jest odwołań do wspomnianej ustawy
i wskazań na jej podstawowe elementy3, nie została ona bliżej omówiona i nie
była przedmiotem pogłębionej analizy. Fakt ten skłonił mnie do tego, by dokładniej zaznajomić się z nią w ramach niniejszego opracowania, spoglądając na nią
z dzisiejszej perspektywy.
1
Szerzej na temat szerokiego i wąskiego rozumienia pomocy społecznej Z. Leoński: Zarys
prawa administracyjnego. Warszawa 2004, s. 440 i n.
2
Dz.U. nr 92, poz. 726 z późn. zm.
3
S. Nitecki: Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym. Warszawa 2008,
s. 19–20; I. Sierpowska: Pomoc społeczna jako administracja świadcząca. Studium administracyjnoprawne. Warszawa 2012, s. 31–32; Eadem: Prawo pomocy społecznej. Warszawa 2007, s. 17–18;
W. Muszalski: Prawo socjalne. Warszawa 1995, s. 156; A. Miruć: O istocie pomocy społecznej.
„Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka” 2006, nr 4, s. 23–24; A. Gazda: Zasiłek celowy jako
świadczenie pomocy społecznej w Polsce. Rzeszów 2018, s. 22–24 [mps].
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II.
Przyjęcie tej ustawy nastąpiło w szczególnym momencie historii Polski. Było
lato 1923 r., a zatem upłynęły nieco ponad cztery lata od odzyskania niepodległości oraz trzy lata od dramatycznych wydarzeń 1920 r., w którym to zachowano państwowość, pokonując w słynnej bitwie warszawskiej bolszewików
stojących u bram stolicy4. Należy również pamiętać, że przez ziemie wchodzące
w skład nowo odrodzonego państwa polskiego w trakcie działań pierwszej wojny
światowej przechodziły liczne fronty, co wiązało się z ogromnymi zniszczeniami. Ponadto ludność zamieszkująca te obszary wcielana była do armii państw
zaborczych walczących na poszczególnych frontach. Zatem odzyskana wolność
wiązała się ze zniszczeniami materialnymi, ludność zaś była zubożała i wielokrotnie w złym stanie zdrowia z uwagi na poniesione rany w ramach prowadzonych
działań zbrojnych5. Wszystko to powodowało, że kraj był biedny, a ludziom żyło
się trudno, gdyż znaczny ich odsetek znajdował się w dramatycznej sytuacji bytowej i życiowej, a wiele osób nie mogło samodzielnie znaleźć środków, dzięki
którym mogłyby zaspokajać swoje potrzeby6. Trudności związane z tworzeniem
państwowości, kreowaniem niezbędnych organów na szczeblu centralnym i terenowym zwieńczone zostały przyjęciem dnia 17 marca 1921 r. ustawy Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej7, potocznie nazywanej marcową, która określiła ustrój
odrodzonego państwa. Sytuacja gospodarcza była złożona, szalała bowiem inflacja, a przemysł jeszcze nie funkcjonował w pełnym zakresie8. W tym otoczeniu
społecznym państwo musiało zająć się licznymi rzeszami obywateli, którzy z różnych powodów, obiektywnych i subiektywnych, nie mogli samodzielnie zdobywać niezbędnych środków, by zaspokoić swoje potrzeby.
Przedstawione uwarunkowania historyczne przyjęcia ustawy będącej przedmiotem analizy niniejszego opracowania nie oddają całej złożoności ówczesnych warunków, otoczenie Polski nie znajdowało się bowiem w lepszej sytuacji,
a w przypadku sąsiada ze wschodu – w następstwie wojny domowej – była ona
jeszcze bardziej dramatyczna. Dlatego też społeczeństwa ówczesnej Europy musiały podjąć działania zmierzające do stworzenia formalnych ram, z wykorzystaniem których mogłyby przychodzić z pomocą zarówno poszczególnym osobom,
4
A. Garlicki: Pierwsze lata Drugiej Rzeczypospolitej. W: „Dzieje Narodu i Państwa Polskiego”.
T. III–58. Warszawa 1989, s. 66 i n.
5
T. Szramm: Wygrać Polskę 1914–1918. W: „Dzieje Narodu i Państwa Polskiego”. T. III–57.
Warszawa 1989, s. 21 i n.
6
Z. Landau, J. Tomaszewski: Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej. W: „Dzieje Narodu i Państwa Polskiego”. T. III–63. Warszawa 1991, s. 1 i n.
7
Dz.U. 1921, nr 44, poz. 267.
8
Z. Landau, J. Tomaszewski: Gospodarka…, s. 26–28; T. Nałęcz: Rządy Sejmu 1921–1926.
W: „Dzieje Narodu i Państwa Polskiego”. T. III. 59. Warszawa 1991, s. 33 i n.
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jak i całym rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, które własnym staraniem nie były w stanie zaspokajać swoich potrzeb. W Polsce aktem, który miał
odpowiedzieć na to, była właśnie przedmiotowa ustawa. Warto zaznaczyć, że
mocą ustawy z dnia 25 lipca 1924 r. zawieszona została moc obowiązująca ustawy o opiece społecznej na obszarze województwa poznańskiego i pomorskiego9.

III.
W ustawie tej, w jej art. 1, zamieszczono definicję opieki społecznej. Zgodnie
z nią, pod pojęciem opieki społecznej rozumiano zaspokajanie ze środków publicznych niezbędnych potrzeb życiowych tych osób, które trwale lub chwilowo
własnymi środkami materialnymi lub własną pracą uczynić tego nie mogą, jak
również zapobieganie wytwarzaniu się stanu powyższego10. Przyjęta w przywołanym przepisie definicja opieki społecznej jest nadal aktualna. Opieka społeczna,
w rozumieniu tej ustawy, to zaspokajanie potrzeb, a zatem reagowanie na występujące zjawisko i przychodzenie osobie ze stosownym wsparciem, pozwalającym zaspokoić występujące potrzeby. Pojęcie opieki społecznej zawarte w ustawie
marcowej przewidywało także działania ukierunkowane na zapobieganie niemożności zaspokajania własnych potrzeb11.
Opieka społeczna na gruncie Konstytucji marcowej obejmowała w szczególności: opiekę nad niemowlętami, dziećmi i młodzieżą, zwłaszcza nad sierotami,
półsierotami, dziećmi zaniedbanymi, opuszczonymi, przestępnymi oraz zagrożonymi przez wpływy złego otoczenia; ochronę macierzyństwa; opiekę nad starcami, inwalidami, kalekami, nieuleczalnie chorymi, upośledzonymi umysłowo
i w ogóle nad niezdolnymi do pracy; opiekę nad bezdomnymi ofiarami wojny
i szczególnie ciężko poszkodowanymi; opiekę nad więźniami po odbyciu kary;
walkę z żebractwem, włóczęgostwem, alkoholizmem i nierządem oraz pomoc
prywatnym instytucjom opiekuńczym i współdziałanie z nimi.
Na wstępie należy podkreślić, że wyliczenie sfer aktywności opieki społecznej
miało charakter przykładowy, co wynika z zastosowanego zwrotu „w szczególności”. Oznacza to, że opieka społeczna mogła swoimi działaniami obejmować
inne typy sytuacji niż te, które zostały wymienione w przywołanym art. 2 ustawy. Należy dostrzec, że tak widziana opieka społeczna ukierunkowana została na
Ustawa z dnia 25 lipca 1924 r. o zawieszeniu mocy obowiązującej ustawy z dnia 16 sierpnia
1923 r. o opiece społecznej w województwach poznańskim i pomorskim. Dz.U. R.P. nr 73, poz. 716.
10
Definicja ta jest przywoływana w opracowaniach, o których mowa w przyp. 3.
11
Pojęcie opieki społecznej tym różni się od pojęcia pomocy społecznej, że nie obejmuje działań zmierzających do wyjścia osoby czy rodziny z trudnej sytuacji, lecz uwaga skupiona jest na
zaspokajaniu potrzeb.
9
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grupy społeczne, które samodzielnie nie mogły poprawić swojej sytuacji i zaliczane były do tych, którym ze stosownym wsparciem musi przyjść podmiot publiczny. Pierwszą kategorią osób, do których unormowania analizowanej ustawy
zostały skierowane, były dzieci i młodzież, przy czym ustawodawca wymienił
w sposób przykładowy grupy dzieci i młodzieży zagrożone wystąpieniem zjawisk
niepożądanych, mogących w sposób negatywny wpłynąć na ich rozwój. W dalszej kolejności treścią wspomnianej ustawy objęto kobiety w ciąży i te będące
bezpośrednio po urodzeniu dziecka, gdyż ustawodawca przewidział ochronę macierzyństwa. Następnie regulacja dotyczyła grupy osób, które z różnych przyczyn
– obiektywnych i subiektywnych – nie były w stanie własnymi siłami zapewniać
sobie środków niezbędnych do utrzymania. Do tej kategorii zaliczono: starców,
inwalidów, niepełnosprawnych (ustawa mówi o kalekach), nieuleczalnie chorych,
upośledzonych umysłowo i w ogóle niezdolnych do pracy. Trzeba zauważyć, że
niemal każde z wymienionych pojęć nie posiada jednoznacznego zakresu i ustawodawca nałożył na stosujące ustawę organy władzy publicznej obowiązek ich
wykładni. Jako osobną grupę osób objętych postanowieniami ustawy wymieniono osoby opuszczające zakłady karne, a zatem wprowadzono element pomocy
postpenitencjarnej.
We wspomnianym przepisie wymieniono także zjawiska, które ustawodawca
ocenił negatywnie, wskazując, że organy władzy publicznej obowiązane są podjąć z nimi walkę, czyli działania zmierzające do minimalizowania negatywnych
skutków ich występowania. Do tych zjawisk zaliczono: żebractwo, włóczęgostwo,
alkoholizm i paranie się nierządem12.
Jako odrębną sferę aktywności opieki społecznej ustawodawca wymienił pomoc prywatnym instytucjom opiekuńczym i współdziałanie z nimi. Zatem zakładał, że organy władzy publicznej będą współdziałały w zaspokajaniu niezbędnych
potrzeb z podmiotami prywatnymi funkcjonującymi w tej sferze życia publicznego.

IV.
Zagadnienia związane z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb życiowych
unormowane zostały w art. 3 tej ustawy. Zgodnie z postanowieniami tego artykułu, do opieki społecznej należało: dostarczanie koniecznych środków żywności,
bielizny, odzieży i obuwia, odpowiedniego pomieszczenia z opałem i światłem;
Warto zaznaczyć, że zwalczanie żebractwa i włóczęgostwa w rozwiązaniach okresu międzywojennego znalazło uzewnętrznienie w rozporządzeniu Prezydenta RP z dnia 14 października
1927 r. o zwalczaniu żebractwa i włóczęgostwa. Dz.U. nr 92, poz. 823.
12
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pomoc w nabyciu niezbędnych narzędzi pracy zawodowej; pomoc w dziedzinie higieniczno-sanitarnej; pomoc w przywróceniu utraconej lub podniesieniu
zmniejszonej zdolności do pracy; konieczna pomoc finansowa. Poza wymienionymi, za niezbędne potrzeby życiowe ustawa uważała także staranie się o religijno-moralne, umysłowe i fizyczne wychowanie dzieci oraz pomoc młodocianym
w przygotowaniu do pracy zawodowej. Dodatkowo opieka społeczna obejmowała obowiązek sprawienia pogrzebu. Katalog niezbędnych potrzeb wymieniony
w omawianej ustawie nie różni się znacznie od katalogu współczesnych potrzeb
zaspokajanych przez pomoc społeczną. Wymienione w pierwszej kolejności potrzeby, takie jak: środki żywności, bielizna, odzież i obuwie, nie odbiegają od
obecnie występujących13. Odmiennie sytuacja przedstawia się w kontekście kolejnej potrzeby wymienionej w ustawie marcowej, a mianowicie zapewnienia schronienia. Potrzeba ta występuje również współcześnie i nabiera znaczenia w okresie
jesienno-zimowym, jednakże widoczne są odmienności w zakresie wyposażenia
takiego miejsca schronienia14. I tak, wówczas pomieszczenie takie musiało być
opalane, przy czym bez wskazania rodzaju opału, oraz winno być pomieszczeniem z dostępem światła. We współczesnych regulacjach ten element nie występuje, przyjmuje się bowiem za standard, że pomieszczenie przewidziane jako
miejsce schronienia tymi elementami dysponuje15. Jest to wyraz postępu i zmian,
jakie w tym zakresie wystąpiły.
Istotniejsze odmienności pojawiają się w przypadku kolejnej z wymienionych
potrzeb, a mianowicie pomocy w nabyciu niezbędnych narzędzi do pracy zawodowej. Takie rozwiązanie nawiązywało do elementów pomocy społecznej, ponieważ potrzebą tu wymienioną było umożliwienie osobie nabycia narzędzi, z wykorzystaniem których będzie mogła wykonywać pracę zawodową. Mając na uwadze
ówczesną sytuację społeczno-gospodarczą, można wnioskować, że w tym przypadku mowa była o prostych narzędziach umożliwiających wykonywanie pracy
zawodowej. Współczesne unormowania ukierunkowane są raczej na innego rodzaju potrzeby, a mianowicie mowa jest o pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie, w ramach którego mieści się użyczenie maszyn i urządzeń16. Kolejna z potrzeb wymienionych w ustawie to pomoc w dziedzinie higieniczno-sanitarnej.
Tego typu pomoc współcześnie nie występuje, co jest przejawem zmian cywilizacyjnych, które od tego okresu nastąpiły. Następna potrzeba zawarta w omawianej ustawie to pomoc w przywróceniu utraconej lub podniesieniu zmniejszonej
zdolności do pracy. Odgrywała ona wówczas istotną rolę, ponieważ przy jej wyZob. art. 48 ustawy o pomocy społecznej.
Zob. art. 48a ustawy o pomocy społecznej.
15
Zob. art. 48a ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowienia rozporządzenia
MRPiPS z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk
dla bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni. Dz.U.
poz. 896.
16
Zob. I. Sierpowska: Pomoc społeczna. Komentarz. Warszawa 2017, s. 205.
13
14
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korzystaniu osoba mogła wrócić na rynek pracy. Choć współcześnie możemy
zetknąć się z działaniami, które będą odpowiadały tej potrzebie, nie będą one
zaliczane do pomocy społecznej. Raczej będą wiązane z wszelkimi działaniami
zmierzającymi do podniesienia sprawności fizycznej i psychicznej, a zatem będą
wchodziły w zakres rehabilitacji niepełnosprawnych17. Obok wymienionych potrzeb zmierzających do zaspokojenia potrzeb bytowych czy życiowych, jak również umożliwienia znalezienia się na rynku pracy, ustawa przewidziała również
możliwość występowania potrzeby w formie pomocy pieniężnej. W tym przypadku ustawodawca przewidział wszelkiego rodzaju świadczenia o charakterze
pieniężnym. Warto zauważyć, że tej formie pomocy ówczesny ustawodawca nie
przydawał szczególnej rangi, ponieważ w ustawie unormowania w tym zakresie
są więcej niż skromne. Ostatnią potrzebą wymienioną w omawianej ustawie jest
problematyka związana z wychowaniem dzieci oraz przygotowaniem młodzieży
do wykonywania zawodu.

V.
Kolejnym elementem normowanym przedmiotową ustawą był zakres podmiotowy. Zanim regulacje te zostaną bliżej przedstawione, na wstępie można
zaznaczyć, że odbiegały one w znaczący sposób od współczesnych unormowań.
Odmienności te wynikają z tego, że wówczas inne były regulacje związane z prawem rodzinnym, jak również inne prawa przysługiwały poszczególnym osobom
tworzącym rodzinę.
Stosownie bowiem do postanowień art. 8 omawianej ustawy prawo do trwałej opieki ze strony gminy nabywali obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy
musieli wykazać się rocznym pobytem w gminie. Oprócz tej generalnej regulacji, ustawodawca w sposób bardziej rozbudowany odnosił się do innych kategorii osób. Zgodnie z przywołanym przepisem, prawo to nabywały kobiety przez
zamążpójście od chwili zawarcia małżeństwa – w tej gminie, w której rzeczone prawo służyło mężowi. Prawo to w sposób powyższy nabyte nie gasło przez
owdowienie, rozwiązanie lub rozdzielenie małżeństwa dopóty, dopóki nie zostało
nabyte w innej gminie. Jako odrębną grupę ustawa wyodrębniła dzieci do lat 16
– ślubne lub w myśl ustawy cywilnej ze ślubnymi zrównane w uprawnieniach –
w tej gminie, w której służyło prawo ojcu. Wszelkie zmiany w zakresie prawa do
opieki ojca powodowały te same zmiany w stosunku do prawa dziecka. Obok
dzieci ślubnych, ustawa wyodrębniła dzieci do lat 16, których ojciec nie żyje –
Zob. ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U. 2018, poz. 511.
17
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w tej gminie, w której prawo to miał w chwili śmierci ich ślubny ojciec, względnie
matka, o ile ta po śmierci męża nabyła własne prawo do opieki. Ostatnią kategorią wyodrębnioną w ustawie były dzieci do lat 16, ślubne, które w małżeństwie
rozdzielonym (po rozwodzie lub po unieważnieniu małżeństwa) pozostają przy
matce, oraz dzieci nieślubne – w tej gminie, w której służyło rzeczone prawo
matce.
W art. 9 omawianej ustawy unormowano z kolei kwestie związane z utratą
prawa do opieki społecznej. Zgodnie z tym przepisem, prawo ustawało przez nabycie tego prawa w innej gminie, a także przez jednoroczną trwałą nieobecność
w gminie. Wyjątek stanowiły przypadki nieobecności wskutek: służby wojskowej,
przebywania w zakładach leczniczych lub opiekuńczych, w zakładach przymusowego zamknięcia oraz emigracji poza granice kraju. Przesłanki utraty prawa były
enumeratywnie wymienione i sprowadzały się w zasadzie do dwóch elementów,
a mianowicie nabycia tego prawa w innej gminie albo opuszczenia własnej gminy
na minimum rok. Równocześnie wprowadzono wyłączenia w zakresie opuszczenia gminy na okres przekraczający rok i wyliczenie to miało charakter wyliczenia enumeratywnego. Warto w tym zakresie dostrzec, że emigracja poza granice
kraju nie powodowała utraty przedmiotowego prawa. Odrębną kwestią jest to,
czy dana osoba obowiązana była udokumentować fakt takiej emigracji i w jaki
sposób.
Przedstawiony powyżej zakres podmiotowy prawa do opieki społecznej doznawał uzupełnienia przez wprowadzenie zasady opieki tymczasowej. Przyjęte
wówczas rozwiązanie jest pierwowzorem obecnie obowiązującego rozwiązania,
polegającego na przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej w miejscu pobytu
osoby ubiegającej się18. Stosownie do postanowień art. 10 przedmiotowej ustawy
każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej miał prawo do tymczasowej opieki ze
strony gminy, w której okręgu przebywał w chwili, w której wynikła potrzeba
opieki, bez względu na czas trwania pobytu. Gmina, która nie była równocześnie
zobowiązana do sprawowania opieki trwałej, o której stanowi art. 8 ustawy, mogła domagać się zwrotu wydatków od gminy, która była zobowiązana do trwałej
opieki, względnie odesłać tam potrzebującego pomocy na koszt gminy zobowiązanej do trwałej opieki. Przewidziane w tej regulacji odesłanie potrzebującego
do gminy, w której posiadał on prawo do opieki trwałej, było niedopuszczalne
w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeżeli odesłanie połączone było ze szkodą
dla zdrowia lub życia tej osoby, a po drugie, jeżeli gmina zobowiązana do trwałej
opieki, oświadczała gotowość zwrotu wszelkich kosztów połączonych z wykonaniem opieki.
W art. 12 omawianej ustawy wprowadzono unormowanie, które ukierunkowane było na rozwiązywanie sytuacji spornych między gminą pobytu osoby potrzebującej opieki a gminą zobowiązaną do zapewnienia trwałej opieki. W myśl
18

Zob. postanowienia art. 101 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.
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tego przepisu odesłanie w żadnym wypadku nie mogło nastąpić wcześniej zanim
gmina, do której potrzebujący opieki miał być odesłany, swój obowiązek opieki
nad nim uznała i oświadczyła gotowość przyjęcia go. W przypadku zaistnienia
sytuacji spornej, spowodowanej tym, że gmina zobowiązana do trwałej opieki
kwestionowała ciążący na niej obowiązek, do czasu rozstrzygnięcia tego sporu potrzebującemu opieki powinna udzielać gmina, w której znajdował się on
w chwili powstania potrzeby opieki. Gmina udzielająca tej opieki miała w tym
wypadku prawo do żądania zwrotu związanych z wykonaniem tej opieki kosztów
od właściwej gminy opiekuńczej potrzebującego. Unormowanie to uznać należy
za nowoczesne, ponieważ gwarantowało ono potrzebującemu opieki otrzymanie
niezbędnych świadczeń, natomiast zainteresowane związki komunalne prowadziły między sobą spór o finansowanie udzielanych świadczeń.
We wspomnianej ustawie unormowano także sytuację osób, które w żadnej
gminie nie miały prawa do trwałej opieki. W przypadku tej kategorii osób przyjęto rozwiązanie polegające na tym, że opiekę tę wykonywała gmina pobytu tej
osoby. Istotnym uzupełnieniem tego rozwiązania było wprowadzenie zasady, że
koszty tej opieki ponosiło państwo. Przyjęcie takiego rozwiązania uznać należy za
bardzo nowoczesne i zgodne z zasadą samodzielności związków komunalnych.
Istota przyjętej regulacji sprowadziła się do tego, że gmina obejmowała taką osobę opieką, której koszty przejmowało na siebie państwo.
Innym rozwiązaniem rozstrzygającym sytuacje sporne była regulacja zawarta
w art. 14 przedmiotowej ustawy. Zgodnie z nim, gmina zobowiązana do opieki społecznej nie mogła potrzebującemu odmówić jej z tego powodu, że pewne
osoby fizyczne lub prawne zobowiązane były do zaspokojenia jego niezbędnych
potrzeb życiowych. W takich wypadkach gmina udzielała opieki stosownie do
występującej potrzeby i mogła domagać się zwrotu poniesionych wydatków od
wskazanych osób fizycznych lub prawnych w granicach ich zobowiązania.
Prezentując zakres podmiotowy prawa do opieki społecznej, należy zaakcentować, że prawo to przysługiwało obywatelom Rzeczypospolitej, zatem ustawa ta
nie normowała sytuacji cudzoziemców przebywających na terenie kraju. Oznacza
to, że osoby takie nie mogły korzystać z tej opieki. Zmiany w tym zakresie mogły
wynikać jedynie z umów międzynarodowych, wprowadzających w tym zakresie
stosowne odmienne unormowania19. Wskazane umowy miały również inne znaczenie, gdyż prawo do opieki obywateli polskich za granicą mogło wynikać z ich
postanowień na zasadach wzajemności.

19
Współczesne rozwiązania ustawy o pomocy społecznej nie odbiegają od powyższego mechanizmu, jednakże zakres świadczeń udzielanych cudzoziemcom zależy od tego, czy są obywatelami krajów Unii Europejskiej lub cudzoziemcami o szczególnym charakterze, czy też nie. W drugim
z wymienionych przypadków obywatele tych państw mogą liczyć na świadczenia z pomocy społecznej jedynie na zasadach wzajemności.
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VI.
Ustawodawca w kilku przepisach unormował kwestie związane z obowiązkami poszczególnych podmiotów publicznych odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu opieki społecznej. W art. 4 ustawy przyjęto generalne założenie, że
obowiązek sprawowania opieki społecznej ciąży na związkach komunalnych. Wyłączenie związków komunalnych z wykonywania zadań z tego obszaru możliwe
było w dwóch przypadkach, a mianowicie wówczas, gdy państwo przejęło opiekę
nad określonymi grupami społecznymi czy osobami, a także wtedy, gdy pewne
osoby fizyczne lub prawne na mocy przepisów czy innego tytułu prawnego są
zobowiązane do pokrycia wydatków na niezbędne potrzeby życiowe.
Przypisanie związkom komunalnym realizacji tego zadania oznaczało, że niezbędne stały się unormowania, na mocy których nastąpi szczegółowe rozgraniczenie obowiązków spoczywających na gminach, powiatach i województwach.
Zgodnie z art. 5 lit. a przedmiotowej ustawy, gminy sprawowały opiekę środowiskową (pozazakładową) w ramach zadań własnych i zleconych; w ramach zadań
własnych udzielały zasiłków celowych i świadczeń niepieniężnych oraz utrzymywały bazę materialno-techniczną ośrodków pomocy społecznej, a także zakładały
i utrzymywały żłobki i inne zakłady opiekuńcze o zasięgu lokalnym; w ramach
zadań zleconych gminy udzielały zasiłków stałych i okresowych oraz finansowały wynagrodzenie pracowników socjalnych. Z brzmienia przywołanej regulacji
wynika, że w sferze opieki społecznej gmina wykonywała zadania własne oraz
zadania zlecone20. Do zadań własnych gminy zaliczono przyznawanie zasiłków
celowych oraz świadczeń niepieniężnych, a także sprawowanie opieki środowiskowej (usług opiekuńczych). Dodatkowo w ramach zadań własnych gminy odpowiedzialne były za bazę administracyjną ośrodków pomocy społecznej, a także zakładały i utrzymywały żłobki oraz zakłady opiekuńcze o zasięgu lokalnym,
czyli niewykraczającym poza ramy gminy. Z kolei do zadań zleconych z opieki
społecznej gminy zaliczano: udzielanie zasiłków okresowych i stałych, finansowanie wynagrodzenia pracowników socjalnych oraz sprawowanie opieki środowiskowej, która wykraczała poza zadania własne.
W przypadku powiatów sytuacja wyglądała odmiennie. Stosownie do postanowień art. 5 lit. b ustawodawca uznał, że te związki komunalne uzupełniają opiekę gmin wiejskich i miast, niewydzielonych ze związku komunalnego
powiatowego. Uzupełnienie to ujęte zostało jako udzielanie pomocy materialnej gminom, które nie mogą z własnych środków podołać ciążącym na nich
obowiązkom opiekuńczym. Dodatkowo do tych związków komunalnych należało organizowanie i sprawowanie tych sfer opieki społecznej, które wymagaObowiązująca ustawa o pomocy społecznej także przewiduje tego typu podział. Zob. art. 17
ustawy o pomocy społecznej.
20
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ły stałych urządzeń i zakładów i obejmowały działalnością swoją cały powiat,
a zarazem przekraczały zdolności finansowe gmin. Tak ujęte zadania związku
komunalnego powiatowego wskazują, że związek ten uzupełniał zadania wykonywane przez gminy. W regulacji tej w sposób pełny przejawia się realizacja
zasady pomocniczości, ponieważ powiat wkraczał wszędzie tam, gdzie gmina
nie może realizować zadań w sposób prawidłowy. Wsparcie ze strony powiatu
miało dwojaki charakter – mógł on wspierać działania gminy, która nie dysponowała wystarczającą ilością środków na wykonywanie zadań przed nią stojących, a także organizował i prowadził urządzenia i zakłady obejmujące swoim
zakresem cały powiat.
Ustawodawca wyodrębnił miasta wydzielone ze związku powiatowego i przydał im autonomiczny charakter (art. 5 lit. c ustawy). Zgodnie z tą regulacją, miasta te sprawowały opiekę zakładową i pozazakładową. Ponieważ były one także
gminami, stały przed nimi zarówno zadania przypisane gminom, jak i związkom
komunalnym powiatowym21.
Ostatnim poziomem funkcjonowania związków komunalnych były województwa. Stosownie do postanowień art. 5 lit. d omawianej ustawy wojewódzkie
związki komunalne uzupełniały opiekę wykonywaną przez związki komunalne
powiatowe i miasta wydzielone ze związku komunalnego powiatowego. Wsparcie z ich strony polegało na udzielaniu pomocy materialnej wymienionym wyżej
związkom. Dodatkowo wykonywały one zadania opieki społecznej wymagające
stałych urządzeń i zakładów i obejmujących działalnością swoją całe województwo, a przekraczających zdolności finansowe powiatów i miast wydzielonych ze
związku powiatowego. Regulacja ta przypisała związkom komunalnym wojewódzkim charakter subsydiarny. Funkcjonowały one w sferze opieki społecznej
na dwóch polach – wspierając związki działające na poziomie powiatów, łącznie
z miastami wydzielonymi, oraz prowadząc stosowne podmioty funkcjonujące na
obszarze całego województwa.
Mocą art. 16 omawianej ustawy uregulowano zasady finansowania opieki
społecznej. Koszty opieki społecznej wykonywanej przez związki komunalne
pokrywane były: z sum budżetowych związków komunalnych; z funduszów lub
dochodów z majątków przeznaczonych na ten cel w myśl postanowień osób fizycznych lub prawnych; z sum przeznaczonych specjalnymi przepisami prawnymi (kar, grzywien itp.) oraz z sum dodatkowych udzielonych przez państwo.
Od współczesnych regulacji dotyczących nadzoru nad samorządem terytorialnym odbiegały unormowania zamieszczone w omawianej ustawie poświęcone władzy nadzorczej. Odmienność tych regulacji sprowadza się do tego, że
organy władzy nadzorczej dysponowały pewnymi uprawnieniami względem
związków komunalnych, zwłaszcza wówczas, gdy związki te nie wykonywały
We współczesnych rozwiązaniach występuje analogiczna sytuacja, a mianowicie wyróżniamy miasta na prawach powiatu, które wykonują zadania przypisane gminie i powiatowi.
21
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stojących przed nimi zadań z zakresu opieki społecznej, a w szczególności gdy
nie zapewniały odpowiednich środków finansowych w przyjmowanych budżetach. Zgodnie bowiem z postanowieniami art. 17 ustawy, w razie uchylania się
związków komunalnych od wstawiania do budżetu stosownych środków lub
w przypadku uchwalania poza nim wydatków, do których pokrycia były w myśl
ustawy zobowiązane, władza nadzorcza uprawniona była, na wniosek właściwego organu Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, wprowadzić odpowiednie
kwoty do budżetów tych związków komunalnych. Należy dostrzec, że rozwiązanie takie współcześnie nie występuje, gdyby zaś zaproponować jego wprowadzenie współcześnie funkcjonującym samorządom terytorialnym, wzbudziłoby ono
zdecydowany sprzeciw i opór. Główny zarzut sprowadzałby się do ograniczania
samodzielności, ponieważ organ nadzoru dysponowałby władczym instrumentem, przy wykorzystaniu którego wkraczałby w sferę zastrzeżoną dla wyłącznej
kompetencji samorządu.
Odmienne rozwiązanie przewidziane w art. 18 ustawy stanowiło wykonanie zadania stojącego przed związkiem komunalnym na jego koszt. Zgodnie
z przywołanym przepisem, jeżeli związek komunalny, mimo wezwania władzy
nadzorczej, w dziedzinie opieki społecznej nie wykonywał swoich obowiązków
w granicach budżetu, lub wykonywał je nienależycie, władzy nadzorczej służyło
prawo przeprowadzenia na koszt odnośnego ciała samorządowego niezbędnych
zarządzeń. W przypadku miasta stołecznego Warszawa uprawnienie to służyło
Ministrowi Opieki Społecznej działającemu w porozumieniu z Ministrem Spraw
Wewnętrznych.
Obok tak rygorystycznego, w omawianej ustawie zamieszczono inne unormowania, a mianowicie sprowadzające się do wsparcia tych związków, które nie
były w stanie finansować zadań z zakresu opieki społecznej. W przypadkach wyjątkowych Minister Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu udzielał na wniosek właściwego wojewody odpowiedniej subwencji z funduszów państwowych na pokrycie tych potrzeb.
Ówcześnie obowiązująca ustawa przewidywała rozwiązanie, które współcześnie w zasadzie nie występuje, zwłaszcza gdy chodzi o sferę pomocy społecznej.
Było nim wspólne wykonywanie zadań przez związki komunalne. Rozwiązanie to
miało ulżyć obowiązkom opiekuńczym względnie przyczynić się do skuteczniejszego sprawowania opieki społecznej. Związki komunalne mogły na zasadzie dobrowolności łączyć się we wspólną jednostkę administracyjno-opiekuńczą gminy
tego samego związku komunalnego powiatowego, gminy różnych związków komunalnych powiatowych oraz różne związki komunalne powiatowe. Połączenie
takie wymagało zgody: w przypadku gmin – sejmiku powiatowego, a w wypadku
gmin z różnych powiatów i powiatów – wojewody; we wszystkich wypadkach zaś
– zatwierdzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej działającego w porozumieniu
z Ministrem Spraw Wewnętrznych. Przymusowe połączenie związków komunalnych w celach opiekuńczych wymagało uchwały Sejmu.
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Do przedmiotowej ustawy wprowadzono także rozwiązania ukierunkowane
na rozstrzyganie sporów między związkami komunalnymi a organami władzy
nadzorczej. Regulacje te były odmienne od współcześnie obowiązujących, ponieważ w tym zakresie związki komunalne nie dysponowały możliwością wniesienia skargi do sądu administracyjnego, lecz do wysoko usytuowanego organu administracji. Zgodnie z art. 21 omawianej ustawy, skargi przeciw organom
związków komunalnych rozstrzygane były przez właściwe organy nadzorcze.
W przypadkach, w których właściwym organem nadzorczym były władze państwowe trzeciej instancji, skargi rozpatrywane były przez Ministerstwo Pracy
i Opieki Społecznej działające w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Skargi wnosiło się w terminie czternastodniowym, licząc od dnia
następnego po doręczeniu, do tej władzy, która wydała zaskarżone zarządzenie
względnie orzeczenie.
Roszczenia związków komunalnych do Skarbu Państwa były rozpatrywane
w sposób, w jaki określały to przepisy wykonawcze, a rozstrzygane były przez
Ministra Pracy i Opieki Społecznej działającego łącznie z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu.
Roszczenia i skargi przeciw związkom komunalnym lub państwu o zwrot wydatków poniesionych na podstawie omawianej ustawy przedawniały się po roku
od upływu roku, w którym te roszczenia powstały.

VII.
Stosownie do postanowień art. 22 ustawy zwierzchnią władzą w sprawach
opieki społecznej był Minister Pracy i Opieki Społecznej, z zastrzeżeniem kompetencji Ministra Zdrowia Publicznego w myśl obowiązujących ustaw. Do kompetencji Ministra Pracy i Opieki Społecznej w dziedzinie opieki społecznej należały sprawy wymienione w art. 2 tej ustawy, a zatem: opieka nad niemowlętami,
dziećmi i młodzieżą, zwłaszcza nad sierotami, półsierotami, dziećmi zaniedbanymi, opuszczonymi, przestępnymi oraz zagrożonymi przez wpływy złego otoczenia; ochrona macierzyństwa; opieka nad starcami, inwalidami, kalekami, nieuleczalnie chorymi, upośledzonymi umysłowo i w ogóle nad niezdolnymi do pracy;
opieka nad bezdomnymi ofiarami wojny i szczególnie ciężko poszkodowanymi;
opieka nad więźniami po odbyciu kary; walka z żebractwem, włóczęgostwem,
alkoholizmem i nierządem oraz pomoc prywatnym instytucjom opiekuńczym
i współdziałanie z nimi. Dodatkowo do wskazanego organu należało: popieranie
stowarzyszeń i związków o charakterze wzajemnej pomocy; nadzór i kontrola
nad działalnością instytucji opieki społecznej; rejestracja towarzystw, zakładów,
instytucji opieki społecznej tudzież legalizacja ich statutów, fundacji i zapisów.
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Przedmiotowa ustawa zakładała, podobnie jak współczesne rozwiązania,
funkcjonowanie przy ministrze organu opiniodawczo-doradczego22. Funkcję taką
pełniła Rada Opieki Społecznej, złożona z reprezentacji ciał samorządowych, instytucji opieki społecznej i zainteresowanych ministerstw.

VIII.
W podsumowaniu niniejszych rozważań należy stwierdzić, że omawiana
ustawa była aktem, któremu w sposób niesprawiedliwy poświęca się mało uwagi. Przede wszystkim miała specyficzny kierunkowy charakter i przewidywała,
że zostaną do niej wydane inne ustawy, które będą określały zasady przyznawania świadczeń w niej wymienionych, a także będą precyzowały potrzeby w niej
wymienione, jak również dokonają rozgraniczenia obowiązków opiekuńczych
pomiędzy poszczególne związki komunalne. Jednak ustawy takie nie zostały wydane, to zaś spowodowało, że ustawa ta nie mogła odgrywać przypisanej jej roli
i nie pełniła funkcji, którą miała pełnić. Trzeba podkreślić, że w momencie jej
przyjęcia był to akt nowoczesny, wprowadzający interesujące rozwiązania, które
współcześnie również są wykorzystywane i uznawane za świadczące o postępie
w tej sferze życia społecznego, jak wykorzystywanie zasady pomocniczości. Należy także dostrzec swoistość regulacji dotyczących zarówno zakresu podmiotowego, jak i uprawnień organów zwierzchnich (nadzoru) nad związkami komunalnymi.
Zob. art. 124 i art. 125 ustawy o pomocy społecznej, normujące zasady funkcjonowania
Rady Pomocy Społecznej.
22
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Gwarancje i homogeniczność związku państw
Carl Schmitt a Liga Narodów
Po zwycięstwie w Wielkiej Wojnie przed państwami Ententy stanął problem
likwidacji jej skutków; zawarcia traktatu pokojowego z pokonanymi państwami
bloku centralnego. Jednym słowem kwestią zasadniczą było takie ukształtowanie ładu międzynarodowego, by utrwalić korzystną pozycję państw zwycięskich
i jednocześnie ostatecznie załamać potęgę militarną i gospodarczą Niemiec.
Konferencja pokojowa została otwarta 12 stycznia 1919 r. w Paryżu. Brały w niej udział jedynie państwa zwycięskie, jakkolwiek w rozstrzygającą rolę
w układaniu porządku politycznego miały wielkie mocarstwa: Wielka Brytania,
Francja, Stany Zjednoczone, Włochy i Japonia. W trakcie obrad zderzyły się konkurujące ze sobą interesy trzech wymienionych w pierwszej kolejności mocarstw.
Każde z nich za cel stawiało sobie takie określenie sytuacji międzynarodowej, by
gwarantować sobie co najmniej pozycję pierwszego wśród równych, bacząc jednocześnie, aby konkurujące mocarstwo nie uzyskało przewagi na jednym z pól
prowadzonej polityki międzynarodowej. Zawarte traktaty stanowiły później wypadkową tych tendencji i interesów.
Skutkiem konferencji paryskiej było zawarcie traktatów pokojowych z Niemcami (traktat wersalski z 28 czerwca 1919 r.), Austrią (podpisany 10 września
1919 r. w Saint Germain), Węgrami (podpisany 4 czerwca 1920 r. w Trianon),
Bułgarią (podpisany 27 listopada 1919 r. w Neuilly), Turcją (podpisany 10 sierpnia 1920 r. w Sevres). W ich wyniku przeobrażeniu uległ układ sił w Europie;
powstały podstawy do trwałych – jak sądzono – zmian na mapie politycznej kontynentu. Powstały nowe państwa, większość na gruzach potęgi Austro-Węgier,
granice niektórych państw uległy przesunięciu (Francja, Włochy).
W stosunku do Niemiec postanowienia traktatu były bardzo ciężkie, choć
i tak wyraz ostatecznych postanowień był kształtowany kompromisowo. Niemcy
poniosły straty terytorialne – utrata Alzacji i Lotaryngii, przesunięcia granic na

Gwarancje i homogeniczność związku państw. Carl Schmitt a Liga Narodów

651

rzecz Belgii, utrata kontroli nad Zagłębiem Saary. Przeobrażeniu uległa również
granica wschodnia (plebiscyt na Górnym Śląsku, konieczność oddania Pomorza
Gdańskiego). Niemcy utraciły wszystkie terytoria zamorskie. Rozbrojenie Niemiec oznaczało ograniczenie liczebności armii, zakaz posiadania jednych rodzajów sił zbrojnych – lotnictwo, i ograniczenie stanu innych – marynarka wojenna. Zakazy objęły również posiadanie i produkcję różnych rodzajów uzbrojenia.
Płatność reparacji, których wysokość ustalono ostatecznie w 1921 r. w Londynie,
gwarantowana była piętnastoletnim okupowaniem lewobrzeżnego Renu przez
wojska Entanty. Traktat uzupełniały także inne sankcje o charakterze gospodarczym, jak odstąpienie patentów, kabli podmorskich.
Niemcy pozbawione jakiejkolwiek możliwości wyboru podpisały traktat, nazywając go dyktatem. W istocie rzeczy tak było: negocjacje i kompromisy zawierały jedynie państwa Entanty pomiędzy sobą, kierując się własnymi interesami i aktualnym układem sił. Jednostronność traktatu była więc oczywista; jednocześnie
wiadomo było i jest do dziś, że tego typu jednostronne kształtowanie przestrzeni
międzynarodowej wspiera się na stabilności stosunków, które doprowadziły do
jego powstania1. Przegrani poddają się dyktatowi, nie mając innej alternatywy
bądź posiadając świadomość, że może być tylko gorzej. Z chwilą jednak, gdy ich
sytuacja się zmienia na lepsze, gdy grzechy zostają zapominane i pojawia się coś
na kształt moralnej legitymacji uzasadniającej domaganie się zmian, nadto, gdy
poprawie ulega sytuacja ekonomiczna, a nade wszystko zmienia się stanowisko
zwycięzców, których zbieżne interesy nagle się rozbiegają, można sądzić, że droga ku rewizji traktatu (czy, jak kto woli, łagodzenia jego postanowień) zaczyna
się otwierać. Nietrwałość utworzonego na mocy postanowień traktatów pokoju
systemu wersalskiego była zatem stanem wówczas już zasadniczo oczywistym,
zważywszy choćby na fakt, iż Stany Zjednoczone ich nie ratyfikowały.
Na straży porządku wersalskiego stać miała Liga Narodów – organizacja międzynarodowa, która po raz pierwszy w dziejach miała na celu zapewnić bezpieczeństwo i pokój na świecie. Organizację LN regulował statut, który stanowił pierwsze
26 artykułów traktatów pokojowych. Zasadniczo był on – jak już właściwie wiadomo – wypadkową poniekąd sprzecznych interesów wielkich mocarstw, spośród
których ostatecznie zwyciężyły tendencje anglosaskie, sprowadzające się do powołania światowej organizacji opartej o zasadę jednogłośności w głosowaniach i fakultatywności stosowania pozbawionej sankcji procedury arbitrażowo-pojednawczej.
Uważany był wówczas za „kompromis pomiędzy ideą solidarności a suwerenności
państwowej, oparty na sile opinii publicznej i sankcji moralnej”2.
O splocie interesów politycznych mocarstw pisał Schmitt w artykule Der status quo und der
Friede. W: C. Schmitt: Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar – Genf – Versailles 1923–
1939. Hamburg 1925, s. 38 i n. Prace Schmitta cyt. za: C. Schmitt: Positionen und Begriffe im
Kampf mit Weimar – Genf – Versailles 1923–1939. Hamburg 1939. W nawiasie podany został rok
opublikowania danego tekstu.
2
Z. Rotocki: Neutralność w ramach bezpieczeństwa zbiorowego. Łódź 1977, s. 37.
1
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Pakt Ligi Narodów generalnie stanowił próbę stworzenia systemu bezpieczeństwa zbiorowego, próbę zapewnienia pokoju poprzez przyjęcie przez członków
zobowiązania do nieuciekania się do wojen ergo rozwiązywania sporów międzynarodowych w drodze pokojowej (art. 10), jawności stosunków międzynarodowych opartych o sprawiedliwość i regułę honoru. Gwarantować miał jednocześnie
poszanowanie prawa międzynarodowego. Wszelako jednak pakt nie zakazywał
wszystkich wojen, a jedynie nielegalnych, co oznaczało możliwość prowadzenia
wojen legalnych3. W przypadku zaś nielegalnych luki proceduralne i niejasności skutkowały możliwościami torpedowania przez agresora podejmowania akcji
zbiorowych przeciwko niemu. Co więcej, w praktyce stosowania postanowień
aktu wykładnia jego reguł miała charakter zawężający lub rozszerzający zobowiązania członków zależnie od sinusoidy relacji politycznych pomiędzy krajami
członkowskimi. Utrzymanie nowego porządku, czy też – innymi słowy, wskazując na szlachetne intencje artykułowane wówczas przez polityków – osiągnięcie
światowego pokoju jednak nie opierało się o zasadę ograniczenia suwerenności
państw członkowskich i przekazania jej części na rzecz tworzonej organizacji
międzynarodowej, wyposażając ją w ten sposób we władztwo stanowiące skuteczny instrument egzekwowania postanowień pokojowych. Wkraczanie w pozostający suwerennym zakres władztwa państwa członkowskiego zasadniczo nie
było możliwe albo nader skomplikowane, co ilustruje wspomniana kwestia wszczynania wojen legalnych pomiędzy państwami członkowskimi (por art. 15 § 8
w zw. z art. 12). Nie inaczej wyglądały nadzieje na interwencję w przypadku
tych, którzy stanęli w obronie tłamszonej przez większość konstytucji. Obrońcy
konstytucji musieliby de facto wywołać wojnę domową i uzyskać status powstańców, bowiem nie nabywali z chwilą wystąpienia automatycznie podmiotowości
międzynarodowej. Uznanie ich za stronę wojującą upodmiotowuje, jakkolwiek
interwencja naruszałaby treść art. 10 zakazującego naruszania integralności terytorialnej państw. Nadzieją dla nich (powstańców) byłoby zastosowanie art. 11
i interwencja całej Ligi – jednakże jedynie w sytuacji, gdy doszłoby do zagrożenia
dla pokoju lub sytuacji opisanej w art. 12, gdy wojna domowa oznaczałaby możliwość zerwania stosunków dyplomatycznych z państwem ościennym.
Dla Niemiec zatem porządek wersalski oznaczał przede wszystkim nie dający się zaakceptować, wrogi Niemcom dyktat pozbawiający je terytoriów, nakładający rujnujące reparacje, narzucał upokarzające ograniczenia suwerenności
i niesprawiedliwe wskazywanie Niemiec jako jedynych winnych wybuchu wojny4.
Por. B. Winiarski: Bezpieczeństwo, arbitraż, rozbrojenie. Poznań 1928, s. 28 i n.
Por. C. Schmitt: Die Rheinlande als Objekt internationalen Politik. W: C. Schmitt: Positionen… [1925], s. 32: “Hierhin gehören folgende Begriffe, die viel genannt werden und deren jeder
für Deutschland ein Schicksal enthalten kann: Reparation, Sanktion, Investigation und Okkupation”
i dalej na str 33: “Durch solche Unbestimmtheiten / owych pojęć / aber wird die Grenze zwischen
Krieg und Frieden selbst unbestimmt gelassen, und elementare Begriffe, wie Krieg und Frieden, ohne
deren klare Unterscheidung ein Zusammenleben der Völker überhaupt unmöglich ist, verlieren ihren
3
4
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Z drugiej jednak strony porządek ów już prima facie wydawał się wzruszalny
choćby na chwiejne interesy polityczne państw zwycięskich, poszukujących raczej
utrwalenia partykularyzmów niż utrzymywania jednolitej linii polityki. Nie inaczej było w relacjach pomiędzy pozostałymi – bez statusu mocarstwowego –
członkami Ligi Narodów: dotyczyło to chociażby państw latynoamerykańskich,
które czuły się niedoceniane czy wręcz marginalizowane5.
Klęsce wojennej jednocześnie towarzyszył szok ustrojowy oraz – co zwykle
stanowi skutek przegranych wojen – bezład ekonomiczny i kryzys społeczny.
Listopad 1918 r. przyniósł rewolucję, która wyłoniła nowy porządek państwowy (prowizorium z 10 listopada), którego symbolicznym ukoronowaniem była
abdykacja Wilhelma II w dniu 28 listopada 1918 r. Republikańska czy też rewolucyjna ewolucja ustroju uwieńczona została uchwaleniem Konstytucji Weimarskiej w 1919 r. Nowy ustrój w przekonaniu jego twórców (w szczególności
Hugo Preussa) miał pogodzić ze sobą sprzeczne idee, jak chociażby zachować
relikt monarchizmu, przydając kompetencje prezydentowi Republiki (czyniąc
z niego – o ile da się to streścić w jednym zwrocie – „demokratycznego cesarza”) z jednoczesnym eksponowaniem idei demokracji parlamentarnej, rozwikłać
piętrzące się problemy ekonomiczne, społeczne i polityczne. W praktyce jednak
tego rodzaju hybryda nie wytrzymała próby zderzenia się z rzeczywistością. Dla
Niemców ukształtowanych jednak przez ideę zwierzchniczości starcie się z obcym genetycznie systemem demokratycznym napotykało na naturalne, związane z brakiem demokratycznego nawyku przeszkody. Zakotwiczenie w instytucji
Prezydenta starej idei monarchicznej mogłoby kompensować utratę związków
z przeszłością, gdyby dobrze, czy też wystarczająco sprawnie, funkcjonował drugi fundament Weimaru – parlamentaryzm. Ten system jednak ulegał stopniowo
w całej Europie erozji wywoływanej i kryzysem ekonomicznym, i sympatiami
autorytarnymi jako remedium na jego skutki, „buntem mas”, brakiem spójności
politycznej w polityce wewnętrznej6. Nie inaczej działo się w Niemczech: zwraca
uwagę, że począwszy od wyborów parlamentarnych w 1920 r. ujawnił się trwały podział społeczny (polityczny) na dwie grupy społeczne – zwolenników (demokraci) i przeciwników republiki (monarchiści). Ten stan swoistej równowagi
polegał na tym, że de facto żadna z nich nie była w stanie uzyskać samodzielnej
większości, by rządzić państwem. Konieczne było każdorazowe poszukiwanie koalicjanta wyłuskiwanego z przeciwnego obozu politycznego lub też, w przypadku
einfachen Sinn und lösen sich auf in einen qulalenden Zwischenzustand”. W ocenie Schmitta „Traktat
to system obciążeń i ograniczeń państwowego autorytetu Niemiec”. Por. C. Schmitt: Der status quo
und der Friede…, s. 36.
5
Por. S. Sierpowski: Narodziny Ligi Narodów. Poznań 1984, s. 206 i n.
6
O czym C. Schmitt: Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus. München–Leipzig 1923, gdzie stawiał zasadniczą tezę o utracie przez parlamentaryzm intelektualnej
bazy, przeobrażając się w pusty aparat służący do wykonywania władzy, napędzany jedynie mechaniczną, pozbawioną intelektualnej i moralnej ratio siłą.
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fiaska takiego planu, tworzenie rządu mniejszościowego. Stan ten uległ zachwianiu po wyborach z roku 1930, kiedy pierwszy wielki sukces wyborczy odniosła
NSDAP.
Złożona sytuacja polityczna, mimo okresów względnej stabilizacji, była jednocześnie pożywką rozmaitych sporów i dyskusji prawniczych sprowadzających
się do dokonywania wykładni konstytucji, poszukiwania twórczej jej interpretacji, tak, aby w jej ramach dostroić się do zmieniających się czasów, jak i też
krytyka jej postanowień prowadziła do konkluzji zmierzającej do pochwały autorytaryzmu czy wreszcie – zgodnie z ówczesną nomenklaturą – totalizmu.
Kwestionowanie porządku wersalskiego było jednym z kluczowych elementów tej debaty; fakt obowiązywania tego porządku bowiem dawał się sprowadzić
do kwestii utraty przez Niemcy należnego im miejsca w świecie, i to z rozmaitych
perspektyw: ekonomicznej, politycznej – a w szczególności geopolitycznej. Nic
więc dziwnego, że atakowanie systemu wersalskiego stało się udziałem wszystkich, nawet, jak się wydaje, umiarkowanych wrogów ustroju republikańskiego;
było to budowanie narracji zgodnej z powszechnym odczuciem upokorzenia
skutkami wielkiej wojny i, co więcej, elementem remilitaryzacji czy – może łagodniej – odbudowywania ducha narodu. Nie ulega bowiem kwestii, że konsolidacje polityczne opierają się na propagandowych atakach na mniej lub bardziej
wyimaginowanego wroga danej wspólnoty politycznej7. Zabiegi takie jakkolwiek
zależą od skutecznego (łatwo identyfikowalnego, utrwalonego w świadomości
społecznej, oczywiście odpowiedzialnego za brak powodzenia czy też choćby potencjalne krzywdy), czysto propagandowego, „czarno-białego” wskazania wroga,
to jednak nie mniejsze znaczenie ma warstwa intelektualna wywodu, sposób i siła
argumentacji czy wreszcie autorytet autora koncepcji. W Republice Weimarskiej
tętno teoretycznej debaty, czy to dotyczącej kwestii ustrojowej, czy też ekonomicznej, czy wreszcie geopolitycznej było niezmiernie żywe i koncentrowało aktywność wielu wybitnych akademików, publicystów czy polityków. W poszukiwaniu
przykładu stanowiska, które odzwierciedlałoby krytyczną perspektywę oceny porządku wersalskiego i jednocześnie w warstwie intelektualnej, wspomnianej już
sile argumentacji tworzyło zwarty system, nie polegało zaś na izolowanej krytyce,
uwaga skupiać się musi na twórczości i – co nie bez znaczenia – osobie Carla
Schmitta.
Schmitt bowiem, oceniając go z perspektywy formacji intelektualnej, był niezawodnie konserwatystą. Rewolucję 1918 r. i czasy republiki Rad obserwował na
żywo w Monachium, co nie mogło pozostać bez wpływu na jego, i tak zachowawcze, poglądy. Jego kariera w Republice Weimarskiej miała w sobie coś z losów
7
Warto wskazać, że koncepcja, która do dziś czyni ze Schmitta klasyka politologii, to założenie, że istotą relacji politycznych jest możliwość identyfikowania i wskazywania wrogów i przyjaciół
w sensie uprawiania polityki w skali makro – w relacjach pomiędzy państwami, ale też i mikro –
w relacjach wewnętrznych, ze wszystkimi tego konsekwencjami, z wojną zewnętrzną i wewnętrzną/
domową włącznie. C. Schmitt: Der Begriff des Politischen. Hamburg 1933 [wyd. I z 1927], passim.
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Machiavellego a rebours. Spekulować można, że jego ambicje uczestniczenia w polityce przekraczały zwykłą drogę profesora prawa publicznego, prawnika, który
poszukuje spełnienia poza uniwersytetem. Ambicjom towarzyszy też siła talentu;
w krótkim czasie po habilitacji (1916 r.) zasłynął serią publikacji, które nie tylko
znamionowały wielopłaszczyznowość ujmowania zjawisk prawnych, oryginalność
analiz, krytycyzm, ale i wpisywały się w bieżący nurt polityki. Poszukiwał związku
z wielką polityką, a nie znajdował jej w Bonn, gdzie był profesorem. Zdecydował
się zatem na przejście w 1928 r. do Berlina, do Wyższej Szkoły Handlowej (Handelshochschule), jednostki prywatnej i finansowanej przez samorząd kupiecki,
w założeniu kształcącej od 1906 r. kupców czy też przedsiębiorców. Jakkolwiek wykłady z zakresu nauk prawnych prowadził tam gościnnie Hugo Preuss, to jednak
szkoła uniwersytetem nie była i nie sposób przyznać, że przejście z uniwersytetu
w Bonn było awansem w hierarchii nauki. Schmitt jednak nie mylił się; w Berlinie
jego aktywność, talent i gotowość do uczestniczenia w przeobrażaniu rzeczywistości politycznej zostały szybko dostrzeżone. Ukoronowaniem jego kariery w Republice Weimarskiej było prawne zastępstwo rządu Rzeszy w procesie z Prusami
w 1932 r.8. Kariery jak widać tyle błyskawicznej, co błyskotliwej.
Schmitt w swoich pracach o zabarwieniu politycznym, czy też tych, których
tłem była polityka, nigdy nie posługiwał się stylem publicystycznym, w każdym
razie nie w sposób wyłączny (skądinąd zasadniczo da się powiedzieć, że wszystkie jego analizy miały polityczny wymiar). Jego prace zazwyczaj miały charakter
rozumowań, w których mechanizmy polityczne stanowiły dla niego tło analiz
prawniczych, analiz, które tłumaczyły mechanizmy polityki. W kwestii porządku
wersalskiego nie było inaczej. Schmitt poświęcił w Republice Weimarskiej temu
systemowi cały szereg prac, jest ich tyle, że mogą one stanowić wręcz osobną
część jego twórczości. Zainteresowaniom prawu międzynarodowemu pozostanie
zresztą wierny także i w przyszłości.
Liga Narodów w tłumaczeniu w języku niemieckim to Völkerbund, związek
narodów. Z językowego punktu widzenia kwestia tożsamości czy charakteru
Tzw. Preussenschlag, spór konstytucyjny o istotę rozporządzeń nadzwyczajnych Prezydenta
Rzeszy (art. 48 Konstytucji Weimarskiej). Na podstawie art. 48 prezydent Rzeszy Hindenburg mianował w Prusach komisarzem Franza von Papena, pozbawiając tym samym władzy koalicję kierowaną przez socjaldemokratę Otto Brauna. Można z pozoru sprowadzić spór do rozstrzygania kwestii prawnej, mianowicie sposobu rozumienia jednej z przesłanek art. 48. W praktyce jednak istota
sporu dotyczyła zakresu władzy wykonawczej i kwestii jej dominacji w systemie demokratycznym.
Można też stawiać tezę, że skorzystanie przez prezydenta z kompetencji określonej w art. 48 stanowiło oczywiste nadużycie prawa, a dalej i kompromisowe poniekąd rozstrzygnięcie Trybunału
(Staatsgerichtshof) otworzyło drogę dyktaturze Adolfa Hitlera. Por. E.R. Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Bd. 7: Ausbau, Schutz und Untergang der Weimarer Republik. Stuttgart
1984, s. 1015 i n.; R. Mussgnug: Die Ausführung der Reichsgesetze durch die Lände und die Reichsaufsicht. W: Deutsche Verwaltungsgeschichte. Bd. 4: Das Reich als Republik und in der Zeit des
Nazionalsozialismu. Hrsg. K.G.A. Jeserich, H. Pohl, G.-Ch. von Unruh. Stuttgart 1984–1985,
s. 346–348.
8
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prawnego tej organizacji staje się zatem bardziej czytelna: istotą analizy prawnej
może stać się rozpatrywanie związkowości organizacji. Oczywiście jakkolwiek
etymologia pojęcia „liga” wywodzi się z łacińskiego ligare – łączyć, wiązać, i jest
ono dawno zasymilowane w języku polskim, to może budzić wątpliwości z uwagi
na wieloznaczność pojęcia, Liga Narodów dziś – myślę, że niestety – jednoznacznie powszechnie kojarzy się z rozgrywkami piłki nożnej UEFA. Jakkolwiek zatem
język niemiecki precyzyjniej wskazuje na prawną istotę Ligi, to Schmitt rozpoczynał swoje analizy od wskazywania na wieloznaczność pojęcia „Völkerbund”.
Wydobycie istoty organizacji bowiem pozwoli na określenie granic jej działania,
ogólnie można by rzec – granic władztwa, kompetencji kluczowych z punktu widzenia określania losu państw członkowskich, a zwłaszcza Niemiec.
Wszelako jednak Schmitt podnosił, że proste przełożenie znanych z nauk
prawnych pojęć na skomplikowaną strukturę Ligi Narodów, w szczególności dla
opisania sytuacji prawnej jego organów, nie jest właściwe i nie wyjaśnia istoty
związku. Podobnie zawodzi koncepcja tych, którzy sądzą, że zabieg odpolitycznienia opanowanej przez mocarstwa Rady, rozumianego jako sprowadzenie jej do
roli wyłącznie techniczno-organizacyjnej, przyczyni się do nadania całej organizacji wyłącznie prawnego charakteru, jednostki stosującej prawo międzynarodowe.
Polityczność jest jednak w przekonaniu Schmitta zaletą, nie zaś wadą, de facto
stanowi w ogóle o tym, że Liga Narodów ma rację bytu: „odpolityczniona Liga Narodów byłaby nie tylko politycznie nieinteresująca i pozbawiona wpływu, nie mogłaby także osiągać znaczących sukcesów na polu prawa międzynarodowego […]
i wnosić niczego do pokoju światowego”9. Jednocześnie paradoks polityczności
polega na tym, że może być i jest wykorzystywany do rozstrzygania w kwestiach
międzynarodowych, w sposób skrajnie nawet sprzeczny z ideałami Ligi, zgodnie
z prawem silniejszego; na korzyść jednego z mocarstw – członków stałych Rady.
Mimo tego twierdził, że funkcjonowanie Ligi nie zmieniło istoty tradycyjnie
rozumianej suwerenności państw, samoistnego rozstrzygania egzystencjalnych
spraw w krytycznym momencie – jakkolwiek wydaje się, że miał na myśli suwerenność mocarstw. Cóż zatem, zważywszy w szczególności na powyższe, staje
się istotną cechą Ligi? Otóż, gdyby uwzględniać i szczególnego rodzaju polityczność, i fakt, że Liga jest związkiem państw, nie zaś narodów, i to państw, przy
których suwerenność pozostaje i nie jest delegowana na organizację, to mamy
do czynienia z „Biurem dobrych usług i zleceń”, urządzeniem praktycznym do
organizowania rozmaitych konferencji, firmującym działania rozmaitych komisji
i sądownictwa międzynarodowego10. Nie pozostaje – gdy odrzucimy wszelakie
związki o charakterze administracyjnym – nic innego, jak tylko „atmosfera”11.
Skoro jednak sam ma ambicję bycia – czy raczej jego twórcy pokładali w nim
C. Schmitt: Die Kernfrage des Völkerbundes. Berlin 1926, s. 7.
Por. ibidem, s. 12–14.
11
Ibidem, s. 13. Por. Też C. Schmitt: Der Völkerbund und Europa. W: C. Schmitt: Positionen… [1928], s. 88.
9

10
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taką nadzieję – autorytetem międzynarodowej miary, wyposażonym we władcze
kompetencje, to tworzenie atmosfery – jakkolwiek pożądane i skądinąd pożyteczne (Liga niewątpliwie mogła również legitymować się wieloma sukcesami) –
to zbyt mało, aby uzasadniać jej funkcjonowanie. W istocie zatem Schmitt wydaje
się pierwotnie poszukiwać sposobu legitymizowania Ligi, by wykazać istotę jej
funkcjonowania. Skoro bowiem istotą Ligi jest – czy też ma być – jedynie tworzenie przyjaznej atmosfery umożliwiającej państwom spotykanie się i deliberowanie spraw, to organizacja taka, o ile nie ma racji bytu, z pewnością nie wpływa
w sposób władczy – wiążący – na kształtowanie porządku międzynarodowego.
Może być jednak inaczej, gdy uznamy jej związkowy charakter, owa władczość się
pojawi. Możemy jednak przyjąć, że Liga ma status nieokreślony; w razie potrzeby
stanowi biuro pośrednictwa, kiedy indziej zaś wyposażony w imperium, także
polegający na stosowaniu przymusu, związek państw. Jest organizacją o dwóch
twarzach, jedną – łagodną – ma dla Zachodu; drugą zaś – surową – pozostawia
dla Wschodu12.
Skoro zatem poszukujemy związku z przypisywanym Lidze legitymizowaniem statusu quo ze wszystkimi tego prawnomiędzynarodowymi konsekwencjami w postaci także i sankcjonowanych obowiązków dla państw członkowskich
(dla Niemiec wszelako o znaczeniu zasadniczym), to uwaga musi zostać skierowana na rozstrzygnięcie związkowości Ligi Narodów13.
Znamionami klasycznego związku (państw, państwa związkowego) Schmitt
zajmował się kompleksowo w swojej późniejszej Verfassungslehre [1928 r.], na
użytek tej analizy za charakterystyczne i bezwzględnie konieczne – jakkolwiek
jedynie przy założeniu istnienia sytuacji normalnej koegzystencji państw, nie zaś
nadzwyczajnej, rewolucyjnej, kryzysowej czy stanu wojny – uznaje dwa: gwarancje i homogeniczność, o ile występują nawet w różnym stopniu natężenia, stanowią o istocie Ligi Narodów (Völkerbund), innymi słowy – o jej związkowym – ze
wszystkimi tego konsekwencjami – charakterze.
Istotę gwarancji w pakcie LN formułował art. 10. Przepis ten traktowany był
jako niejednoznaczny, dopuszczający dalece rozbieżną czy przeciwstawną wręcz
wykładnię jego treści. Dla jednych państw zbędny, dla innych natomiast stanowił
„kręgosłup całego paktu” (W. Wilson)14. Schmitt komentował tę kwestię następująco: „Nie może być przypadkowym, że akurat art. 10 w trakcie dotychczasowej
historii Ligi Narodów znalazł tak niejasną, sprzeczną wykładnię i ocenę”15. Brak
12
C. Schmitt: Das Doppelgesicht des Genfer Völkerbundes. W: C. Schmitt: Positionen…
[1926], s. 43.
13
Kwestie teoretycznoprawne dotyczące istoty związku /państw, państwa związkowego
/ u Schmitta w Verfassungslehre. Berlin 2017, s. 363 i n. [wyd. I tej klasycznej pozycji pochodziło
z roku 1928].
14
Por. Z. Rotocki: Neutralność w ramach bezpieczeństwa zbiorowego. Łódź 1977, s. 44 i n.;
S. Sierpowski: Narodziny Ligi…, s. 103–107.
15
C. Schmitt: Die Kernfrage…, s. 32.
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jednoznaczności zatem musiał być w tym ujęciu zabiegiem celowym; umożliwiającym w przyszłości wykładnię „sytuacyjną”, korzystną i uzależnioną od bieżącego interesu zwycięskich mocarstw. Jednocześnie, idąc dalej tym tokiem rozumowania, należy domniemywać, iż treść jego wymierzona była w egzystencjalne
interesy pokonanych, szczególnie zaś Niemiec, skoro jego powszechna, sięgająca genezy powstania interpretacja historyczna dowodziła, iż zakazuje on jedynie dokonywanych z użyciem siły zmian posiadania państw, pieczętując status
quo. Nie to jednak stanowiło dla Niemiec prawdziwe zagrożenie: Liga stanowiłaby wszelako gwarancję niepogorszenia się i tak już tragicznego ich położenia,
statusu państwa rozbrojonego i pozbawionego terytoriów. Założenie bowiem, że
Liga Narodów jest związkiem państw i Niemcy są jego częścią powoduje wyinterpretowanie z przepisu art. 10 normy konstruującej nowy rodzaj gwarancji, która
wynika z samej natury prawnej związku. Otóż istota związku wskazuje na to, iż
gwarancja określona w art. 10 oznacza, że stan – jak stanowi art. 10 – „całości
terytorialnej i niezależności” państw w trakcie jego powstania i odnoszący się
do państw w chwili przystępowania ich do związku jest uprawniony i moralnie
zasadny (legitim)16.
Innymi słowy założeniem Schmitta było wskazanie, że prawnicza istota
związku państw wspiera się na założeniu, iż w sytuacji pierwotnej państwa go
tworzące, czy też później już doń przystępujące, są w pełni suwerenne, ich sytuacja prawna, w szczególności w zakresie granic terytorium, jest określana także
przez nie same jako niesporna i zgodna z międzynarodowym porządkiem. Wywodzi to ze zdania pierwszego art. 10, a w szczególności z nakazu szanowania
i utrzymywania „całości terytorialnej i obecnej niezależności politycznej” państw.
Wykładnia ta jest zasadniczo poprawna z językowego punktu widzenia i trudno
jest w tym zakresie nie zgodzić się ze Schmittem. Schmitt w celu wzmocnienia
siły wyrazu swej argumentacji wskazywał na fakt oczywistej jego zdaniem praktyki relacji międzynarodowych, która jest zdominowana przez formalizowanie
czy też pozytywizowanie prawnych relacji pomiędzy państwami. Skoro tak, to
nie ulega też i kwestii, że kompetentne organy instytucji międzynarodowych będą
orzekały, wspierając się o ten rezultat wykładni.
Wiadomo jednak, że przepisy aktów prawnych nie są interpretowane w izolacji od innych przepisów tego samego aktu, zasad czy reguł porządku prawnego.
W tym przypadku zakłada się generalnie sensowność podejmowania wykładni
art. 10 i poszukiwania jej skutków przy założeniu traktowania Ligi Narodów jako
związku państw. Tę jednak ewentualność Schmitt zdaje się odrzucać, wskazując
na przykładzie analizy art. 10, jak dalece niebezpieczne dla Niemiec byłoby przyjęcie konstrukcji związku. Nie ustaje jednak w poszukiwaniu dalszych przepisów,
które – mieszcząc się ciągle w przyjętym kryterium gwarancji – po pierwsze dawały szansę na dywagowanie na temat związkowości Ligi, a po drugie – pozwa16

Ibidem, s. 38.
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lały na ocenę prawnej sytuacji Niemiec przystępujących do tej organizacji międzynarodowej.
Oczywistym w tej sytuacji wyborem jest analiza art. 19 stanowiącego o możliwym wzruszaniu treści umów (klauzula rebus sic stantibus). W przekonaniu
Schmitta konieczne jest, z uwagi na bardzo ogólną i abstrakcyjną treść tego przepisu – w miejsce abstrakcyjnych właśnie dywagacji o prawie i etyce – odnalezienie
zasady „konkretnej i jasno sprecyzowanej”, stanowiącej o zgodności z prawem lub
bezprawności podejmowanych zmian. Byłoby to wyrazem istniejącej koniecznie
w każdym związku państw zasady zmiany. W przeciwnym wypadku bowiem, gdy
brak jest jasnych reguł zmian dotychczasowego porządku traktatowego, zmiany
opierają się o pozaprawny dyktat silniejszego politycznie czy militarnie członka
związku.
W zestawieniu obydwu przepisów daje się zatem zrekonstruować stan, w którym art. 10 sankcjonuje status quo, zaś art. 19 nie daje praktycznie pewnej podstawy dla zmiany sytuacji prawnej. Sytuacja taka jest – szczególnie z punktu widzenia
Niemiec – wyjątkowo niekorzystna, zaś jurydyzacja stosunków międzynarodowych, która w tym kształcie trapi wyraźnie Schmitta, prowadzi do utrwalenia tego
niekorzystnego stanu rzeczy17. Niepożądana jurydyzacja polega bowiem – gdyby
rekonstruować intencje autora – na przyjmowaniu fikcji wstępowania w miejsce
sporów politycznych, czy też może raczej ich zastępowania, czy wręcz tuszowania,
rzekomo sprawiedliwych rozstrzygnięć prawnych opartych o wątpliwą wykładnię18. De lege ferenda zatem pojawia się u Schmitta postulat poszukiwania reguły
legitymizacyjnej porządek międzynarodowy, która z jednej strony nie utrwalałaby
status quo „na wieczność”, z drugiej zaś umożliwiała jego zmianę w sposób eliminujący sytuacyjny woluntaryzm silniejszego. Po wtóre zaś, skoro taką regułę udałoby się odnaleźć czy zrekonstruować, pojawia się naturalna konieczność wskazania podmiotu, który zgodnie z nią rozstrzygałby sytuacje sporne.
Próby takie w przeszłości miały już miejsce. Wystarczy wskazać regułę równowagi europejskiej czy też jedności narodowej, wskazującą na suwerenność rozstrzygnięć demokratycznego państwa. Te jednak dziewiętnastowieczne podstawy
porządku międzynarodowego współcześnie zawodzą, zaś proklamowane w czasie
obrad Ligi Narodów odwołania do humanizmu, sprawiedliwości są, podobnie
jak poprzednio wymienione, jedynie częścią określonej retoryki bez trwałego zaIbidem, s. 52–53. W szczególności pisał: “Einem Staat mit wachsender Bevölkerung und steigender Expansion, dessen Lebenskraft sich an unnatürlichen, zerrissenen Grenzen und drückenden
Tributleistungen aufreibt, einem entwaffneten und entehrten Volk ist damit nicht geholfen”.
18
C. Schmitt: Der status quo und der Friede…, s. 41: “Die Garantie, welche sich die Mächte
der Heiligen Allianz gegenseitig gaben, war eine bescheidene und vernunftige Sache im Vergleich zu
der phantastischen Juridifizierung, die heute den Sieger legitimieren soll. gelingt es wirklich, auf diese
Weise jeden Krieg zu beseitigen, so hat der Stärkere nicht nur die Macht und den Besitz, sondern auch
das Recht, und es wird etwas schlimmeres geben als Kriege: die justitzförmige Beseitigung des politischen oder wirtschaftlichen Gegners der nicht in einem Kriege besiegt, sondern in einem Prozeß zum
Tode verurteilt und exekuiert wird”.
17
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kotwiczenia w treści prawa międzynarodowego. Stan taki nie jest przypadkowy,
a obawa przed petryfikacją zasad znajduje swoje uzasadnienie w braku równowagi sił w stosunkach międzynarodowych. Na przeszkodzie stoją utrwalone interesy
wielkich mocarstw, których pozycja, zasięg wpływów i możliwości kształtowania
rzeczywistości zwykle będą stały w sprzeczności z ogólną zasadą ograniczającą
ten zakres oddziaływania. W ślad za tym podąża i nauka prawa, pomijając tym
samym odpowiedź na pytanie o istotę związku państw z perspektywy istnienia
bądź nieistnienia systemu gwarancji.
Fundament drugi związku państw, który eksponuje Schmitt, to homogeniczność, czyli założenie istnienia minimalnej, choć jednej reguły ujednolicającej
(scalającej) (Gleichartigkeit) państwa członkowskie. Homogeniczność gwarantować może przynależność narodowa, kwalifikowanie obywatelstwa w określony sposób czy też utrwala ją element ustrojowy spajający państwa członkowskie.
Chodzi o odnalezienie istniejących w państwach członkowskich cech wspólnych,
które z jednej strony mają znaczenie dla ich porządku wewnętrznego, a z drugiej
mogą jednocześnie stanowić wspólny mianownik dla tworzonego porządku międzynarodowego. Zakładając normalną sytuację, nie zaś stan nadzwyczajny, mianownik taki mógłby wyznaczać poziom demokratyzacji ustroju, tak jak kiedyś
czynnikiem spajającym był element monarchiczny, w obydwu przypadkach stanowiący legitymizujący czynnik stosunków wewnętrznych państw. Współcześnie
można by zatem założyć, że faktycznie istniejące, nie zaś fasadowo traktowane
normy demokratyczne czy też ogólnie nawet reguły państwa prawa stabilizują
i określają porządek wewnętrzny każdego z państw i stanowią jednocześnie płaszczyznę porozumienia w zakresie reguł wspólnego porządku międzynarodowego.
Tak czy inaczej dla Schmitta stabilne reguły wewnętrzne stanowią podstawy dla
stabilnego, trwałego porządku międzynarodowego19.
Skoro tak, to ujawnia się pytanie, które zdaje się narzucać w takim przypadku,
mianowicie: czy w obronie tak rozumianej homogeniczności dopuszczalna jest
interwencja w wewnętrzne sprawy państw mająca na celu przywrócenie owej homogeniczności?. W szczególności w przypadku pojawienia się zakłóceń w funkcjonowaniu zasad określających owe „stabilne reguły wewnętrzne”. Prima facie
stanowisko takie kłóci się z dość powszechną regułą prawa międzynarodowego
generalnie zakazującą podejmowania interwencji w sprawy innych suwerennych
państw. Oczywiście reguła ta – jak każda – doznaje wyjątków, które służą w praktyce temu, by wielkie mocarstwa poszerzały swoje strefy wpływów. Z drugiej zaś
strony w dyskusji nie można pominąć kwestii prawa do samostanowienia państw,
stojącego w sprzeczności z każdą interwencją. Chodzi bowiem o to, czy państwo,
które obiektywnie rządzone jest w sposób niedemokratyczny czy wręcz tyrański,
19
C. Schmitt: Die Kernfrage…, s. 68: “Man baut also die zu jedem echten Bund gehörige Garantie auf einer bestimmten innerstaatlichen Ordnung auf, um von dieser Grundlage aus die internationale Ordnung garantieren zu können. Eine gewisse Gleichartigkeit der innerstaatlichen Ordnung ist
eben notwendig, um mehrere Staaten zu einem dauernden Bund zu vereinigen”.
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nie powinno zostać pozostawione sobie, skoro rządy te popierane są przez jego
obywateli, jakkolwiek w odczuciu społeczności międzynarodowej obywatele ci
wolni nie są? Kwestię tę pozostawić można – jak pisał Schmitt – wypracowanej
przez doktrynę jeszcze w XVII w. regule prawa międzynarodowego quis iudicabit,
kto jest sędzią w sprawie? Jaki podmiot i na jakiej podstawie legitymowany jest
zatem do rozstrzygnięcia o konieczności podejmowania interwencji w zakresie
uzyskania zgodności wartości stanowiących o ustroju obydwu państw – interweniującego i obiektu interwencji. W szczególności prawo to wynika z istoty związku państw, z której daje się wywieźć obowiązek podejmowania działań w zakresie
stanowienia gwarancji i dbałości o homogeniczność jego całości. W ten sposób
uzasadnienie znajduje teza, że przystąpienie do związku oznacza dla państwa
członkowskiego uznanie ograniczeń jego prawa do samostanowienia, ograniczeń
jego suwerenności. Przy założeniu zatem, że przesłanką członkostwa jest zgoda
na oparcie ustroju o reguły demokratyczne, ich wprowadzenie i przestrzeganie,
to państwo członkowskie tym samym godzi się na interwencję w przypadku, gdy
reguły te narusza20. Innymi słowy podejmowane działania są zgodne z prawem,
nie stanowią naruszenia suwerenności państwa, w którym do interwencji takiej dochodzi. Brak homogeniczności zatem i godzenie się na heterogeniczność,
tj. tolerowanie odrębności ustrojowych godzących w łączący pierwotnie państwa
członkowskie wspólny, założycielski ustrojowy mianownik (należy założyć, że
demokratyczny) powoduje rozpad całej struktury. W miejsce związku państw
funkcjonuje de facto podmiot, który jest czymś w rodzaju biura pośrednictwa,
podmiotu o charakterze czysto organizacyjno-technicznym, jak pisał „biura do
zwalczania handlu opium”21.
Tych fundamentów charakterystycznych dla prawnej konstrukcji związku
państw – gwarancji i minimum homogeniczności – traktat Ligi Narodów w sposób wyraźny nie ustanawia. Skoro tak, to wniosek nasuwa się oczywisty, iż nie
tworzy on takiej konstrukcji. Co więcej, niejasności traktatu odbierać należy jako
zamierzone, dające daleko idące możliwości wykładni, ukazuje „janusowe” podwójne oblicze: wzmacnia silnych, a osłabia i tak już słabych. Służy temu proces jurydyzacji polityki. Proces ten polega na wykonywaniu funkcji politycznych
przez sędziów, w tym przypadku trybunałów międzynarodowych. Otóż przy założeniu umyślnie nieczytelnej i niejasnej normatywnej treści traktatu oraz politycznej wykładni stanowiącej o podstawie rozstrzygnięć w sprawach dla państw
fundamentalnych, jak choćby uznawanie granic za trwałe, sędziowie powoływani
do rozstrzygania takich sporów kierują się treścią reguł i interesów politycznych
Schmitt szczególnie eksponował potencjalne wówczas członkostwo Rosji Sowieckiej. W jego
przekonaniu państwo to nie tylko nie spełnia demokratycznych kryteriów członkostwa w Lidze Narodów, ale – takie można odnieść wrażenie – nie powinno być do niej de facto przyjęte, albowiem
nie zostały dostatecznie zbadane jego związki z międzynarodówką komunistyczną, które o reguły
demokratyczne się nie opierały.
21
C. Schmitt: Die Kernfrage…, s. 78.
20
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mocarstw22. Zachodzi proces petryfikowania racji politycznych, kryjąc się za autorytetem prawa23.
Jak wiadomo z mitologii Rzymu, Janus był Bogiem zasadniczo łaskawym i odwoływanie się do niego gwarantować miało ochronę wielu dóbr, a w szczególności był patronem umów i traktatów. W tradycji odwoływanie się do „janusowego
oblicza” zwraca uwagę na symboliczne ujmowanie stron dobrych i złych tego samego zjawiska, konieczność odwołania się do przeszłości i przyszłości. Schmitt
podejmując się oceny sytuacji prawnej Niemiec w czasie przystępowania do Ligi
Narodów, podkreślał dwuznaczność traktatu, z której wynika de facto jego jednoznaczność. W świetle jego analiz przystąpienie Niemiec do Ligi Narodów groziłoby – z punktu widzenia interesu państwa – konsekwencjami negatywnymi.
Skoro przeszłość była zła, Schmitt wojny w żadnym razie nie bronił (ale i też nie
dokonuje rozliczeń), i spoglądamy ku lepszej przyszłości w Europie, „przegrupowującej” się, tworzącej się na nowo po zakończeniu Wielkiej Wojny, to spodziewać by się można pozytywnego „przegrupowania” także i w przypadku losu Niemiec. Spodziewać by się można nawet powstania w oparciu o nowy ład tworzony
przez traktaty pokojowe i Ligę Narodów czegoś na kształt nowego światowego
mocarstwa – zjednoczonej Europy, w którym Niemcy znajdą dobre miejsce w ramach dziejowego procesu wspomnianego przegrupowywania24. Tymczasem Liga
Narodów i regulujący jej działanie statut nie mogły stanowić podstaw dla wspomnianego procesu. Działo się tak dlatego, że statut konstruuje podstawę dla panowania współczesnego imperializmu, z którym Schmitt szczególnie utożsamiał
aktywność Stanów Zjednoczonych. Art. 22, regulując kwestie terytoriów mandatowych, utrwalał podział na ludy „cywilizowane i niecywilizowane”, legitymizując działania silniejszych w wymiarze międzynarodowym, utrwalając tym samym
tradycję epoki, która wydawałoby się odeszła w przeszłość25. Jednocześnie w imię
pokoju dochodziło do legitymizowania statusu quo, oznaczającego już szczególnie dla Niemiec utrwalenie porządku wersalskiego. Wreszcie zachodził proces,
wydaje się, najbardziej niebezpieczny dla suwerenności państw, a mianowicie
polityzacja sądownictwa w wymiarze międzynarodowym. Oto wykładnia przepisów prawa międzynarodowego sprowadzona została do treści polityki dyktowanej przez zwycięskie mocarstwa. Przystępowanie do Ligi Narodów przez Niemcy,
mimo nadziei w udziale w „przegrupowaniu”, pierwotnie obciążone było zatem
22
Por. C. Schmitt: Völkerrechtliche Probleme im Rheingebiet. W: C. Schmitt: Positionen…
[1928], s. 101, gdzie pisał o międzynarodowym systemie wymiaru sprawiedliwości „na niby” (Scheinjurisprudenz).
23
Przykładem jest rozstrzyganie przez LN sprawy terytorium Mosul, gdzie w ewidentny
sposób faworyzowano Brytyjczyków kosztem Turcji. Por. K. Zdulski: Mosul przede wszystkim…
Stosunki brytyjsko-tureckie w latach 1923–1929. „Historia i Polityka” 2017, nr 19, s. 25–42.
24
C. Schmitt: Der Völkerbund und Europa…, s. 96–97.
25
C. Schmitt: Völkerrechtliche Formen des modernen Imperialismus. W: C. Schmitt: Positionen… [1932], s. 164.
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znaczącym ryzykiem ostatecznej już utraty podmiotowości i odgrywania niesamodzielnej czy marginalnej roli w Europie czy świecie mimo potencjału, który
ewidentnie temu przeczył26. Schmitt w oczywisty sposób tworzył intelektualną
bazę dla wyprowadzenia Niemiec z Ligi Narodów, i to już w chwili ich do niej
wstąpienia. Posługiwał się przekonującą argumentacją prawną, w szczególności
prowadząc rozważania na temat związkowości Ligi Narodów, kwestionując bardziej samą ideę, niż domagając się rewizji poszczególnych postanowień statutu.
Idea wiecznego pokoju w wydaniu Ligi Narodów konstruowana za pomocą niejasnych i zasadniczo sprzecznych z regułą równego traktowania państw regulacji
statutu prowadzi w próżnię i niczego nie zmieni jakakolwiek propozycja zmian
statutu postulowana de lege ferenda.
Z janusowej perspektywy oglądu – tym razem przyszłości – związki państw
i organizacje międzynarodowe słusznie dziś opierają się w mechanizmach swojego działania o regułę homogeniczności. Co może dziwić u Schmitta, kojarzonego
głównie z wybitnie politycznie instrumentalnym rozumieniem prawa i sympatiami dyktatorskimi, to fakt traktowania reguł ustroju demokratycznego jako jednej
z podstaw koniecznej homogenizacji związku państw. Homogenizacja ujmowana
w ten sposób nie stanowiła szczególnego kryterium przynależności do Ligi, na co
zwraca uwagę choćby przyjęcie ZSRR w roku 1934, a następnie wykluczenie go
dopiero po inwazji na Finlandię 14 grudnia 1939 r. W tym stanie rzeczy wydaje
się, że regulacja art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi o sankcjonowaniu
braku homogeniczności określonej przez dochowywanie wartości zapisanych
w art. 2 Traktatu, który stanowi, iż „Unia opiera się na wartościach poszanowania
godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak
również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności
oraz na równości kobiet i mężczyzn”.
Naruszanie współcześnie tych wartości – nazwijmy je za Schmittem homogenizującymi – kwestionuje ideę związku, traci on w ten sposób rację bytu; ulega rozkładowi, zanika bowiem wspólnota wartości spajająca pierwotnie państwa
członkowskie. Nie jest możliwa realizacja celów założonych pierwotnie, ani też
tych, które związek stawia sobie na przyszłość. Uwagi i analizy Schmitta dotyczące istoty związku państw formułowane na użytek, wydawałoby się, doraźny,
związany z oceną przyszłości Niemiec poddanych reżimowi Ligi Narodów okazują się zatem uniwersalne. Dotyczy to zarówno kwestii reguły homogenizacji,
sankcjonowania jej naruszeń, jak i polityzacji wymiaru sprawiedliwości.
26
Idem: Völkerrechtliche Probleme im Rheingebiet…, s. 107: “Das Deutsche Reich mit seinem
verhältnismaßig kleinen in der Mitte Europas liegendem Territorium und seinem über 60 Millionen
Menschen ist nicht groß genug, um ohne weiteres eine der überlebenden Weltmächte zu sein, andrerseits nicht klein und peripher genug, um wie ein kleines Volk in dem politischen System eines andern
unterzukommen oder sich einfach aus der Weltgeschichte zu verdrücken”.
K.K.

Anna Pikulska-Radomska, Dagmara Skrzywanek-Jaworska
Uniwersytet Łódzki

Leona hr. Pinińskiego Wprowadzenie
do teorii posiadania
Leon hr. Piniński (1857–1938) to postać o wszechstronnych zainteresowaniach
i licznych talentach. Był profesorem prawa, znawcą i miłośnikiem sztuki, a także
jej mecenasem, wreszcie działaczem politycznym. Studia ukończył w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i z tą uczelnią, w mniejszym bądź większym
stopniu, związany był przez całe życie1. Jednym z jego ważniejszych dzieł, które
zostało zauważone przez światową naukę, była obszerna monografia pt. Der Thatbestand des Sachbesitzerwerbs nach gemeinem Recht, wydana w dwóch tomach
w latach 1885 i 18882. Napisana podczas zagranicznych studiów i staży autora,
nieprzetłumaczona na język polski, jest o wiele lepiej znana i bardziej doceniana
w zachodniej aniżeli rodzimej nauce prawa.
Wiek XIX w niemieckiej nauce prawa był zdominowany przez intensywną
dyskusję prowadzoną przede wszystkim między przedstawicielami niemieckiej
szkoły historycznej i pandektystami. Dotyczyła ona różnorodnych zagadnień
prawa prywatnego, istotnych z punktu widzenia prac nad tworzonym od 1874 r.
ogólnoniemieckim kodeksem cywilnym. Jednym z bardziej spornych tematów
było posiadanie. Punktem wyjścia polemiki prowadzonej w zakresie tej problematyki było obszerne dzieło F.C. v Savigny’ego z 1803 r. Das Recht des Besitzes,
1
B. Czech-Jezierska: Profesor Leon Piniński – wybitny lwowski uczony przełomu XIX i XX
wieku. W: Ius et historia: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Markiewiczowi. Red.
T. Guz, W. Bednaruk, M.R. Pałubska. Lublin 2012, s. 169–192; ostatnio: R. Wiaderna-Kuśnierz: Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym
(1918–1939). Toruń 2015, w szczeg. s. 141–180.
2
L. Piniński: Der Thatbestand des Sachbesitzerwerbs nach gemeinem Recht. Eine zivilistische
Untersuchung. Bd. 1. Leipzig 1885; Idem: Der Thatbestand des Sachbesitzerwerbs nach gemeinem
Recht. Eine zivilistische Untersuchung. Bd. 2: Sukzession in den Besitz, Besitzerwerb animo solo,
Besitzwille, Lehre von den juristischen Willenserklärungen. Leipzig 1888.
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wielokrotnie wznawiane, po raz ostatni w 1865 r. pod naukową redakcją A.F. Rudorffa3. Sformułowana w nim teoria posiadania została poddana gruntownej krytyce przez R. v Jheringa, który w 1869 r. opublikował monografię poświęconą
ochronie posiadania (Ueber den Grund des Besitzschutzes)4, a w 1889 r. kolejną,
na temat woli posiadania (Der Besitzwille)5.
Spór dotyczący posiadania sprowadzał się do znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak zjawisko należące do sfery faktów powinno zostać potraktowane przez
prawo. Dla F.C. v Savigny’ego posiadanie było faktycznym władztwem (detentio)
człowieka nad rzeczą materialną połączonym z animus domini6. To wola władania rzeczą jak właściciel decyduje o istnieniu posiadania. Innymi słowy bez woli
nie ma posiadania, a animus domini jest kryterium odróżniającym posiadanie
od dzierżenia. Kto nie chce posiadać, ten nie jest posiadaczem, lecz detentorem. Zdaniem F.C. v Savigny’ego punktem wyjścia do konstruowania ochrony
posiadania jest fakt, że skutkiem jego naruszenia jest powstanie zobowiązania
z deliktu7.
Teoria F.C. v Savigny’ego spotkała się z ostrą krytyką R. v Jheringa, który uważał, że granicę pomiędzy possessio a detentio wytycza jedynie obiektywna causa
possessionis8, a do przeniesienia posiadania konieczny jest akt prawny, który wymaga zgodnych oświadczeń woli9. Rudolf v Jhering twierdził, że posiadanie jest
przejawem, „uwidocznieniem” własności (Sichtbarkeit des Eigentums), stąd jego
ochrona nie jest przeciwdziałaniem deliktowemu charakterowi naruszenia posiadania, ale dopełnieniem ochrony własności10. Posiadanie nie jest więc faktem,
z którym prawo łączy określone skutki prawne, ale „fakt władztwa (Innehaben)
jest podstawą dla prawa posiadania”11.
Kontrowersja między F.C. v Savigny’m a R. v Jheringiem polegała w istocie na
odmiennym rozumieniu znaczenia woli posiadania. W odniesieniu do elementu
corpus possessionis F.C. v Savigny uznawał, że jest to faktyczne władztwo z możliwością fizycznego oddziaływania na rzecz12, podczas gdy R. v Jhering określał
F.C. v Savigny: Das Recht des Besitzes. 1. Aufl. Gieβen 1803; Idem: Das Recht des Besitzes. 7.
aus dem Nachlasse des Verfassers und durch Zusätze des Herausgebers vermehrte Auflage von
Adolf Friedrich Rudorff. Wien 1865.
4
R. v Jhering: Ueber den Grund des Besitzschutzes: Eine Revision der Lehre vom Besitz, 2.
verbesserte und vermehrte Auflage. Jena 1869.
5
R. v Jhering: Der Besitzwille. Zugleich eine Kritik der herrschenden juristischen Methode.
Jena 1889.
6
F.C. v Savigny: Das Recht… 7. Aufl., s. 108–110.
7
Ibidem, s. 30–31, 48–49.
8
R. v Jhering: Der Besitzwille, s. 358.
9
Idem: Ueber den Grund…, s. 201.
10
Ibidem, s. 45.
11
Idem: Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung. Teil 3,
Bd. 1, 1. Aufl. Leipzig 1865, s. 339, przyp. 482.
12
F.C. v Savigny: Das Recht… 7. Aufl., s. 26, 55.
3
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corpus jako rzeczywisty wyraz prawa podmiotowego13. W odniesieniu do animus possidendi F.C. v Savigny uważał, że nie ma posiadania bez animus domini14,
R. v Jhering zaś – że jedynie istotnym elementem posiadania jest czynnik faktyczny, czyli corpus.
Poglądy F.C. v Savigny’ego oraz R. v Jheringa stanowiły oś dyskusji wśród
pandektystów i innych przedstawicieli doktryny, którzy opowiadali się za jednym
lub drugim stanowiskiem, wprowadzając do nich pewne modyfikacje, lub, jak
L. Piniński, tworzyli na ich podstawie konstrukcje o nieco innym niż znany dotychczas charakterze.
Podstawowe założenia swojej pracy, to jest jej cel i plan, L. Piniński przedstawił szczegółowo we Wprowadzeniu do pierwszego tomu Der Thatbestand des
Sachbesitzerwerbs15. Przedstawiając swoje założenia, odpowiednio do prowadzonej w nauce dyskusji, poruszaną materię podzielił na dwie części. Pierwszy tom
miał być poświęcony problematyce corpus possessionis, drugi zaś – animus oraz
ogólnym rozważaniom o oświadczeniach woli.
Cel pierwszej części rozważań stanowiły: bliższe wyjaśnienie pojęcia fizycznego władztwa nad rzeczą, które L. Piniński nazwał zewnętrzną istotą posiadania,
i krytyka powszechnie akceptowanego w nauce, opartego na teorii F.C. v Savigny’ego, oznaczenia pojęcia corpus16. Tom drugi zamierzał poświęcić zbadaniu
elementu woli i znalezieniu odpowiedzi na pytanie, „jakie miejsce w systemie
prawa przynależy zachowaniom skutkującym nabyciem posiadania”17. Poniższe
uwagi zostaną sformułowane w oparciu o to właśnie Wprowadzenie, zawiera ono
bowiem podstawowe tezy przedstawione następnie i uzasadnione przez autora
w drodze analizy źródeł.
W pierwszej kolejności L. Piniński zaznacza, że posiadanie od zawsze należało do najbardziej skomplikowanych zagadnień prawa rzymskiego.
„Nauka o posiadaniu od zawsze była jedną z trudniejszych, a może nawet najtrudniejszą materią całego prawa rzymskiego. Już Savigny zauważa zaraz na
pierwszych stronach swojej słynnej monografii, że większość jurystów w badaniach nad posiadaniem ma zwyczaj narzekania na nadzwyczajną trudność tych
badań. W ocenie tej nic nie zmieniło się aż do naszych czasów. Jeśli oceniać
trudność nauki pod kątem ilości istniejących w doktrynie wątpliwości i kontrowersji oraz mierzyć ją według ważnego, nie tylko teoretycznego, ale także
praktycznego znaczenia zagadnień, do których te kontrowersje się odnoszą, to
skargi na trudność nauki o posiadaniu nigdy nie byłyby bardziej uprawnione
aniżeli dziś właśnie. Wskutek nowych, krytycznych badań zachwiane zostały
mianowicie nawet te twierdzenia i zasady, które zwykło się od dawna uważać za
13
14
15
16
17

R. v Jhering: Ueber den Grund…, s. 161.
F.C. v Savigny: Das Recht… 7. Aufl., s. 110.
L. Piniński: Der Thatbestand… Bd. 1, s. 1–38.
Ibidem, s. 36–37.
Ibidem, s. 37.
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filary nauki o posiadaniu, i to w takim stopniu, że nie można dziś w żadnym razie mówić o communis opinio w ramach tej nauki. Niepewność w zakresie nauki
o posiadaniu doprowadziła w najnowszych czasach niektórych autorów nawet
do tego, że, podobnie jak prawnicy przed Savigny’m, pozostający pod wpływem
teorii prawa natury, przypisują oni właściwą przyczynę braku solidnych wyników studiowania źródeł z zakresu nauki o posiadaniu brakom w samej nauce
rzymskiej, a mianowicie zarówno niekompletności justyniańskiej kompilacji,
jak i kauzalnemu podejściu rzymskich jurystów okresu klasycznego do całego
zagadnienia. Zarzut podniesiony przeciw rzymskim jurystom jest tym bardziej
ciężki, im bardziej rzekome rozbieżności i sprzeczności pomiędzy jurystami dotyczą właśnie fundamentalnych twierdzeń nauki o posiadaniu. W tym godnym
uwagi zjawisku jawnej reakcji przeciw prawu rzymskiemu leży wymowny dowód całkowitego upadku dzisiejszej teorii, bowiem od chwili powstania szkoły
historycznej aż po dziś dzień zwykło się w każdym przypadku pochylać przed
autorytetem klasycznej jurysprudencji i okazywać najżyczliwsze uznanie dla bystrości umysłów rzymskich jurystów, którzy w niezwykły sposób umieli oddać
naturę każdej instytucji prawa”18.

Odnosząc się do doktrynalnych wątpliwości co do istoty posiadania, L. Piniński podkreślił potrzebę gruntownego przeanalizowania tej problematyki, twierdząc, że „lepsze są nietrwałe dogmaty niż te, w które można jedynie wierzyć!”19.
Uważał, że nawet jeśli badania krytyczne nie przyniosłyby trwałych, pozytywnych rezultatów, to ich znaczenie jest nie do przecenienia już przez samo krytyczne przepracowanie materiału źródłowego, szczególnie w czasie, kiedy trwają
w Niemczech prace nad ogólnoniemieckim kodeksem cywilnym.
Istniejący w nauce spór L. Piniński sprowadził do kilku kwestii, dla których
punktem odniesienia była praca F.C. v Savigny’ego o posiadaniu. Stwierdzał, że
w związku z „olbrzymim wpływem mistrza na wszystkich mu współczesnych,
większość poglądów Savigny’ego stała się w krótkim czasie stanowiskiem dominującym w nauce”20. Zauważył z drugiej strony, że opublikowanie tej pracy spowodowało powstanie wielu wątpliwości i kontrowersji, przeważnie jednak o teoretycznym znaczeniu.
Do takich zaliczył rozważania F.C. v Savigny’ego o właściwym znaczeniu
rzymskich wyrażeń civilis i naturalis possessio21. Zarzucił F.C. v Savigny’emu jałowość rozważań poprzez sprowadzenie ich do pytania o terminologię stosowaną przez rzymskich jurystów. Równie teoretyczny, zdaniem L. Pinińskiego,
był spór o naturę woli posiadania, czyli o to, czy jest nią animus domini, czy
nie. Uważał, że kontrowersje sprowadzone zostały przede wszystkim do kwestii, czy przypadki tzw. posiadania zależnego (abgeleiteter Besitz) traktować jako
18
19
20
21

Ibidem, s. 1–2
Ibidem, s. 3.
Ibidem.
F.C. v Savigny: Das Recht… 7. Aufl., s. 71–89.
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wyjątek czy raczej jako regułę prawa22. Wreszcie wskazał na trzecią, najważniejszą z jego punktu widzenia kontrowersję, która stała się szczególnie znana od
sprzeciwu E. Gansa23 wobec poglądu F.C. v Savigny’ego i należała do najczęściej
omawianych problemów prawa cywilnego, mianowicie pytania o to, czy posiadanie jest prawem.
„Nawet jeśli Bruns i ten spór nazywa «jałowym», to zgodzić mogą się z nim tylko ci, którzy jako „owocne” traktują jedynie badania prowadzące bezpośrednio
do praktycznych rezultatów. Prawidłowe jest tymczasem spostrzeżenie Windscheida, że w kwestii tej «nie chodzi o istotę posiadania, ale o pojęcie prawa».
W konsekwencji uważamy, że pytanie o prawną naturę posiadania stawiane
jest zwykle w niewłaściwy sposób. Nie chodzi mianowicie o to, czy posiadanie
jest faktem czy prawem, bo z pełnym powodzeniem mogłoby być jednocześnie jednym i drugim, a więc prawem, które związane jest z istnieniem faktu,
lecz należałoby zapytać: «Czy skutki prawne, które prawo łączy z posiadaniem
nazwać można prawem podmiotowym czy nie?». Odpowiedź na to pytanie byłaby zależna przede wszystkim od definicji prawa podmiotowego; następnie od
tego, co postrzega się jako prawny skutek posiadania. Możliwe, że skutki prawne szczególnego sposobu posiadania mogłyby zostać zakwalifikowane w inny
sposób aniżeli skutki zwykłego posiadania”24.

Pytanie o miejsce posiadania w systemie prawa L. Piniński uznał za „kardynalną kwestię całej nauki o posiadaniu”, całkowicie niezależną od innych; podkreślił, że dopiero dorównujący F.C. v Savigny’emu oponent, jakim jest R. v Jhering,
„zdołał zachwiać trwałą wiarę w dogmaty Savigny’ego”; ocenił, że atak na dominującą teorię posiadania zawarty w „genialnym” opracowaniu R. v Jheringa Ueber
den Grund des Besitzschutzes „wywarło tak potężne wrażenie, że ktokolwiek z trudem mógłby od teraz zaakceptować poglądy Savigny’ego bez ich modyfikacji; nawet najbardziej gorliwi jego zwolennicy czują się zmuszeni do pewnych ustępstw
i za prawidłowe uznają jedynie podstawowe założenia teorii Savigny’ego”25.
Leon Piniński uznał za zasadne, by przed zaprezentowaniem własnych poglądów co do corpus possessionis naszkicować w skrócie stan ówczesnej nauki pod kątem jej krytycznej oceny. W pierwszej kolejności zajął się teorią
F.C. v Savigny’ego, którą określił mianem „teorii dominującej”26.
Prezentując teorię F.C. v Savigny’ego, wskazał w pierwszej kolejności jej podstawowe założenia po to, by następnie zanegować większość z nich. Podkreślał,
że według F.C. v Savigny’ego posiadanie rzeczy jest chcianym, faktycznym władztwem nad rzeczą, będącym realnym odbiciem prawnego władztwa właściciela.
22
23
24
25
26

L. Piniński: Der Thatbestand… Bd. 1, s. 4.
E. Gans: Ueber die Grundlage des Besitrechts: eine Duplik. Berlin 1839.
L. Piniński: Der Thatbestand… Bd. 1, s. 5.
Ibidem, s. 6.
Ibidem, s. 7.
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Składają się na nie dwa szczególne czynniki: corpus i animus. W corpus dostrzega
się fizyczne, niezależne od woli władztwo, które, szczególnie w chwili nabycia,
F.C. v Savigny określa jako bezpośrednią (unmittelbare), bieżącą (gegenwärtige)
i wyłączną (ausschliessliche) możliwość wywierania wpływu na rzecz27. Leon Piniński dodaje, że co się tyczy możliwości oddziaływania na rzecz, to dwaj zwolennicy F.C. v Savigny’ego – A. Randa28 i B. Windscheid29 – zmodyfikowali ją w ten
sposób, że nie tylko bieżąca, ale także późniejsza (entferntere) możliwość oddziaływania mogłaby zostać włączona do pojęcia nabycia corpus. W dalszej kolejności L. Piniński wskazał na rozumienie przez F.C. v Savigny’ego animus jako wewnętrznej woli posiadania rzeczy jak własnej, tzn. faktycznego wykonywania tej
samej władzy, która przysługuje uprawnionemu z tytułu prawa własności (animus
domini). Dla kontynuacji posiadania wystarcza trwałość woli, a istnienie takiego
animus zakłada określoną świadomość podmiotu. Stąd F.C. v Savigny określił też
posiadanie jako świadomość (Bewusstsein) faktycznego władztwa, wymagając dla
jej istnienia zarówno woli władania (Herrschen-wollen), jak i przesłanek rzeczywistej możności władania (Herrschen-können)30.
Teoria F.C. v Savigny’ego, zgodnie z którą animus rozumie się jako wolę wewnętrzną, a corpus jako władzę fizyczną, jest, zdaniem L. Pinińskiego, całkowicie
chybiona31. Leon Piniński sformułował wobec niej cztery podstawowe zarzuty,
które zebrał w kolejnych punktach:
a) Corpus i animus nie są odrębnymi, współistniejącymi elementami, z których
pierwszy jest czystym stanem faktycznym, a drugi czystą wewnętrzną wolą,
ale jedynie dwiema stronami tego samego zjawiska.
b) Natura corpus nie leży w możliwości fizycznego oddziaływania na rzecz. Corpus nie jest ani bieżącym i wyłącznym władztwem nad rzeczą, ani w ogóle
żadnym fizycznym władztwem. Istnienia posiadania nie rozpoznaje się na
podstawie jakiegoś fizycznego stosunku osoby do rzeczy, ale decyduje o tym
znaczenie, jakie w obrocie gospodarczym przypisuje się pewnemu zachowaniu podmiotu względem rzeczy.
c) Animus possidendi nie jest żadną wolą władania (Herrschen-wollen): zamierzenie tej treści nigdy w życiu nie występuje jako realna wola. Dalej, nie jest
to w ogóle żadna wola wewnętrzna, ani rozumiana jako jednorazowe powzięcie aktu woli, ani jako trwający stan żądania, ponieważ istnienie posiadania ich w ogóle nie zakłada. Wola posiadania jest znacznie bardziej rozpoznawalnym na podstawie działania podmiotu zamierzeniem, które ma za
F.C. v Savigny: Das Recht… 7. Aufl., s. 25–29; 205–212.
A. Randa: Der Besitz nach österreichischem Rechte, mit Berücksichtigung des gemeinem Rechtes, des preuβischen, französischen und sächsischen Gesetzbuches. Leipzig 1865, s. 102–130.
29
B. Windscheid: Lehrbuch des Pandektenrechts. 3. Aufl., Bd. 1. Düsseldorf 1870, s. 418–421.
30
F.C. v Savigny: Das Recht… 7. Aufl., s. 239. Zob. w szczeg. L. Piniński: Der Thatbestand…
Bd. 1, s. 8–10, przyp. 1–3.
31
L. Piniński: Der Thatbestand… Bd. 1, s. 9.
27
28
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przedmiot cele praktyczne i nie wymaga określonej świadomości podmiotu.
Prawo nie wymaga dowodu istnienia woli, lecz zadowala się prawdopodobieństwem tej woli.
d) Dla posiadania, jak również jego nabycia i utraty w ujęciu proponowanym
przez F.C. v Savigny’ego i jego zwolenników nie ma właściwego miejsca w całym systemie prawa prywatnego. Stan faktyczny, z którym łączy się skutek
prawny, musiałby zostać uznany za całkowicie wyjątkowy i odosobniony
w prawie cywilnym32.
Konkludując, L. Piniński wyraził pogląd, że ponieważ z punktu widzenia
prawa kluczowe są momenty nabycia i utraty posiadania, a taki skutek prawny
następuje w związku z przejawem woli, to posiadanie należy do materii cywilno-prawnych oświadczeń woli33.
Znaczną część rozważań zawartych we Wprowadzeniu stanowią odniesienia
do teorii R. v Jheringa. Zanim jednak L. Piniński do nich przystąpił, odniósł się
do poglądów wyrażanych przez innych autorów, którzy jeszcze przed R. v Jheringiem wypowiadali się krytycznie o teorii F.C. v Savigny’ego. Odniósł się w szczególności do J.F.M. Kierulffa34 i G. Lenza35.
W jego relacji J.F.M. Kierulff jest zdania, że istotą posiadania jest wyłącznie
wola. Twierdzi dalej, że posiadanie jest „wyrażoną, przeprowadzoną wolą, która
nie jest nakierowana dopiero na nabycie władztwa, lecz polega już na realnym
władaniu rzeczą”36. Zatem corpus (władztwo fizyczne) nie jest samodzielnym elementem obok woli, ale jedynie czynnikiem i przesłanką nabycia animus. Gustav
Lenz zgadzał się, co do istoty, z poglądem J.F.M. Kierulffa, choć, zdaniem L. Pinińskiego, można mu zarzucić przesadę37.
Rzeczywistą, ale i jedyną zaletą tej teorii w porównaniu z teorią F.C. v Savigny’ego jest według L. Pinińskiego wyraźne zaakcentowanie wewnętrznego
związku obu elementów (animus i corpus), które składają się na posiadanie, jednakże w odwróconym ujęciu. Zewnętrzny fakt nie jest wyłącznie objawem woli
wewnętrznej, lecz odwrotnie, to wola stanowi element i zarazem właściwość
zewnętrznego zachowania. Posiadanie nie sprowadza się do woli, powstanie której jest następstwem zawładnięcia rzeczą, ale jest władaniem, któremu przypisany
jest charakter chcianego38. Także wola posiadania w ujęciu J.F.M. Kierluffa, która
zawiera w sobie rzeczywistą zdolność władania, jest nie do utrzymania jako pojęcie psychologiczne. Jakość i treść wewnętrznego podejmowania aktu woli u osoIbidem, s. 10–11.
Ibidem, s. 11.
34
J.F.M. Kierulff: Theorie des Gemeinen Civilrechts. Altona 1839, s. 341–400.
35
G. Lenz: Das Recht des Besitzes und seine Grundlagen. Zur Einleitung in die Wissenschaft des
Römischen Rechts. Berlin 1860, s. 100–135.
36
J.F.M. Kierulff: Theorie…, s. 341.
37
L. Piniński: Der Thatbestand… Bd. 1, s. 12.
38
Ibidem, s. 12–13.
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by nie zakłada mianowicie nigdy obiektywnego istnienia faktów zewnętrznych,
a zależą one tylko od czynników wewnętrznych, od wyobrażeń podmiotu. To,
czy wola jest wolą nabycia w przyszłości czy też już wykonaną wolą posiadania,
nie zależy od tego, czy osoba faktycznie swoją wolę zrealizowała, ale wyłącznie
od tego, czy subiektywnie wyobraża sobie jej realizację. Zdaniem L. Pinińskiego
w takim ujęciu nieścisłe jest słowo „wola”, bowiem obejmuje ono w rzeczywistości dwa odrębne elementy, zewnętrzny i wewnętrzny39.
Ocenę poglądów J.F.M. Kierulffa i G. Lenza L. Piniński ograniczył do relacji, w jakiej pozostają względem siebie corpus i animus. Ponieważ w pozostałym
zakresie zarówno J.F.M. Kierulff, jak i G. Lenz rozumieli animus domini tak, jak
F.C. v Savigny, to, zdaniem L. Pinińskiego, zarzuty zawarte powyżej w punktach
b, c i d są uprawnione także w odniesieniu do tez tych dwóch autorów40.
Wreszcie L. Piniński odniósł się do teorii R. v Jheringa. Należy pamiętać, że
miał on wówczas do dyspozycji jedynie pracę O podstawie ochrony posiadania
i na jej bazie wnioskował o poglądach R. v Jheringa dotyczących woli. Późniejsza
publikacja Woli posiadania wnioski te w znacznym zakresie potwierdziła.
Leon Piniński podkreślił zasadniczo odmienny od F.C. v Savigny’ego sposób
ujmowania zewnętrznej strony posiadania – corpus possessionis. Zgodnie z teorią R. v Jheringa posiadanie jest „urzeczywistnieniem i uwidocznieniem prawa
własności”, tzn. taką faktyczną relacją między osobą a rzeczą, w której własność
objawia się na zewnątrz41. To, czy relacja między człowiekiem a rzeczą jest prawem własności, ocenia się na podstawie ukształtowanego zwyczaju i sposobu,
w jaki właściciele zwykli obchodzić się z rzeczą. Objęcie w posiadanie jest zatem
zachowaniem, z którego daje się odczytać, że działający przywiązuje wagę do rzeczy, rości sobie do niej prawo własności42. W podobnym sensie zrzeczenie się
posiadania jest „byciem-niewidocznym” jako właściciel43. Zdaniem L. Pinińskiego trafna jest podstawowa idea w teorii R. v Jheringa, zakładająca, że o istnieniu
posiadania nie decydują czynniki fizyczne, a ocenę władztwa czerpie się bezpośrednio z zapatrywań panujących w obrocie gospodarczym44.
Choć zgadza się on z ogólnymi złożeniami koncepcji R. v Jheringa, to jednak
formułuje wobec niej pewne zarzuty, które znów ujmuje w punktach:
a) Niepotrzebne i mylące wydaje się włączenie pojęcia własności do oznaczenia
pojęcia posiadania. Posiadacz nie musi być postrzegany jako właściciel, a więc
jako uprawniony. Wystarczy, że w ogóle ma rzecz we władaniu.
b) Rudolf v Jhering podkreśla w nieodpowiedni sposób, że obejmujący rzecz we
władanie i w ogóle każdy posiadacz nie musi obwieszczać swoim zachowa39
40
41
42
43
44

Ibidem, s. 13.
Ibidem.
R. v Jhering: Ueber den Grund…, s. 179–180.
Ibidem, s. 198–199.
Ibidem, s. 209–210.
L. Piniński: Der Thatbestand… Bd. 1, s. 14.
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niem, że przywiązuje wagę do rzeczy, lecz powinien się jawić jako ten, który
już rzecz gospodarczo nabył, swoją wolę faktycznie urzeczywistnił45.
Leon Piniński zauważa, że przekonujące argumenty R. v Jheringa skłoniły licznych autorów do porzucenia koncepcji F.C. v Savigny’ego. Do teorii R. v Jheringa
przyłączyli się: K.L. Arndts46, J. Baron47, L. Hauser48, W. Reuling49, a w prawie austriackim L. v Kirchstetter50. Ponadto do zwolenników tego poglądu L. Piniński zaliczył H. Dernburga51 i J. Kohlera, którzy, podobnie jak on sam, za zbyteczne uznali odwoływanie się do prawa własności. Za wyjątkowo trafne uznaje stanowisko
J. Kohlera określającego posiadanie jako „gospodarczy związek z rzeczą”52 i uznającego, że o posiadaniu decyduje „gospodarcze zajmowanie się rzeczą, zewnętrzna
manifestacja istnienia gospodarczego interesu względem rzeczy”53.
Leon Piniński zauważa, że z okazjonalnie wyrażanych uwag, które znajdują się u innych autorów, można z łatwością wywodzić ich poparcie dla teorii
R. v Jheringa. Znajdują się wśród nich i tacy, którzy posiadaniem się ex professo
nie zajmują. Wskazać tu należy m.in. R. Leonharda54 i O. Lenela. Drugi z nich
nazwał posiadanie „gospodarczym władztwem” nad rzeczą55.
Powyższe stanowisko skłoniło L. Pinińskiego do wyrażenia poglądu, że teoria
F.C. v Savigny’ego utraciła pozycję poglądu dominującego na rzecz teorii sformułowanej przez R. v Jheringa oraz jej modyfikacji dokonanych przez innych autorów56.
Zauważył zarazem, że koncepcja ta zawiera istotne luki, bowiem autor w Ueber den
Grund des Besitzschutzes zajął się wyłącznie zewnętrzną stroną posiadania, czyli
corpus. Zarzut ten na tym etapie był o tyle zasadny, że pierwszy tom pracy L. Pinińskiego ukazał się 4 lata przed Der Besitzwille R. v Jheringa. Leon Piniński pisze dalej, że „szczegółową naukę o animus possidendi obiecuje nam Jhering przedstawić
dopiero w Przyczynku do rewizji nauki o posiadaniu. Praca ta do dziś się nie ukaIbidem.
K.L. Arndts von Arnesberg: Lehrbuch der Pandekten. 9. Aufl. Stuttgart 1877, s. 215–216,
przyp. 2.
47
J. Baron: Pandekten. 5. Aufl. Leipzig 1885, s. 201–202, 205–206.
48
L. Hauser: Stellvertretung im Besitz. Leipzig 1870, s. 13–14.
49
W. Reuling [Rec.]: L. Hauser: Stellvertretung im Besitze. Ein Beitrag zur Besitzlehre. Leipzig
1870. W: Zeitschrift für das gesammte Handelsrecht. Bd. 17. Erlangen 1872, s. 320–321.
50
L. v Kirchstetter: Commentar zum Oesterreichischen Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuche. 4. Aufl. Hrsg. F. Maitisch. Wien 1882, s. 176–177.
51
H. Dernburg: Lehrbuch des preussischen Privatrechts und der Privatrechtsnormen des
Reichs. Halle 1875, s. 293–295, 300–305, przyp. 3, s. 309.
52
J. Kohler: Annahme und Annahmeverzug. W: Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen
römischen und deutschen Privatrechts. Hrsg. C.V. v Gerber, R. v Jhering. Bd. 17. Jena 1879, s. 326.
53
J. Kohler: Pfandrechtliche Forschungen. Jena 1882, s. 168–169.
54
R. Leonhard: Der Irrthum bei nichtigen Verträgen nach römischem Rechte. Bd. 1: Die dem
Einflusse des Irrthums ausgesetzten Bestandteile des Vertrages. Berlin 1882, s. 212, przyp. 1.
55
O. Lenel: Parteiabsicht und Rechtserfolg. W: Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts. Hrsg. C.V. v Gerber, R. v Jhering. Bd. 19. Jena 1881, s. 215.
56
L. Piniński: Der Thatbestand… Bd. 1, s. 16.
45
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zała, stąd nie znamy poglądów Jheringa co do tej kwestii”57. Na tym etapie jest dla
L. Pinińskiego jasne, że R. v Jhering niekoniecznie wymaga dla posiadania określonej wewnętrznej woli ani realnego dowodu jej istnienia, przyjmując domniemanie
istnienia takiej woli58. Zauważył przy tym, że zwolennicy R. v Jheringa są w tej
kwestii podzieleni. Josef Kohler traktuje tradycyjne stanowisko dotyczące animus
domini za chybione; dla niego animus oznacza „wolę posiadania rzeczy dla siebie w zakresie całości jej normalnych ekonomicznych funkcji”59. Większość zwolenników R. v Jheringa akceptuje nadal pojęcie animus possidendi przyjęte przez
F.C. v Savigny’ego. Na ogół także przeciwnicy doktryny F.C. v Savigny’ego postrzegają posiadanie jako konglomerat zewnętrznego faktu i wewnętrznej woli, przyjmując, że różnica pomiędzy posiadaniem we własnym i cudzym imieniu opiera
się na różnorodności wewnętrznego nakierowania woli60. To zapatrywanie podtrzymuje też H. Dernburg w swoim podręczniku61, podczas gdy w najnowszym
opracowaniu zauważa, że Rzymianie nie określali treści animus possidendi na
podstawie subiektywnego nastawienia posiadacza, a w starszym prawie rzymskim
decydowała o tym jedynie causa possessionis62. Tylko W. Reuling podkreśla całkowitą nieistotność czysto wewnętrznej woli, a różnicę pomiędzy prawnym posiadaniem a detencją, tj. władaniem rzeczą w cudzym imieniu, chce widzieć wyłącznie
w causa possessionis63. Konkludując, L. Piniński wyraża pogląd, że cały czas jeszcze,
z nielicznymi tylko wyjątkami, stanowisko, że animus jest wewnętrznym stanem
psychicznym podmiotu, cieszy się powszechnym uznaniem64. Warto tu ponownie
zauważyć, że późniejsza publikacja Der Besitzwille R. v Jheringa (1889) potwierdziła większość przewidywań L. Pinińskiego co do rozumienia elementu woli.
Leon Piniński odnotowuje fakt, że nie jest jedynym, który podejmuje próbę zdefiniowania pojęcia posiadania w sposób niezależny zarówno od poglądu dominującego, jak i od teorii R. v Jheringa. Przywołuje choćby filozoficzne
podejście V. v Liebe do idei posiadania65, „osobliwe” potraktowanie posiadania
dziedziców przez K. Cosacka66, teorię W. Kindela67 widzącego w posiadaniu „nieIbidem.
R. v Jhering: Ueber den Grund…, s. 196.
59
J. Kohler: Pfandrechtliche…, s. 168–169.
60
L. Piniński: Der Thatbestand… Bd. 1, s. 17.
61
H. Dernburg: Lehrbuch des preussischen…, s. 299–300, 306–309.
62
Idem: Entwicklung und Begriff des juristischen Besitzes des Römischen Rechts: Festschrift zum
fünfzigjährigen Stiftungsfest der Universität Zurüch. Halle 1883, s. 67, przyp. 2.
63
W. Reuling [Rec.]: L. Hauser: Stellvertretung…, s. 323.
64
L. Piniński: Der Thatbestand… Bd. 1, s. 17–18.
65
V. v Liebe: Der Besitz als Recht In Teshi. Civilistische Abhandlung. Braunschweig 1876. Zob.
L. Piniński: Der Thatbestand… Bd. 1, s. 18–21.
66
K. Cosack: Der Besitz des Erben. Weimar 1877. Zob. L. Piniński: Der Thatbestand… Bd. 1,
s. 21–22.
67
W. Kindel: Die Grundlagen des römichen Besitzrechts. Berlin 1883. Zob. L. Piniński: Der
Thatbestand… Bd. 1, s. 22–23; w szczeg. przyp. 3.
57
58
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pełne prawo do zatrzymania rzeczy”, sceptyczny pogląd E. Meischeidera68 co do
możliwości objęcia animus jedną formułą czy wreszcie stanowisko E. Strohala69
twierdzącego, że posiadanie jest niczym innym, jak tylko „prawnym następstwem
aktu jego nabycia”.
Następnie przechodzi do prezentacji założeń swoich tez. Stwierdza, że posiadanie polega na faktycznym służeniu rzeczy określonej osobie. Rzeczywiste,
gospodarcze korzystanie z rzeczy oraz czerpanie z niej pożytku zakłada istnienie
trwałego stosunku do rzeczy. I ta relacja jest posiadaniem70. Nie wymaga ono
istnienia bezpośredniej fizycznej relacji między człowiekiem i rzeczą, nie ma
też żadnych zewnętrznych i trwałych cech swego istnienia. Nie należy ich też
w ogóle poszukiwać, ponieważ jest ono rozpoznawalne na podstawie zwykłych,
zewnętrznych objawów. O tym, że chodzi o stan faktyczny polegający na służeniu
rzeczy, decydują zapatrywania panujące w obrocie gospodarczym, a także zwyczaje wyjaśniające znaczenie zewnętrznych zjawisk. Stąd w konkretnym wypadku
nie ma co do zasady trudności w określeniu, czy rzecz traktować należy jako
wolną, czy taką, która służy, względnie – jakiej osobie służy. Posiadanie jest zatem
stanem faktycznym, który jednakże nie istnieje jako jednorazowe zdarzenie, ale
postrzegany jest przez ludzi jako stan, a więc coś trwałego i stałego, podobnie jak
np. pojęcia: „mieć miejsce zamieszkania w jakiejś miejscowości” czy „prowadzić
interesy jakiejś osoby”. Prawo, przez to, że stan ten chroni i łączy z nim skutki
prawne, podnosi posiadanie do rangi res iuris, choć prawem się posiadanie przez
to nie staje, bo o jego powstaniu i dalszym istnieniu decydują przede wszystkim
panujące zwyczaje. Także prawo rzymskie nie ogranicza się do określenia prawnych skutków posiadania, ale szczegółowo odnosi się do jego nabycia i utraty.
Celem tych zabiegów jest uwzględnienie realiów codzienności i usunięcie potencjalnych wątpliwości, przez co posiadanie staje się zjawiskiem mającym znaczenie prawne71.
Zdaniem L. Pinińkiego nie ulega wątpliwości, że Rzymianie traktowali posiadanie jako stan faktyczny, mający znaczenie prawne72. Wprawdzie rzymscy juryści
nie formułują definicji posiadania, bo nie jest nią possessio non tantum corporis
sed et iuris est Papiniana (D. 41,2,49,1), ale w swych praktycznych rozstrzygnięciach dążą wyraźnie do uwzględniania standardów panujących w obrocie73.
O tym, że posiadanie jest niczym innym aniżeli praktycznym trzymaniem i użyE. Meischeider: Besitz und Besitzschutz. Studien über alte Probleme. Berlin 1876. Zob.
L. Piniński: Der Thatbestand… Bd. 1, s. 23–24.
69
E. Strohal: Sukzession in den Besitz nach römischen und heutigem Rechte. Wien 1885. Zob.
L. Piniński: Der Thatbestand… Bd. 1, s. 24–26; w szczeg. przyp. 4.
70
L. Piniński: Der Thatbestand… Bd. 1, s. 26.
71
Tak Ibidem, s. 27–28.
72
Ibidem, s. 28.
73
D. 41,2,49,1 [Papinianus lib. 2 definit.]: “Qui in aliena potestate sunt, rem peculiarem tenere
possunt, quia possession non tantum corporis, sed et iuris est”. Zob. L. Piniński: Der Thatbestand…
Bd. 1, w szczeg. s. 28, przyp. 1.
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waniem rzeczy, mówi definicja posiadania Aeliusa Gallusa podana przez Festusa:
possessio est usus quidam agri aut aedificii74. Podobne sformułowanie znajduje się
także w D. 50,16,115 (Iavolenus lib. 4 epist.: „Quaestio est, fundus a possessione vel
agro vel praedio quid distet. «Fundus» est omne, quidquid solo tenetur. «Ager» est,
si species fundi ad usum hominis comparatur. «Possessio» ab agro iuris proprietate
distat: quidquid enim adprehendimus, cuius proprietas ad nos non pertinet aut nec
potest pertinere, hoc possessionem appellamus: possessio ergo usus, ager proprietas
loci est. «Praedium» utriusque supra scriptae generale nomen est: nam et ager et
possessio huius appellationis species sunt”). Wreszcie można powołać się i na to,
że nabycie własności w drodze długotrwałego posiadania nazywa się usu capere.
W konsekwencji L. Piniński opisuje posiadanie jako „gospodarczy związek”
(wirthschaftliche Verbindung) człowieka z rzeczą75. Wspomina dalej o compossessio, zastępstwie w posiadaniu, jak również o kategoriach posiadania rzeczy i posiadania prawa tylko po to, ażeby na koniec wyłączyć tę problematykę ze swoich
właściwych rozważań76. Obejmą one wyłącznie kwestie nabycia posiadania przez
zawłaszczenie i traditio.
Dalej L. Piniński przenosi narrację na grunt woli. Oczywiście, ażeby rzecz
mogła człowiekowi gospodarczo służyć, po jego stronie musi istnieć wola. Posiadanie ma zatem obok zewnętrznej, obiektywnej także wewnętrzną, subiektywną stronę – corpus i animus. Czynnik woli zwyczajowo występuje w życiu jako
realny, rzeczywiście istniejący psychiczny stan nakierowany na praktyczne cele.
Prawo – a w tym podąża za poglądami panującymi w obrocie – zakłada zawsze
występowanie woli, chyba że jej istnienie jest nieprawdopodobne. Brak określonej świadomości podmiotu o znaczeniu jego zachowania czy błędne o nim wyobrażenie nie pociąga za sobą zatem koniecznie wyłączenia animus. Ponieważ
animus nie jest rzeczywistym wewnętrznym stanem psychicznym, to i jego kwalifikacja jako animus sibi lub alieno nomine nie zależy od woli wewnętrznej, ale od
tego, jaki sens zachowania jawi się jako najbardziej prawdopodobny. Możliwość
i prawdopodobieństwo przypisania komuś woli zależy od jego zachowania, tak,
że otoczenie nie ma wątpliwości co do treści tej woli77.
Leon Piniński wyraża pogląd, że posiadanie powinno być umieszczone w materii oświadczeń woli, bo kluczowe znaczenie w odniesieniu do niego mają nabycie i utrata władztwa, będące wyrazem woli. Problematyce tej poświęca drugi tom
Der Thatbestand des Sachbesitzerwerbs, którego znaczną część przeznacza na zanegowanie dominującego rozumienia czynności prawnej jako oświadczenia woli,
które zmierza do wywołania określonego skutku prawnego. Objęcie i zrzeczenie
się posiadania, razem z czynnościami prawnymi, należą do tej samej kategorii
74
“Possessio est, ut definit Gallus Aelius, usus quidam agri aut aedifici, non ipse fundus aut
ager […]”. Festus: possessio W: Fontes iuris Romani antique. Ed. C.G. Bruns. Tubingae 1871, s. 193–194.
75
L. Piniński: Der Thatbestand… Bd. 1, s. 29.
76
Ibidem, s. 29–31.
77
Ibidem, s. 31–32.
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działań prawnych. Są do czynności prawnych bardzo podobne, a to, czy zaliczone
zostaną do działań prawnych, które są jedynie podobne do czynności, czy też do
samych czynności prawnych, jest bez znaczenia78.
Krytyczna analiza rzymskich źródeł, prowadząc do wykazania słuszności tez
postawionych we Wprowadzeniu, miała równocześnie prowadzić, w założeniu
autora, do podważenia poglądów odmiennych, a w chwili powstawania pracy –
dominujących. Efekt wysiłków autora wzbudził zainteresowanie w środowisku,
nie zawsze przychylne79. Spotkał się też z reakcją ze strony R. v Jheringa. Na uwagę zasługuje tu wspomniana już czasowa przemienność publikacji obu autorów.
Pierwszy tom pracy L. Pinińskiego ukazał się 16 lat po monografii R. v Jheringa
poświęconej podstawie ochrony posiadania, a Wolę posiadania R. v Jhering opublikował rok po drugim tomie Der Thatbestand des Sachbesitzerwerbs L. Pinińskiego. W Przedmowie do Der Besitzwille R. v Jhering napisał:
„Praca ta znajduje się w druku już od grudnia 1887 r. […]. Doszło do tego,
że różne pojawiające się w międzyczasie opracowania, a także projekt naszego kodeksu cywilnego częściowo w ogóle, a częściowo dopiero uwzględnione
zostały w dalszym miejscu. Spośród nich wyróżniam tu drugi tom hrabiego
Leona Pinińskiego, Der Thatbestand des Besitzerwerbs, który otrzymałem na tyle
wcześnie, by uwzględnić go w przypisie pierwszym na stronie 512. We wstępie
autor zauważa, że «sporadycznie jego wyjaśnienia nie są zupełnie bezwartościowe». Traktuję to jako okazję, by dać wyraz uznaniu, na które w pełni zasługuje
najwyższa solidność prowadzonych przez niego badań i jego niezależny sposób
myślenia. Praca ta stanowi moim zdaniem […] jeden z bardziej udanych postępów, jakie odnotowano w naszym stuleciu”80.
Ibidem, s. 33.
Zob. krytyczną recenzję: F. Źródłowski [Rec.]: Von Dr. Leo Graf Piniński: Der Thatbestand des Sachbesitzerwerbs nach gemeinem Recht. Duncker und Humblot. Leipzig 1885. Erster
Band. W: Beiträge zur Erläuterung des deutschen Rechts. Jg. 10. Berlin 1886, s. 752–756.
80
R. v Jhering: Der Besitzwille…, s. XIV–XV.
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Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Znaczenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla terenu górniczego

Uwagi na tle wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 24 września 2009 r., sygn. akt II SA/Gl 258/09
1. Praca naukowa nie stanowiła jedynej aktywności zawodowej Wojciecha
Organiściaka jako prawnika. W ostatnim okresie życia łączył ją – z sukcesem,
lecz zarazem kosztem sporego wysiłku, wielu wyrzeczeń i niestety również zdrowia – ze służbą sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
Jako sędzia Wojciech Organiściak odznaczał się pracowitością, a także niezwykłą intuicją prawniczą, skutkującymi tym, że orzeczenia wydane w sprawach,
w których był sprawozdawcą, w zdecydowanej większości pozytywnie przeszły
kontrolę instancyjną, spotykając się z aprobatą Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nie można też pominąć powszechnego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach wspomnienia o Nim jako o niezłomnym optymiście,
człowieku radosnym, traktującym z życzliwością i szacunkiem wszystkich współpracowników, niezależnie od zajmowanego przez nich stanowiska, i cieszącym
się z tych względów ich wielką sympatią.
Sędzia Wojciech Organiściak rozstrzygał różnorodne zagadnienia prawne:
zajmował się początkowo w Wydziale II sądu tzw. sprawami ogólnoadministracyjnymi, następnie zaś, po przejściu do Wydziału I – sprawami podatkowymi.
Był sprawozdawcą także w sprawach z zakresu prawa górniczego, czego dowodzi
przywołany w tytule opracowania wyrok z dnia 24 września 2009 r., sygn. akt II
SA/Gl 258/091 [dalej: wyrok z 24 września 2009 r.]. Z treści uzasadnienia tego
1
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orzeczenia wynikała inklinacja jego Autora do formułowania koncepcji natury
bardziej teoretycznej, uogólniających wnioski odnoszące się do konkretnego stanu faktycznego. Znalazło to swój wyraz w tezie, jaką wyrok z 24 września 2009 r.
został opatrzony: „uchwała rady gminy o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego
nie może być uznana za przepis prawa miejscowego”. Przytoczona teza nie podsumowuje jednak wszystkich wątków rozważań przeprowadzonych w uzasadnieniu, które obejmują również inne ważne spostrzeżenia, w szczególności na temat
granic, w jakich sąd administracyjny może rozpoznać sprawę. Stąd znaczenie wyroku z 24 września 2009 r. wykracza poza jego tezę, mającą już charakter historyczny, sprawiając, że stanowi on istotny głos w dyskursie prawniczym i skłania
do refleksji. Podjęcie tego rodzaju dyskusji wymaga jednakże wcześniejszego poczynienia uwag wprowadzających, najpierw przedstawiających sprawę rozstrzygniętą wyrokiem z 24 września 2009 r. oraz stanowisko wypowiedziane w jego
uzasadnieniu, a w dalszej kolejności omawiających jego normatywny kontekst,
tj. stan prawny, w którym go wydano, z uwzględnieniem następujących później
zmian. Należy jedynie zaznaczyć, że wyrok ten wprawdzie podjęto w okresie obowiązywania ustawy – Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r.2, lecz
uwagi w nim zawarte w dużej mierze zachowały aktualność i mogą być odniesione do obecnej ustawy o tym samym tytule z dnia 9 czerwca 2011 r.3
2. Wyrokiem z 24 września 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił postanowienie w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji
o warunkach zabudowy przez organ nadzoru górniczego. Powodem wspomnianej odmowy była konstatacja organu, że uchwała o odstąpieniu od obowiązku
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
górniczego nie weszła w życie i nie może kształtować sytuacji prawnej mieszkańców gminy, gdyż nie została opublikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Z poglądem tym nie zgodziła się strona skarżąca, zarzucając organowi
z jednej strony, że uzurpował sobie prawo wojewody i sądu administracyjnego do
kontroli obowiązywania i legalności uchwał jednostek samorządu terytorialnego,
a z drugiej, że nie zbadał zakwestionowanej uchwały merytorycznie pod kątem
tego, czy zachodziły ustawowe przesłanki jej wydania. Sąd wypowiedział przytoczoną wyżej tezę, wyprowadzając z niej dalszy wniosek o braku obowiązkowej
publikacji tej uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Podkreślił, że bez
znaczenia z rozpatrywanego punktu widzenia pozostaje jej abstrakcyjny i generalny charakter oraz to, że jako akt z zakresu administracji publicznej podlega
ona kontroli sądowej. Jak zaznaczył jednak, nie stanowiła ona przedmiotu tego
rodzaju kontroli w prowadzonym przez niego postępowaniu, organ nadzoru
2
3

Dz.U. 2005, nr 228, poz. 1947 ze zm. [dalej: pr.g.g. z 1994 r.].
Dz.U. 2019, poz. 868 ze zm. [dalej: pr.g.g.].
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górniczego zaś nie wystąpił do wojewody o wdrożenie stosownych działań, mogących doprowadzić do wyeliminowania jej z obrotu prawnego. Granice rozpoznania sprawy przez sąd administracyjny wyznacza bowiem jej rozstrzygnięcie
podjęte zaskarżonym aktem.
3. Wyrok z 24 września 2009 r. dotyczył postanowienia w przedmiocie uzgodnienia decyzji ustalającej warunki zabudowy. W myśl art. 59 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym4 decyzja taka
wymagana jest w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w razie zmiany zagospodarowania terenu, polegającej na budowie
obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiany
sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części5. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu
z innymi organami, w tym tymi, o których mowa w art. 53 ust. 4 u.p.z.p. (art. 60
ust. 1 u.p.z.p.)6. Stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 4 w zw. z art. 64 ust. 1 u.p.z.p.
w odniesieniu do terenów górniczych rozpatrywanego uzgodnienia dokonuje się
z organem nadzoru górniczego7. Uwagi wprowadzające do stanu prawnego, w jakim wydano wyrok z 24 września 2009 r., rozpocząć wypada zatem od przytoczenia pojęcia „teren górniczy”, skoro uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy
przez wspomniany organ jest wymagane wyłącznie w razie ustanowienia takiego
terenu.
Terenem górniczym jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi
wpływami robót górniczych zakładu górniczego. Definicję tę zawiera art. 6 ust. 1
pkt 15 pr.g.g., będący dokładnym odpowiednikiem art. 6 pkt 9 pr.g.g. z 1994 r.,
obowiązującego w czasie, gdy wydano wyrok z 24 września 2009 r. Nie zmieniła się też definicja robót górniczych, które należy rozumieć jako wykonywanie, utrzymywanie, zabezpieczanie lub likwidowanie wyrobisk górniczych8. Inne
Obecnie Dz.U. 2018, poz. 1945 ze zm. [dalej: u.p.z.p.].
Zob. np. G. Dobrowolski: Szczególne „substytuty” planowania przestrzennego. W: „Studia
Iuridica Agraria”. T. 10. Red. S. Prutis. Białystok 2012, s. 185–198.
6
Zaznaczyć wypada, że decyzje o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych wydaje wojewoda, oraz że sporządzenie projektu takiej decyzji należy powierzyć osobie mającej stosowne
uprawnienia architektoniczno-budowlane (art. 60 ust. 3 i 4 w zw. z art. 5 u.p.z.p.).
7
Organami nadzoru górniczego są dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych, jako organy
I instancji, oraz Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, którego rozstrzygnięcie uchylono wyrokiem
z dnia 24 września 2009 r., organ centralny, choć z siedzibą w Katowicach, będący organem wyższego stopnia w stosunku do dyrektorów okręgowych urzędów górniczych. Gwoli ścisłości odnotować
należy, że organem nadzoru górniczego jest również dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego. Organy te wykonują różne kompetencje, w szczególności sprawują nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych – zob. art. 164 i n. pr.g.g.
8
Zob. art. 6 ust. 1 pkt 12 pr.g.g. Wyrobiska górnicze zdefiniowano z kolei w art. 6 ust. 1 pkt
17 pr.g.g. jako przestrzeń w nieruchomości gruntowej lub górotworze, powstałą w wyniku robót
górniczych. Przytoczone definicje, tak jak ich odpowiedniki zawarte w art. 6 pkt. 10 i 11 pr.g.g.
z 1994 r., są dotknięte błędem logicznym określanym jako ignotum per ignotum, skoro wyrobisko
4
5

680

Gabriel Radecki

jest natomiast obecnie znaczenie pojęcia „zakład górniczy”, który w świetle art. 6
ust. 1 pkt 18 pr.g.g. stanowi wprawdzie nadal wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących do wykonywania działalności regulowanej
ustawą, lecz nie tylko tej polegającej na wydobywaniu kopalin ze złóż, o którym była mowa w będącym odpowiednikiem tego przepisu art. 6 pkt 7 pr.g.g.
z 1994 r., ale także działalności w zakresie podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów albo podziemnego
składowania dwutlenku węgla9.
W myśl art. 21 ust. 1 pr.g.g., działalność w każdym z tych zakresów może być
wykonywana po uzyskaniu koncesji10. Koncesja wyznacza granice terenu górniczego, który w efekcie powstaje wskutek decyzji koncesyjnej11. W konsekwencji uchwała rady gminy w sprawie planu miejscowego dla terenu górniczego lub
jego fragmentu podejmowana jest już po udzieleniu koncesji i ma na celu doprecyzowanie dozwolonego zakresu oddziaływania działalności koncesyjnej na
środowisko12. W art. 53 ust. 2 pr.g.g. z 1994 r., a następnie w art. 104 ust. 4 pr.g.g.
zastrzeżono, że omawiany plan, niezależnie od wymagań określonych odrębnymi
przepisami, powinien zapewniać integrację wszelkich działań podejmowanych
w granicach terenu górniczego w celu: wykonania działalności określonej w koncesji (pkt 1), zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego (pkt 2) oraz ochrony
środowiska, w tym obiektów budowlanych (pkt 3). Zgodnie z art. 4 ust. 1 u.p.z.p.,
zaliczającym się niewątpliwie do wspomnianych „odrębnych przepisów”, główną
funkcją tych aktów planistycznych, tak samo jak w przypadku wszystkich planów
miejscowych, pozostaje ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków
zabudowy terenu13. Jednakże stosownie do art. 104 ust. 4 pkt 1 pr.g.g., a wcześgórnicze zdefiniowano za pomocą robót górniczych i odwrotnie – tak np. A. Lipiński, R. Mikosz:
Ustawa prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Warszawa 2003, s. 50. Por. również np. A. Lipiński: Komentarz do art. 6–9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. „Prawne
Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2017, nr 1, s. 20–21.
9
Por. szerzej, m.in. na temat wspomnianych różnic, G. Radecki, w: G. Dobrowolski, A. Lipiński, R. Mikosz, G. Radecki: Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska w świetle zasady
zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia prawne. Katowice 2018, s. 244–253 i powołaną tam literaturę.
10
W przepisie tym mowa również m.in. o działalności w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin oraz kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla.
11
Zob. np. G. Radecki: Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na koszt przedsiębiorcy. W: Rozważania o… Red. G. Dobrowolski. Katowice 2018,
s. 288–289. Granice terenu górniczego wyznacza się m.in. w koncesji na wydobywanie kopaliny ze
złoża, a także na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, podziemne składowanie
odpadów albo podziemne składowanie dwutlenku węgla (art. 32 ust. 1 pr.g.g.).
12
A. Lipiński, w: A. Agopszowicz, G. Dobrowolski, A. Lipiński, R. Mikosz, H. Walczak-Zaremba: Prawnoekologiczne uwarunkowania geologii i górnictwa z uwzględnieniem obszarów wymagających szczególnych zabiegów ochronnych. Kraków 2000, s. 103.
13
G. Radecki, w: Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska. Red. G. Dobrowolski. Katowice 2016, s. 225.
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niej do art. 53 ust. 2 pkt 1 pr.g.g. z 1994 r., pierwszy cel miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych, który zarazem wyróżnia je w systemie planowania przestrzennego, sprowadza się do zapewnienia
wykonania uprawnień wynikających z koncesji, przez przyznanie im swoistego
prymatu w stosunku do praw innych podmiotów14. W myśl art. 14 ust. 8 u.p.z.p.
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest wszak aktem prawa miejscowego, w świetle art. 20 ust. 1 u.p.z.p. uchwalanym przez radę gminy w drodze
uchwały, która, jak stanowi art. 29 ust. 1 u.p.z.p., obowiązuje od dnia wejścia
w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa. Jedynie zaś tego rodzaju generalny akt prawa powszechnie obowiązującego może nałożyć na osoby trzecie,
w tym gospodarujące w granicach terenu górniczego, ograniczenia niezbędne do
realizacji uprawnień przyznanych koncesją, będącą przecież aktem indywidualnym, wiążącym wyłącznie jego adresata czy strony postępowania15. Uściśla on
sposób wykonywania zarówno działalności określonej koncesją, jak i praw przysługujących do nieruchomości, zwłaszcza przez takie ukształtowanie ich przeznaczenia lub wymogów ich wykorzystania, np. w zakresie dopuszczalnej zabudowy, który nie będzie z tą działalnością kolidował16. Postanowienia te mogą mieć
jednak charakter dwukierunkowy, tj. wprowadzać ograniczenia odnoszące się
również do tej działalności czy uprawnień przyznanych koncesją17. Dowodzi tego
m.in. możliwość ustanowienia filara ochronnego, stosownie do art. 104 ust. 5
pkt 1 pr.g.g., a w poprzednio obowiązującym stanie prawnym art. 53 ust. 3 pr.g.g.
z 1994 r., wyznaczanego w planie dla obiektów lub obszarów z takim skutkiem,
że w jego granicach ruch zakładu górniczego może być zabroniony bądź dozwolony tylko w sposób zapewniający należytą ochronę tych obiektów lub obszarów.
Tym samym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jak zastrzeżono
zarówno w art. 53 ust. 2 pr.g.g. z 1994 r., jak i w art. 104 ust. 4 pr.g.g., powinien
zapewnić integrację wszelkich działań podejmowanych w granicach tego terenu,
będąc jednym z najsilniejszych instrumentów prawnych określających zasady gospodarowania środowiskiem i jego ochrony w tak wyznaczonej przestrzeni18. Jego
ustalenia wpływają bowiem wiążąco na treść dalszych decyzji administracyjnych
wydawanych odnośnie do różnego rodzaju zamierzeń realizowanych w granicach
terenu górniczego, np. pozwoleń na budowę, które muszą być z nimi zgodne19.
Ibidem, s. 226 i przywołana tam literatura.
Por. R. Mikosz: Plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego. W: „Studia Iuridica Agraria”. T. 10. Red. S. Prutis…, s. 167.
16
A. Lipiński, R. Mikosz: Instrumenty ochrony środowiska w nowym prawie geologicznym
i górniczym. Katowice 1995, s. 114.
17
Zob. np. M. Szalewska, w: Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz LEX. Red. B. Rakoczy.
Warszawa 2015, s. 523–524.
18
Zob. np. A. Lipiński, R. Mikosz: Ustawa prawo geologiczne i górnicze…, s. 259.
19
Tak np. A. Lipiński, w: A. Agopszowicz, G. Dobrowolski, A. Lipiński, R. Mikosz,
H. Walczak-Zaremba: Prawnoekologiczne uwarunkowania…, s. 104–105; A. Lipiński, R. Mi14
15
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Stają się one również kryterium, jakie powinny przyjąć organy współdziałające
podczas podejmowania takich decyzji20.
4. Z powyższych względów zasadniczego znaczenia nabiera pytanie o to, czy
i w jakich warunkach rada gminy zobowiązana jest do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego, a w dalszej
kolejności o następstwa niewykonania tego obowiązku. Stosownie do art. 53
ust. 1 pr.g.g. z 1994 r. sporządzenie takiego planu było co do zasady obligatoryjne21. W art. 53 ust. 6 pr.g.g. z 1994 r. dopuszczono jednak wyjątek w rozpatrywanym zakresie, uprawniając radę gminy do podjęcia uchwały o odstąpieniu od
sporządzenia planu, jeżeli przewidywane szkodliwe wpływy na środowisko będą
nieznaczne. W stanie prawnym rozstrzygniętym wyrokiem z 24 września 2009 r.
rada gminy skorzystała z tego uprawnienia, co uwzględniono podczas rozważań
przeprowadzonych w jego uzasadnieniu, zawierających trafne spostrzeżenia na
temat charakteru prawnego wspomnianej uchwały i jej wpływu na wynik sprawy.
Nie budzi zwłaszcza wątpliwości przytoczona teza, w myśl której omawiana
uchwała nie stanowiła powszechnie obowiązującego aktu prawa miejscowego. To,
że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest takim aktem, nie oznacza przecież, że była nim także uchwała o odstąpieniu od sporządzenia planu.
W obu przypadkach chodzi o odrębne uchwały, które wymagają osobnej prawnej klasyfikacji. Rada gminy, odstępując od sporządzenia planu miejscowego, nie
działała w ramach tzw. procedury planistycznej i stosowała inne przepisy niż te,
do których powinna sięgnąć podczas uchwalania planu22.
Słusznie zarazem w wyroku z 24 września 2009 r. wskazano na możność zaskarżenia uchwały, o której mowa w art. 53 ust. 6 pr.g.g. z 1994 r., do sądu administracyjnego, chociaż w doktrynie kwestia ta nie była postrzegana jednolicie23.
kosz: Ustawa prawo geologiczne i górnicze…, s. 258. Zob. również art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Dz.U. 2019, poz. 1186 ze zm.
20
W myśl art. 7 ust. 1 pr.g.g. podejmowanie i wykonywanie działalności objętej tą ustawą jest
dozwolone tylko wówczas, gdy nie naruszy ona przeznaczenia nieruchomości określonego m.in.
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, z kolei w art. 23 ust. 2a pr.g.g. wprost
odesłano do tego przepisu jako kryterium uzgadniania niektórych koncesji przez wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta.
21
A. Lipiński, R. Mikosz: Ustawa prawo geologiczne i górnicze…, s. 251 – autorzy słusznie
zwrócili uwagę na kategoryczną formułę, jaką posłużono się w tym przepisie, wedle której plan
„sporządza się” dla terenu górniczego.
22
A. Szewc: Odstąpienie od sporządzenia planu miejscowego dla terenu górniczego. „Samorząd
Terytorialny 2004”, nr 10, s. 65.
23
W literaturze wypowiadano się zarówno za dopuszczalnością sądowej kontroli uchwał odstępujących od sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – A. Lipiński, R. Mikosz: Ustawa prawo geologiczne i górnicze…, s. 260, jak i podawano ją w wątpliwość,
podnosząc, że odstąpienie takie jest suwerennym aktem z zakresu planowania przestrzennego.
A. Lipiński, w: A. Agopszowicz, G. Dobrowolski, A. Lipiński, R. Mikosz, H. Walczak-Zaremba: Prawnoekologiczne uwarunkowania…, s. 110.
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Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym24,
prawo w analizowanej materii przysługuje każdemu podmiotowi, o ile kwestionuje on uchwałę w sprawie z zakresu administracji publicznej, która naruszyła
jego interes prawny lub uprawnienie. Skoro obie te przesłanki mogą zachodzić
w razie uchwalenia planu miejscowego, to bezsprzecznie nie można tego wykluczyć w sytuacji odstąpienia od sporządzenia planu, które może w szczególności
naruszyć interes prawny podmiotów oczekujących na doprecyzowanie sposobu
wykonywania działalności koncesjonowanej przez generalny akt prawa miejscowego. Brak uchwalenia tego aktu nie powinien być jednocześnie postrzegany
jako bezczynność uchwałodawcza, czyli stan, w którym organ uchwałodawczy
nie wywiązuje się z ciążącego na nim obowiązku stanowienia przepisów prawa
powszechnie obowiązującego25, ponieważ art. 53 ust. 6 pr.g.g. uprawniał organ
do podjęcia uchwały o odstąpieniu od tego obowiązku. Oczywiście, w myśl przywołanego przepisu wchodziło to w rachubę, jeżeli przewidywane szkodliwe wpływy na środowisko były nieznaczne, co wymagało sprawdzenia podczas kontroli wspomnianej uchwały, w tym przeprowadzanej na skutek wywiedzionej od niej
skargi26. Niewątpliwie też, co dostrzeżono w uzasadnieniu wyroku z 24 września
2009 r., omawiana uchwała podlegała również nadzorowi sprawowanemu przez
wojewodę, który był władny orzec o jej nieważności ze względu na jej sprzeczność z prawem w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej doręczenia przez
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a po upływie tego terminu do jej zaskarżenia do sądu administracyjnego27.
W obecnie obowiązującej ustawie Prawo geologiczne i górnicze zniesiono
obowiązek sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego. Stosownie do art. 104 ust. 2 pr.g.g. plan taki można mianowicie sporządzić, jeżeli w wyniku zamierzonej działalności określonej
w koncesji przewiduje się istotne skutki dla terenu górniczego lub jego fragmentu. Niewątpliwie tego rodzaju sformułowanie musi oznaczać fakultatywność rozDz.U. 2019, poz. 506 ze zm.
Por. spostrzeżenia na temat tego rodzaju bezczynności oraz niemożności zwalczenia jej
przez sąd administracyjny, w szczególności za pomocą środków przysługujących mu w przypadku
uwzględnienia skargi na bezczynność organu – G. Radecki: Przeciwdziałanie bezczynności sejmiku
województwa w zakresie uznania instalacji za regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych lub za instalację do zastępczej obsługi regionu. „Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony
Środowiska” 2017, nr 1, s. 94–107 oraz powołana tam literatura.
26
Por. pogląd wyrażony w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 września
2010 r., sygn. akt II OSK 1261/10. LEX nr 746434, że odstąpienie od obowiązku sporządzenia planu miejscowego dla terenu górniczego miało charakter wyjątku od generalnej zasady, nie mogło
zatem być interpretowane w sposób rozszerzający i musiało wynikać z jednoznacznych ustaleń,
potwierdzających w sposób niewątpliwy „nieznaczne” jedynie wpływy na środowisko. Zob. również rozważania dotyczące sposobu, w jaki należało wykazać i ocenić przesłanki tego odstąpienia.
A. Szewc: Odstąpienie…, s. 65–66.
27
Zob. w szczególności art. 91 ust. 1 i art. 93 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
24
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patrywanego planu i pozostawienie rozstrzygnięcia o potrzebie jego uchwalenia
do uznania rady gminy, co jest wyrazem tzw. autonomii planistycznej gminy28.
Niepodobna wszelako uznać go za ograniczenie tej autonomii, polegające na tym,
że sporządzenie planu miejscowego wchodziłoby w grę wyłącznie wówczas, gdyby spełnione było nieostre kryterium istotnych skutków zamierzonej działalności
dla środowiska, zwłaszcza że w art. 104 ust. 3 pr.g.g. nie zastrzeżono, jak uczyniono to w przytoczonym wcześniej art. 53 ust. 6 pr.g.g. z 1994 r., że miałyby to być
skutki szkodliwe29. Istota autonomii planistycznej gminy, czy też przysługującego
jej władztwa planistycznego, sprowadza się do prawa swobodnego decydowania
o konieczności uchwalenia planu miejscowego, które może być ograniczone jedynie przez nałożenie na radę gminy obowiązku uchwalenia planu, nie zaś wprowadzenie zakazu podjęcia tej uchwały w danych okolicznościach30. Z tych względów
regulację art. 104 ust. 2 pr.g.g. w doktrynie oceniono jako zbędną31. Niemniej
w obowiązującym stanie prawnym brak przepisu stanowiącego odpowiednik
art. 53 ust. 6 pr.g.g. z 1994 r., zobowiązującego radę gminy do tego, by dała wyraz woli odstąpienia od uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego w drodze uchwały, która mogłaby podlegać
kontroli sądowoadministracyjnej pod kątem spełnienia ustawowych podstaw takiego odstąpienia.
5. W wyroku z 24 września 2009 r. poprzestano na stwierdzeniu faktu, że
rada gminy podjęła uchwałę o odstąpieniu od sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz że uchwała ta nie została wyeliminowana
z obrotu prawnego, w szczególności wskutek uwzględnienia przez sąd administracyjny skargi wniesionej na tę uchwałę zgodnie z powołanym wyżej art. 101
ustawy o samorządzie gminnym. Powstrzymano się jednocześnie od wypowiedzi
na temat zgodności uchwały z prawem, wyrażając pogląd, który wypada w całości podzielić, że granice rozpoznania sprawy przez sąd administracyjny wyznacza
jej rozstrzygnięcie podjęte zaskarżonym aktem. Innymi słowy, sąd administracyjny władny był ocenić zgodność z prawem uchwały o odstąpieniu od sporządzenia
planu miejscowego wyłącznie w postępowaniu wszczętym ze skargi na tę uchwaR. Mikosz: Plan zagospodarowania przestrzennego…, s. 163.
Ibidem, s. 163–164. Por. również G. Radecki, w: Zrównoważony rozwój…, s. 237 oraz Idem,
w: G. Dobrowolski, A. Lipiński, R. Mikosz, G. Radecki: Gospodarowanie…, s. 291.
30
M. Szalewska, w: Prawo geologiczne i górnicze…, s. 521–522. Autorka sformułowała koncepcję, mającą rozstrzygnąć sprzeczność omawianej regulacji z istotą władztwa planistycznego, wyróżniającą dwa rodzaje planów miejscowych obejmujących tereny górnicze: „zwykłe” – wynikające
z władztwa planistycznego gminy, oraz „szczególne” – spełniające kryteria przewidziane w art. 104
ust. 2 pr.g.g. Por. jednak próbę polemiki z tą koncepcją – G. Radecki: Sporządzenie…, s. 293–394.
31
R. Mikosz: Plan zagospodarowania przestrzennego…, s. 163. Por. również M. Rosegnal:
Akty planowania przestrzennego gminy jako instrument ochrony kopalin. W: Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska. Red. K. Karpus, M. Szalewska, B. Rakoczy. Toruń 2014, s. 337.
28
29
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łę, nie zaś w postępowaniu ze skargi na inne akty lub czynności, choćby nawiązujące do uchwały czy uzależniające od niej treść podjętego rozstrzygnięcia. Otóż
w myśl art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi32 sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie
będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą
prawną i wedle jej art. 135 w tych granicach stosuje przewidziane ustawą środki
w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach33. Jak podkreślono w wyroku
z 24 września 2009 r., przesądzające znaczenie dla określenia sprawy i wyznaczenia jej granic ma skarga wniesiona do sądu, a ściślej rozstrzygnięcie podjęte
zaskarżonym aktem lub czynnością. W tym kontekście odnotowania wymaga zasada wynikająca z art. 57 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w świetle której jeżeli w jednym piśmie zaskarżono więcej niż jeden
akt lub czynność, albo bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania,
przewodniczący zarządza rozdzielenie tych skarg. Oznacza ona, że przedmiotem
zaskarżenia w konkretnym postępowaniu sądowoadministracyjnym może być
tylko jeden akt wydany przez organ administracji publicznej34.
W postępowaniu przed sądem administracyjnym nie można wykraczać poza
tak wyznaczone granice sprawy, kwestionując akty lub czynności organów administracji publicznej, które tymi granicami nie są objęte. Te akty lub czynności nie mogą być podważane ani co do ich ważności, istnienia czy skuteczności
w obrocie prawnym, ani co do ich treści, w szczególności zgodności z prawem
podjętych nimi rozstrzygnięć. Spostrzeżenie to dotyczy również miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, w tym sporządzanych dla terenów
górniczych, które, jak już była o tym mowa, mogą stanowić przedmiot odrębnego postępowania sądowoadministracyjnego, m.in. wskutek skargi wywiedzionej
w trybie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W toku postępowania
Dz.U. 2019, poz. 2325 ze zm.
Z bogatej literatury na ten temat por. m.in.: A. Adamczyk: Znaczenie zarzutów skargi dla
rozpoznania sprawy przez wojewódzki sąd administracyjny. „Przegląd Prawa Publicznego” 2014,
nr 10, s. 52–65; M. Kamiński: O istocie pojęcia sprawy sądowoadministracyjnej. „Przegląd Prawa Publicznego” 2009, nr 10, s. 6–27; T. Kiełkowski: Zakres orzekania sądu administracyjnego
w sprawie ze skargi na decyzję administracyjną. „Przegląd Prawa Publicznego” 2011, nr 3, s. 35–53;
M. Ptak: Szerokość i głębokość orzekania sądu administracyjnego w granicach sprawy administracyjnej (uwagi na tle potencjalnych przedmiotów orzekania). „Casus” 2016, nr 1, s. 25–33; Idem: Granice
orzekania sądu administracyjnego a koncepcje sprawy administracyjnej. „Casus” 2016, nr 3, s. 36–42,
a odnośnie do wcześniej obowiązującego stanu prawnego – np. K. Radzikowski, M. Thedy: Orzekanie „w granicach sprawy” (art. 29 ustawy o NSA). „Glosa 2004” nr 1, s. 22–27.
34
Tak postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 września 2010 r., sygn.
akt II FZ 430/10. LEX nr 742485. Por jednak również postanowienie tego sądu z dnia 3 października 2012 r., sygn. akt II GSK 1523/12. LEX nr 1244566, według którego za wadliwe uznać należy
rozdzielanie skarg na akty dotyczące jednego postępowania administracyjnego w jednej sprawie
administracyjnej.
32
33
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w sprawie ze skargi na akt indywidualny, choćby była to decyzja administracyjna, która musi być zgodna z planem miejscowym, sąd administracyjny nie jest
władny rozpoznać zarzutów odnoszących się do tego planu, niezależnie od tego,
czy podnoszą one naruszenia przepisów regulujących procedurę planistyczną
i wejście planu w życie, czy też sprzeczność postanowień planu z prawem. Powinien jedynie ustalić, jaki jest stan rzeczy, mianowicie, czy plan miejscowy został
uchwalony oraz jaka jest jego treść, z tym zastrzeżeniem, że rozważania takie
są uwarunkowane koniecznością przeprowadzenia kontroli aktu lub czynności
zaskarżonego w danej sprawie i usprawiedliwione tylko o tyle, o ile wywierają wpływ na wynik tego postępowania. Nie znoszą one przy tym domniemania
prawidłowości planu miejscowego, i to także wtedy, gdy wymagają dokonania
interpretacji postanowień planu znajdujących w sprawie zastosowanie na tych
samych zasadach, po jakie należy sięgnąć podczas wykładni każdego przepisu
prawa powszechnie obowiązującego.
Tego rodzaju stanowisko wypowiedziano w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 2016 r., sygn. akt II OSK 2174/1435, zamykając je
w tezie, że miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego, choćby był
on dotknięty wadą, nie można odmówić mocy obowiązującej jako aktowi prawa miejscowego i do czasu stwierdzenia jego nieważności lub uchylenia go we
właściwym trybie organ administracji zobowiązany jest respektować jego postanowienia. Rozwijając tę myśl w uzasadnieniu wyroku, sąd odrzucił możliwość
przejścia do porządku nad postanowieniami planu miejscowego także wówczas,
gdy budzą one poważne wątpliwości, np. co do tego, czy znajdują wyraźną podstawę ustawową. Podobnie jak uczyniono to w wyroku z 24 września 2009 r., wykluczył również jakąkolwiek samodzielną weryfikację planu miejscowego, w tym
przeprowadzaną przez sąd administracyjny w postępowaniu w sprawie ze skargi na inny akt administracyjny, konstatując, że wykraczałoby to poza granice tej
sprawy. Dopuścił wyłącznie uwzględnienie planu miejscowego jako elementu stanu faktycznego i prawnego istniejącego w dniu orzekania oraz ocenę, czy i jakie
konsekwencje prawne dla sprawy plan wywołuje.
Powyższe podejście zaprezentowano także wcześniej w wyroku z 24 września
2009 r., mimo że w sprawie rozpoznanej tym orzeczeniem rada gminy odstąpiła
od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego, podejmując w tym zakresie stosowną uchwałę na podstawie nieobowiązującego już art. 53 ust. 6 pr.g.g. z 1994 r. Sąd wyszedł bowiem z trafnego
założenia uznającego tę uchwałę za wyraz autonomii planistycznej gminy, który
wypada przyjąć do wiadomości, rozpoznając skargę na postanowienie organu
nadzoru górniczego, i odmówił zbadania zgodności uchwały z prawem, wskazując, że nie mieści się to w granicach sprawy. Dostrzegł zatem, że miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego stanowi część porząd35
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ku prawnego, który przewiduje zarówno właściwe tryby, w jakich plan może być
wzruszony, jak i prawne przesłanki rozstrzygające po pierwsze o tym, kiedy plan
powinien być uchwalony, i po drugie, jaką powinien przybrać treść. Tym samym
wyrok z 24 września 2009 r. jest jednym z tych ważnych orzeczeń sądowych, które zmierzają do zapewnienia ochrony tego porządku przed zagrożeniami dla jego
spójności, a nawet fundamentów i zasad leżących u jego podstaw, polegającymi
na tym, że przesłanki te mogłyby być kwestionowane przez nieuprawnione do
tego podmioty, poza jednym ze wspomnianych trybów w postępowaniach mających inny cel i przedmiot.

B.T.B.

Maciej Rakowski
Uniwersytet Łódzki

Początki hawajskiego prawodawstwa karnego
(1822–1842)
1. Uwagi wprowadzające
W 1778 r. do Wysp Hawajskich dotarła ekspedycja Jamesa Cooka. W ten
sposób rozpoczęły się kontakty Hawajczyków z białymi (głównie Brytyjczykami, Amerykanami i Francuzami), którzy wywierali odtąd coraz większy wpływ
na życie wyspiarzy we wszystkich jego aspektach – kulturowym, religijnym, społecznym, gospodarczym i prawnym. Każda z wysp stanowiła odrębne królestwo,
dopiero w 1810 r. król Kamehameha I (zm. w 1819 r.), pokonując sąsiednich
monarchów, stworzył jeden organizm państwowy – Królestwo Hawajów, które
przetrwało do 1893 r.1.
Jeszcze na początku XIX w. na wyspach istniało niewolnictwo i wielożeństwo,
a społeczeństwo podzielone było na stany: wodzów i ich poddanych. Tubylców
obowiązywały reguły kapu, czyli system ograniczeń i zakazów o charakterze religijnym. Za ich naruszenie wymierzano karę śmierci (wykonywaną przez spalenie,
utopienie, uduszenie, ukamienowanie lub pogrzebanie żywcem) oraz kary mutylacyjne (wyłupienie oczu, pozbawienie kończyn górnych lub dolnych). Przypadki
1
K. Kobus: Ustrój Królestwa Hawajów w świetle dziewiętnastowiecznych konstytucji [nieopublikowana praca magisterska złożona na Uniwersytecie Łódzkim]. Łódź 2017, s. 11–14; zob. też J.L. Haley: Captive paradise. A history of Hawaii. New York 2014, s. 1–28; J.F. Siler: Lost kingdom. Hawaii’s
last queen, the sugar kings and America’s first imperial adventure. New York 2012, s. XXII–XXIV;
R.S. Kuykendall, A. Grove Day: Hawaii: a history. From Polynesian kingdom to American statehood.
New Jersey 1976, s. 13–38; G. Daws: Shoal of time. A history of the Hawaiian Islands. Honolulu 1968,
s. 1–49; Idem: Honolulu. The First Century. The story of the town to 1876. Honolulu 2006, s. 3–16;
W.D. Alexander: A brief history of the Hawaiian people. American Book Company 1891, s. 104–116;
M.Ch. Alexander: The story of Hawaii. New York–Cincinnati–Chicago 1912, s. 68–157.
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ich stosowania odnotowano jeszcze w 1803 i 1817 r., a system kapu zniesiono
w 1819 r.2.
Od 1820 r. na wyspy przybywali protestanccy misjonarze, którzy walnie przyczynili się do rewolucji kulturowej na Hawajach, w większym zapewne stopniu
niż biali przedsiębiorcy, którzy zdominowali handel, przemysł i produkcję rolną.
Rozwijało się szkolnictwo, prasa, poczta, służba zdrowia. Organizujące państwo
hawajskie elity wzorowały się na europejskich i amerykańskich wzorach, a znaczący wpływ na politykę królów mieli amerykańscy i brytyjscy doradcy3.
W związku z dokonującymi się na wyspach przemianami cywilizacyjnymi
stanowienie prawa stało się narzędziem sprawowania władzy oraz kształtowania
postaw członków społeczeństwa. Celem publikacji jest przedstawienie pierwszych kroków Hawajczyków na drodze prowadzącej do stworzenia kodeksu karnego, który został uchwalony w 1850 r.

2. Prawodawstwo karne do 1835 r.
Przed zjednoczeniem państwa prawo miało charakter zwyczajowy, choć w jakiejś części wynikało z woli panującego, który stanowiąc reguły postępowania,
współdziałał z radą złożoną z ważniejszych wodzów. Walter F. Frear przywołał
postać Mailikukahi – piętnastowiecznego władcy wyspy Oahu – który miał wydać
prawa przeciw kradzieży i grabieżom, przewidujące dla sprawców karę śmierci.
Przywołany autor wskazywał również, że dawne hawajskie prawa oprócz zespołu
norm składających się na system kapu dotyczyły nieruchomości, podatków, rybołówstwa, korzystania z wód, osobistego bezpieczeństwa i własności osobistej,
a także podstawowych przestępstw: morderstw, rozbojów, kradzieży, cudzołóstwa
oraz wystąpienia przeciw zwierzchnikom. Ówczesne kary bywały okrutne i stanowiły przede wszystkim odwet4.
T. Szczerbowski: Kultura hawajska. Ka Mo’omeheu Hawai’i. Kraków 2014, s. 110–116;
W.D. Alexander: A brief history…, s. 30–31, 48–53, 166–167; R.S. Kuykendall, A. Grove Day:
Hawaii: a history…, s. 11, 29; J.L. Haley: Captive paradise…, s. 34–52; J.F. Siler: Lost kingdom…,
s. XIII, XIX; G. Daws: Shoal…, s. 53–60; Idem: Honolulu…, s. 24–33; H.G. Allen: The betrayal
of Liliuokalani last queen of Hawaii 1838–1917. Honolulu 1982, s. 24–25; Native Hawaiian rights
handbook. Red. M.K. McKenzie. Honolulu 1991, s. 3–4.
3
R.S. Kuykendall, A. Grove Day: Hawaii: a history…, s. 43–46, 56–62, 76–86; R.S. Kuykendall: The Hawaiian Kingdom. Vol. I: 1778–1854 Foundation and Transformation. Honolulu
1938, s. 100–116; G. Daws: Shoal…, s. 61–65, 80–81, 90–109, 132; J.L. Haley: Captive paradise…,
s. 74–90; R.C. Lydecker: Roster Legislature of Hawaii 1841–1918. Constitutions of monarchy and
republic. Speaches of sovereigns and presidents. Honolulu 1918, s. 4; H.E. Chambers: Constitutional
history of Hawaii. Baltimore 1896, s. 10–11.
4
W.F. Frear: Hawaiian Statute Law. W: Thirteenth Annual Report of The Hawaiian Historical
Society. Honolulu 1906, s. 16–17; R.C. Lydecker: Roster Legislature…, s. 3.
2
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Znaczenie prawa stanowionego, także karnego, wzrosło po zjednoczeniu
państwa, gdy Kamehameha I umocnił władze centralne, a także musiał mierzyć
się z wyzwaniami związanymi z coraz bardziej ożywionymi kontaktami z cudzoziemcami. Zmiany obowiązujących norm następowały pod wpływem protestanckich misjonarzy, za sprawą których – jak pisał Frear – prawo straciło wiele ze
swego dawnego barbarzyństwa. Tubylcy przyjmowali zasady wskazane w Biblii,
zdobywali wiedzę o regułach, według których żyli cudzoziemcy, zaś ludzie podlegli wodzom dowiadywali się, że również posiadają prawa5.
Jak podaje William Richards6 (który miał być tego świadkiem), 22 stycznia
1824 r. królowa Ka’ahumanu7 ogłosiła zgromadzonemu tłumowi ustny statut,
składający się z zaledwie 5 dyspozycji. Zakazano morderstw, kradzieży wszelkiego rodzaju, bójek oraz pracy i zabaw w szabat8, a także zapowiedziano utworzenie
szkół i nakazano pobieranie w nich nauki. Ogłoszone przepisy karne były o tyle
szczególne, że nie zawierały określenia sankcji za ich naruszenie. W 1825 r. za
radą Lorda Byrona wprowadzono udział ławy przysięgłych w sprawach gardłowych oraz określono sposób wykonywania kary śmierci. Skazani mieli być wieszani, nie zaś, jak wcześniej, kamienowani, duszeni, zatłukiwani kijami lub ścinani we śnie. Zniesiono również kary mutylacyjne, polegające na wyłupywaniu
oczu lub łamaniu kończyn. Około 1825 r. wydano przepisy przeciw powszechnemu wówczas pijaństwu, a także normy mające zwalczać tzw. wyuzdanie, zabraniające kobietom odwiedzania cumujących w porcie statków. Stanowione przez
monarchę prawo nadal ogłaszano ustnie9.
Ralph S. Kuykendall i A. Grove Day oraz Gavan Daws podają, że pierwszy
akt hawajskiego władcy wydany w formie pisemnej pochodził z 1822 r. i zawierał
przepisy przeciw niesfornym cudzoziemskim żeglarzom10. Z kolei Frear i Robert
C. Lydecker przekonywali, że pierwszy spisany statut został wydany 2 czerwca
1825 r. przez premiera Kalanimoku. Dotyczył żeglugi i funkcjonowania portu

W. F. Frear: Hawaiian Statute Law…, s. 19, 22.
Amerykański misjonarz, doradca Kamehamehy III od 1838 r., uznawany za głównego
twórcę aktów ustrojowych z lat 1839–1840 – R.S. Kuykendall: The Hawaiian Kingdom. Vol. I…,
s. 154–159; R.S. Kuykendall, A. Grove Day: Hawaii: a history…, s. 53–54, 64–70; H.E. Chambers: Constitutional history…, s. 11; D.K. Sai: The American occupation of the Hawaiian Kingdom:
beginning the transition from occupied to restored state [rozprawa doktorska złożona na University
of Hawai’i]. Honolulu 2008, s. 63–66, www.hawaiiankindom.org/pdf/Dissertation(Sai).pdf [dostęp:
22.04.2018]; G. Daws: Shoal…, s. 107.
7
Ibidem, s. 55–60, 66, 72; R.S. Kuykendall, A. Grove Day: Hawaii: a history…, s. 40,
46–47, 57; H.G. Allen: The betrayal…, s. 23–25; W.D. Alexander: A brief history…, s. 166–167;
D.K. Sai: The American…, s. 58–61.
8
W ówczesnym hawajskim prawodawstwie dzień dla chrześcijan święty, czyli niedzielę, nazywano szabatem (sabbath).
9
W.F. Frear: Hawaiian Statute Law…, s. 23–26.
10
R.S. Kuykendall, A. Grove Day: Hawaii: a history…, s. 51; G. Daws: Honolulu…, s. 62.
5
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w Honolulu11. Drugi spisany akt dotyczył prawa karnego. Został wydany 8 grudnia
1827 r. przez Kamehamehę III (1825–1854) z udziałem wodzów oraz regentki –
królowej Ka’ahumanu. W pierwszym jego zdaniu zapowiedziano, że obowiązuje on
tubylców oraz cudzoziemców. Za morderstwo przewidziano karę śmierci (art. I),
za kradzież – „zakucie w żelazo” (art. II), podobnie za cudzołóstwo (art. III),
za sprzedaż rumu – karę więzienia (art. IV), za prostytucję – grzywnę (art. V),
a za hazard – więzienie (art. VI). Katalog przestępstw był bardzo ubogi (aż 2
z 6 penalizowanych zachowań dotyczyło kwestii obyczajowych), zaś kary zostały
określone bardzo ogólnie. W dniu 21 września 1829 r. wydano przepisy dotyczące spraw małżeńskich, w których przewidziano kary grzywny za cudzołóstwo
oraz współżycie bez ślubu12.
Kolejnym aktem stanowienia prawa karnego był królewski dekret z 12 listopada 1833 r. dotyczący „dźgania nożem i noszenia śmiercionośnej broni”. W kilkuzdaniowym wstępie wskazano na zło wyrządzane przez żeglarzy dopuszczających się z użyciem noża przestępstw przeciwko życiu lub zdrowiu. Karze podlegała każda osoba znaleziona na brzegu z nożem lub inną niebezpieczną bronią.
Sprawca miał być niezwłocznie zatrzymany i doprowadzony do fortu, chyba że
wskazał „dobry powód” posiadania takiej broni. Karano go grzywną w kwocie
10$ lub chłostą (25 batów na plecy). Kto umyślnie ugodził i zranił inną osobę,
karany był 100 batami i miał zapłacić grzywnę w wysokości 50$ (w wypadku jej
nieuiszczenia sprawca odbywał karę 2 miesięcy więzienia)13.

W.F. Frear: Hawaiian Statute Law…, s. 26; R.C. Lydecker: Roster Legislature…, s. 3.
W.F. Frear: Hawaiian Statute Law…, s. 27–28. Charles Samuel Stewart podaje, że akt
z grudnia 1827 r. został uzupełniony o przepisy odnoszące się do hazardu, pijaństwa, prostytucji,
profanowania szabatu przez niewłaściwe rozrywki lub pracę, współżycia bez ślubu. Znalazły się one
w proklamacji władcy z 7 października 1829 r. wydanej w związku ze sporem o krowę pomiędzy
dwoma Brytyjczykami a Hawajczykiem – C.S. Stewart: A visit to the south seas, in the United States’ ship Vincennes during the years 1829 and 1830; including scenes In Brazil, Peru, Manila, The Cape
of Good Hope, and St. Helena. Vol. II. London 1832, s. 145–152 [tam tekst proklamacji].
13
Korzystaliśmy z tekstu opublikowanego w późniejszym zbiorze – A law respecting stabbing
with a knife and carying instruments of death. W: Translation of the constitution and laws of the
Hawaiian Islands, established in the reign of Kamehameha III. Lahainaluna 1842, s. 162–163. W analizowanych tekstach grzywnę określano w dolarach. Choć nie wskazano tego wyraźnie ani w aktach
prawnych, ani w piśmiennictwie, zakładamy, że chodziło o dolary amerykańskie, bowiem hawajska
waluta została wyemitowana dopiero w 1847 r. (był to również dolar równy kursem z dolarem amerykańskim) – KALA: Hawaiian Money Before the Dolar, https://aboutmauinui.com/2010/10/22/kalahawaiian-money-before-the-dollar/ [dostęp: 4.01.2019].
11

12
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3. Statut karny z 1835 r.
Dnia 5 stycznia 1835 r.14 Kamehameha III wydał akt zwany – nieco na wyrost – pierwszym hawajskim kodeksem karnym. Rok później opublikowano go
w przekładzie na język angielski w postaci broszury mającej zaledwie 6 stron druku15. W tym wydaniu zredagowany jest jako jeden akt podzielony na 5 artykułów.
Ponieważ każdy z nich opatrzony jest królewskim podpisem, nie można wykluczać,
że ogłoszono je jako odrębne dekrety władcy, zestawione później w całość. Dla rozważań nad treścią przepisów okoliczność ta nie ma większego znaczenia.
Akt (opatrzony tytułem Laws) zaczynał się wstępem, który warto zacytować
w całości: „Czynimy proklamację. Wszyscy ludzie każdej ziemi, słuchajcie i przestrzegajcie. Niech każdy, kto usłyszy te Prawa, przestrzega ich; a jeśli je naruszy, będzie winnym”. W art. I zdefiniowano morderstwo jako „pozbawienie życia drugiego
ze złym zamiarem zabicia”; groziła za to kara śmierci. Kto zaś „w złości zniszczył
ludzkie życie, nie mając zamiaru zabicia”, miał zostać uwięziony na 4 lata. Pomocnictwo oraz podżeganie (skuteczne) do morderstwa również karane było śmiercią.
W art. II określono kary za kradzież. Sprawca zwrócić miał dwukrotność
tego, co zabrał, a pokrzywdzony miał następnie przekazać sędziemu ćwierć tego,
co otrzymał. Skazany, który nie wykonał obowiązku zapłaty, miał zostać uwięziony lub skazany na roboty albo chłostę. Art. III – najobszerniejszy – poświęcono odpowiedzialności za „nielegalne związki” (illicit connections). Kobieta lub
mężczyzna pozostający w związku małżeńskim, którzy dopuścili się cudzołóstwa,
podlegali karze grzywny w kwocie 15$ (z możliwością uiszczenia w naturze,
z ewentualną zamianą na pozbawienie wolności lub roboty w wymiarze 4 miesięcy). Z kwoty grzywny 5$ przypadało sędziemu, zaś pozostałe 10$ – małżonkowi osoby niewiernej. Określono także odpowiedzialność (na takich samych
zasadach) za współżycie z cudzą żoną lub mężem, prostytuowanie własnej żony
lub męża, córki, syna, sługi, sąsiada, brata lub siostry, a także za bigamię. Wskazano przy tym, że małżonek niewinny mógł żądać rozwodu. Grzywnie w kwocie
10$ podlegała prostytutka, osoba prowadząca dom publiczny oraz pomocnik do
prostytucji, który uczynił sobie z tego źródło dochodu. W tym samym przepisie
stypizowano również przestępstwo zgwałcenia: „mężczyzna o silnym ramieniu,
który używa siły wobec kobiety, która nie stosuje się do jego życzeń”, musiał zapłacić pokrzywdzonej kwotę 50$, w przeciwnym razie miał być uwięziony lub
zobowiązany do robót przez 5 miesięcy. Redakcja przywołanego przepisu rodzi
Taką datę dzienną podają R.S. Kuykendall, A. Grove Day: Hawaii: a history…, s. 53.
Akt opublikowano bez daty dziennej, a w późniejszych dokumentach pojawiało się odwołanie do
aktu z 1835 r. W.F. Frear twierdził jednak, że kodeks wydano w roku 1834 – W.F. Frear: Hawaiian
Statute Law…, s. 31.
15
Laws of the Sandwich Islands by Kauikeaouli the king. Oahu 1835; zob. też W.F. Frear: Hawaiian Statute Law…, s. 31–32.
14
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wątpliwości, czy nie chodziło w nim o odpowiedzialność za znęcanie się nad osobą najbliższą. Jednak w kolejnym zdaniu, w którym określono, że z zapłaconej
przez skazanego kwoty 15$ otrzymać miał sędzia, wyraźnie wskazano, że chodzi
o person guilty of rape.
W art. IV opisano odpowiedzialność za oszustwo (deception), rozumiane
jako przywłaszczenie sobie cudzej własności lub zaprzeczanie własnym słusznym
długom (just debts). Kara wymierzana była na zasadach takich jak w przypadku
kradzieży. Znajdujemy tam także określenie kar za pomówienie osoby niewinnej
(slander an innocent person), „dawanie fałszywego świadectwa” (czyli fałszywe
zeznania) oraz czczenie bożków. Wszystkie te czyny przywołano w jednym zdaniu, a ich sprawcę określono mianem oszusta (deceiver).
Art. V dotyczył pijaństwa. Odpowiedzialności podlegał ten, kto pił napoje
spirytusowe, a upiwszy się, chodził po ulicach, „rozrabiając” i lżąc tych, których
spotkał na swej drodze. W tym samym artykule określono również odpowiedzialność awanturnika trzeźwego (riotous person not intoxicated) oraz kary dla
sprawcy zniszczenia domu lub ogrodzenia.
W akcie z 1834 r. stypizowano więc jedynie podstawowe przestępstwa, przy
czym w niektórych artykułach połączono czyny wyraźnie różne od siebie (jak
oszczerstwo i czczenie pogańskich bóstw). Wiele uwagi poświęcono występkom
przeciw obyczajności – związanym z seksualnością oraz nadużywaniem alkoholu.
Nietrudno dostrzec tu wpływ nauk protestanckich misjonarzy. Kary były ściśle
oznaczone, jednak w przypadku kar pieniężnych wskazano alternatywne sankcje
na wypadek nieuiszczenia grzywny. Warto docenić wskazanie zasad odpowiedzialności podżegaczy i pomocników, choć jedynie w przypadku morderstwa.

4. Przepisy karne ustanowione przez władcę w latach 1838–1840
Kolejne stanowione na Hawajach normy prawa karnego miały przeciwdziałać
pladze pijaństwa. W królewskim edykcie z 20 marca 1838 r. określono kary za
sprzedaż napojów alkoholowych bez pisemnej licencji. Za naruszenie zakazu groziła kara grzywny w kwocie 50$, za ponowne przestępstwo – 100$, przy każdym
kolejnym czynie – o 50$ więcej (ust. 1). W ust. 2 w dość zaskakujący sposób doprecyzowano czynności sprawcze – karana była sprzedaż alkoholu w niewielkich
ilościach, nie zaś w beczkach. W obiektach (dosłownie: houses) posiadających
licencję na sprzedaż alkoholu zabronione było pijaństwo; jeśli tubylec lub cudzoziemiec upił się w takim obiekcie, jego właściciela karano grzywną (ust. 4)16.
A law regulating the sale of ardent spirits. W: Translation…, s. 160–161. Licencje na sprzedaż
alkoholu wprowadzono królewskim dekretem z 25 marca 1833 r. – W.F. Frear: Hawaiian Statute
16
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W 1840 r. rząd (z podpisem władcy) wydał akt zakazujący wytwarzania i używania napojów odurzających. Za wyrób alkoholu z ziemniaków, trzciny cukrowej, melonów groziła grzywna w kwocie 1$, podwajana za każdy następny czyn
tego rodzaju, niezależnie od tego, czy sprawca sam wypił przygotowany trunek
(ust. 1) czy dał do wypicia innej osobie (ust. 2). Akt miał być ogłoszony przez heroldów (dosłownie: criers) w każdej wiosce i miał wejść w życie z dniem ogłoszenia (najprawdopodobniej w danej wsi) lub od ostatniego dnia listopada 1840 r.17.

5. Prawo karne w przepisach Deklaracji Praw z 1839 r.
i konstytucji z 1840 r.
W latach 1839–1840 Kamehameha III wydał akty określające ustrój państwa, opracowane przy udziale cudzoziemskich doradców na czele z Richardsem.
W czerwcu 1839 r. ogłoszono Deklarację Praw, a 8 października 1840 r. – pierwszą hawajską konstytucję, do której deklaracja została dołączona, z niewielkimi
poprawkami, jako Declaration of rights, both of the people and chiefs18. Jej postanowienia nie odnosiły się do zasad odpowiedzialności za przestępstwa. Warto
jednak zauważyć, że podstawowe prawa naturalne („przyznane przez Boga każdemu właściwie zachowującemu się człowiekowi i wodzowi”), do których należało życie, wolność, wolność od uciemiężenia, własność, nie przysługiwały tym,
którzy gwałcili prawo. Wyliczone dobra mogły być zatem naruszone w wykonaniu kary orzeczonej za przestępstwo.
Inne gwarancje praw podstawowych znalazły się w tekście pierwszej ustawy
zasadniczej. Na początku tego aktu znajdujemy 5 punktów, w których sformułowano m.in. normy z zakresu prawa karnego, głównie procesowego. W art. II zapisano, że nikt nie będzie karany za nieuszanowanie Boga, dopóki nie zacznie
krzywdzić sąsiada lub „sprowadzać zła do królestwa”. W art. III zapowiedziano,
że zostanie ukarany każdy, kto popełni przestępstwo przeciw królestwu lub innej osobie. Zadeklarowano też obowiązywanie zasady równości wobec prawa.
Z art. IV wynikała zasada, że nikt nie zostanie ukarany bez udowodnienia mu
winy w przeprowadzonym zgodnie z prawem procesie, w którym oskarżony miał
stanąć twarzą w twarz z oskarżycielem. Natomiast w art. V sformułowano gwarancje bezstronności sędziów.
Law…, s. 30–31. Ralph S. Kuykendall informuje, że w 1838 r. wydano two liquor acts, drugi z nich –
datowany na 21 sierpnia – wprowadzał zakaz importu alkoholu destylowanego, zob. R.S. Kuykendall: The Hawaiian Kingdom. Vol. I…, s. 161–163.
17
Law prohibiting the manufacture and use of intoxicating drinks. W: Translation…, s. 161–162.
18
Tekst pierwszej ustawy zasadniczej wraz z Deklaracją Praw: http://www.hawaii-nation.org/
constitution-1840.html [dostęp: 1.01.2019]. Nie udało nam się dotrzeć do tekstu Deklaracji z 1839 r.,
opieramy się więc na dokumencie z 1840 r., w przekładzie z języka hawajskiego na angielski.
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Akty ustrojowe z lat 1839–1840 miały istotne znaczenie dla rozwoju postępowania karnego, nie zawierały jednak norm z zakresu prawa materialnego. Brak
określenia podstawowych zasad odpowiedzialności za przestępstwa można uznać
za lukę obu wydanych wówczas Deklaracji Praw.

6. Ustawodawstwo karne z lat 1840–1842
Parlament powołany do życia na mocy przepisów konstytucji z 1840 r.19
rozpoczął ożywioną działalność legislacyjną, a wśród uchwalanych przepisów
były również te dotyczące odpowiedzialności karnej. Zbiór aktów uchwalonych
w pierwszym dwuleciu działania izb został wydany w przekładzie na język angielski20. Poszczególne ustawy są w nim przywoływane bez wskazania daty uchwalenia, oznaczone jako rozdziały większej całości, jednak ich tytuły, w których pojawiają się słowa „prawo” oraz „statut”, a także wskazywanie daty wejścia w życie
wskazują, że powstały jako odrębne akty prawne.
We wstępie do zbioru praw wskazano, że część ustaw uchwalono w wyniku
propozycji pochodzących od „cudzoziemskich gości, dowódców okrętów wojennych, cudzoziemców żyjących na wyspach oraz konsulów państw obcych”.
Wymieniono też twórców przyjmowanych wówczas aktów, którymi byli rdzenni
Hawajczycy: David Malo, a także John Ii, Boaz Mahune, Timothy Kaeweiwi oraz
Daniel Ii. Przygotowywane przez nich projekty podlegały istotnym zmianom
w trakcie prac izb parlamentu21.
Najwcześniejsze z ustaw zawierających przepisy karne powstały już pod koniec 1840 r. (są to jedne z niewielu aktów, w których wskazano datę uchwalenia).
W akcie z 13 listopada 1840 r. zakazano pracy w szabat (m.in. uprawy ziemi,
rybołówstwa), wszelkich rozrywek i gier, głośnego hałasu, a nawet głośnych zabaw dzieci (wild running about of children). Jeśli sprawca hałasu miał mniej niż
14 lat, przesłuchiwano go wraz z rodzicami, a grzywnę miała zapłacić osoba winna (w przypadku dzieci mieli to zapewne być rodzice). Karą dla sprawcy była
grzywna w kwocie 1$, podwajana przy każdym ponownym występku22. Ustawa
z 14 listopada 1840 r. określała odpowiedzialność za lżenie, przeklinanie kogoś
19
Powstał wówczas dwuizbowy parlament, złożony z House of Nobles (stanowiącej kontynuację rady wodzów, której nowi członkowie mieli być powoływani przez władcę) oraz House of Representatives (izby niższej, złożonej z zaledwie 7 posłów wybieranych przez mieszkańców wysp) –
K. Kobus: Ustrój Królestwa…, s. 44–47; zob. też R.C. Lydecker: Roster legislatures…, s. 4–5;
R.S. Kuykendall: The Hawaiian Kingdom. Vol. I…, s. 167–169.
20
Translation…, s. 200.
21
Preface. W: Translation…, s. 3–4.
22
Law for protection of the sabbath. W: Translation…, s. 79–81.
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lub oszczerstwo. Sprawca lżenia lub przeklinania innej osoby, działający ze złym
zamiarem uczynienia pokrzywdzonego „wstrętnym lub wściekłym”, miał cierpieć
shame in irons do 1 miesiąca (ust. 1); był to najpóźniejszy z badanych aktów,
w których trafiamy na karę zakucia w żelazo (bliżej nieopisaną). Sprawca oszczerczych kłamstw przeciw drugiemu miał być karany zależnie od wagi czynu, przy
czym miał być wolny od kary, jeśli jego wypowiedzi były „niemal prawdziwe”
albo działał w wyniku błędu i bez złości (ust. 2)23.
Jedna z późniejszych ustaw dotyczyła kar za kradzież. Jeśli wartość skradzionych przedmiotów wynosiła poniżej 2$, karą była grzywna w wysokości czterokrotności ich wartości, w połowie przypadająca rządowi, w połowie pokrzywdzonemu,
z zamianą na ciężkie roboty o wartości równej wysokości grzywny (ust. 1). Jeśli
wartość przedmiotu czynu wynosiła od 2$ do 100$, karą była grzywna na takich
samych zasadach oraz ciężkie roboty na czas od 4 do 8 miesięcy (ust. 2). W przypadku większej wartości mienia sprawca miał zwrócić, co zabrał, zrekompensować
straty, a potem miał być wywieziony do innego kraju na czas od 5 do 10 lat (ust. 3).
Sprawca powracający do przestępstwa kradzieży, niezależnie od wartości mienia,
miał być deportowany na czas wskazany przez sędziów, zależny od wagi czynu
(ust. 4). Kto wskazał złodzieja, miał otrzymać jako nagrodę 1/4 z zapłaconej grzywny (ust. 5). Dopuszczono ugodę stron, na mocy której zamiast deportacji mogła
być zapłacona grzywna, 200$ za każdy rok wygnania (ust. 6 i 7)24.
Odrębnym aktem regulowano odpowiedzialność za włamanie. We wstępie do
niego wskazano, że zabronione jest włamywanie się do domów, potajemne otwieranie okien, forsowanie drzwi lub okien. Włamanie do cudzego domu i kradzież
(małą lub dużą) karano jak kradzież (ust. 1). Jeśli sprawca nic z domu nie zabrał,
miał być wygnany na 3 lata (ust. 2), a jeśli miał przy sobie „śmiertelną broń”, wygnanie było dożywotnie (ust. 3)25.
Nie stanowi zaskoczenia, że jedna z ustaw dotyczyła odpowiedzialności za
pozbawienie człowieka życia. Za morderstwo uznawano działanie z zamiarem
zabicia, dla sprawcy takiego czynu przewidziano wyłącznie karę śmierci. Jeśli
sprawca działał w gniewie, bez zamiaru zabicia, dopuszczał się zabójstwa, za
które groziła kara 4 lat pozbawienia wolności. (ust. 1). Za pomocnictwo do morderstwa przewidziano karę śmierci, za pomocnictwo do zabójstwa – karę jak
za zabójstwo (ust. 2). Podżegacz do morderstwa podlegał karze śmierci, a jeśli
czynu nie popełniono – karze 4 lat pozbawienia wolności (ust. 3). Bez większego uzasadnienia wyodrębniono czyn w postaci zabicia człowieka wskutek
umyślnego uderzania ostrym narzędziem lub miotania pocisków – zagrożony
był karą śmierci (ust. 4), podobnie jak grożenie zabiciem i faktyczne popełnieA law prohibiting reviling, swearing and slander. W: Translation…, s. 81–82.
Law prohibiting theft. W: Translation…, s. 153–155.
25
Law prohibiting burglary. W: Translation…, s. 155–156. Trudno wyjaśnić, dlaczego sprawca,
który włamawszy się, nie dokonał zaboru mienia, miał być karany surowiej (banicją) niż włamywacz, któremu udało się coś skraść.
23
24

Początki hawajskiego prawodawstwa karnego (1822–1842)

697

nie zapowiadanego czynu (ust. 5) oraz zabicie człowieka w związku z rozbojem
(ust. 6). Odrębnie opisano odpowiedzialność za zabicie rozbitka (ust. 7). Interesującym przypadkiem była odpowiedzialność za spisek w celu zabicia władcy –
już za przygotowanie groziła kara śmierci (ust. 8). W tym samym akcie uregulowano też odpowiedzialność za usiłowanie zdetronizowania panującego. Przewidziano za to karę dożywotniego wygnania oraz konfiskaty majątku (ust. 9).
Inny przepis (ust. 10) określał kary za spiskowanie w celu zabicia gubernatora
lub wysokiej rangi wodza26.
W statucie o fałszerstwie czytamy, że jest to „wielkie przestępstwo”, za które
w przeszłości wymierzano karę śmierci. Za podrabianie cudzego podpisu w celu
osiągnięcia korzyści groziła kara taka jak za kradzież, niezależnie od skutku. Jeśli
czyn dotyczył mienia znacznej wartości, było to wygnanie (ust. 1). Jeśli fałszerstwo nie wiązało się z uzyskaniem korzyści, sprawca miał być karany odpowiednio do natury przestępstwa (ust. 2). Ponowne popełnienie tego przestępstwa karano wygnaniem do innego kraju (ust. 3)27. Odrębną ustawą uregulowano zasady
odpowiedzialności za fałszowanie pieniędzy. Za fałszowanie pieniądza w celu
użycia go w oszukańczym handlu groziło wygnanie na 5 lat (ust. 1). Taka sama
kara przewidziana była za pomocnictwo (accessary), usiłowanie oraz niepowiadomienie władz (ust. 2). Przestępstwem było również świadome użycie fałszywego pieniądza, który otrzymało się od innej osoby. Karą była zapłata podwójnej
kwoty drugiej stronie transakcji oraz równowartość tej kwoty dla rządu (ust. 4).
Jeśli sprawca używał takiego pieniądza nieświadomie, nie popełniał przestępstwa,
ale musiał zapłacić „dobrym pieniądzem” (ust. 3). Te same kary przewidziano dla
cudzoziemca, który wytworzył fałszywy pieniądz poza Hawajami i przybywszy na
wyspy, miał go w swoim posiadaniu (ust. 5)28.
W ustawie o krzywoprzysięstwie odróżniono falsehood (gdy sprawca jako
oskarżony kłamie, że czynu nie popełnił) od właściwego krzywoprzysięstwa, czyli perjury (którego sprawcą jest świadek, który złożywszy religijne przyrzeczenie
mówienia prawdy, podał fałszywe oświadczenie, aby winny uniknął odpowiedzialności albo niewinny ją poniósł). Kara dla sprawcy zależała od przedmiotu
sprawy, w której skłamał. Jeśli dotyczyła życia, przewidziano wygnanie na okres
od 10 do 15 lat; jeśli nie – groziła chłosta 20 batów oraz taka kara, jaką sprawca zamierzał sprowadzić na niewinnego lub od której chciał uchronić winnego
(ust. 2). Zeznania skazanego za krzywoprzysięstwo nigdy już nie miały być uznane za prawdziwe (ust. 3)29.
W ustawie o napaściach ustawodawca sformułował zakaz kłótni, w których
jeden uderza drugiego pięścią lub czymkolwiek innym. Jeśli nie doszło do poważnego zranienia, udział w takiej bójce karano grzywną w wysokości 6$, a jeśli
26
27
28
29

Law respecting murder. W: Translation…, s. 156–158.
A statute respecting forgery. W: Translation…, s. 138–139.
Law respecting the counterfeiting of money. W: Translation…, s. 139–140.
Law respecting perjury. W: Translation…, s. 141–142.
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rany były groźniejsze, grzywna miała być wyższa, proporcjonalna do zranienia
(ust. 1). Opisano też szczegółowo różne typy tego przestępstwa (ust. 2)30.
Interesująca była obszerna ustawa o lubieżności, w której stypizowano różnorodne przestępstwa przeciw wolności seksualnej i obyczajności. Część z nich
opisujemy dokładniej, gdyż stanowią świetny przykład ówczesnego hawajskiego
prawodawstwa – metody opisywania znamion czynu, zasad określania sankcji,
szczegółowości przepisów.
Za zgwałcenie kobiety (którego znamieniem było użycie siły i brak zgody pokrzywdzonej) groziła grzywna w kwocie 50$. Jeśli jednak sprawcą był człowiek
znaczący lub majętny, kobieta była osobą znaczącą bądź zaistniały okoliczności
obciążające, sędziowie mogli karę podwyższyć, a także wygnać sprawcę na czas
do 4 lat albo skazać na ciężkie roboty w więzieniu (ust. 1). Kara za usiłowanie
zgwałcenia stanowiła połowę kary za dokonanie. Napastowanie uśpionej kobiety
w celu współżycia traktowano jak zgwałcenie. Z zapłaconej kwoty ćwierć przypadała dla rządu, reszta dla pokrzywdzonej, jednak „kobieta o złym charakterze”
nie otrzymywała żadnej zapłaty (ust. 2).
W tym samym akcie przewidywano karanie cudzołóstwa. Czytamy, że jeśli
mężczyzna miał „żonę o dobrym charakterze, nigdy nie karaną, niezłośliwą”,
a spał z inną kobietą, żona mogła od niego odejść i miała prawo poślubić innego, zaś niewierny mąż miał zostać wygnany z kraju na 4 lata. Jeśli jednak pokrzywdzona nadal chciała z nim żyć, to musiał zapłacić grzywnę 30$ – połowę
dla męża kochanki, połowę zaś dla rządu (jeśli kochanka nie miała męża, całość
zapłaty trafiała do budżetu). Jeśli grzywny nie zapłacono, zamieniano ją na prace
w więzieniu przez 8 miesięcy. Jednak „żona o złym charakterze” nie miała prawa
decydowania o przyszłości małżeństwa, nie przewidywano w takim przypadku
orzekania separacji ani wygnania sprawcy, jedyną karą była grzywna 30$ (ust. 3
i 4). Takie same zasady odpowiedzialności dotyczyły niewiernej żony (ust. 5).
Niezamężny mężczyzna lub kobieta za współżycie z osobą zamężną podlegali
grzywnie w kwocie 30$ (lub karze 6 miesięcy ciężkich robót), ale jeśli nagabujący
do kontaktów cielesnych był osobą pozostającą w związku małżeńskim, to kara
była o połowę niższa (ust. 6). Żonaty mężczyzna, który uwiódł „młodą dziewczynę o dobrym charakterze”, płacił jej ojcu 15$, po czym miał być wygnany na
4 lata (ust. 7).
Karano też współżycie bez ślubu dwojga osób stanu wolnego. Jeśli sprawcy postanowili wziąć ślub, płacili jedynie grzywnę w kwocie 3$. Jeśli ślubu nie
wzięli, karano ich ciężkimi robotami (stronę „nagabującą” w wymiarze 5 miesięcy, partnera w wymiarze 2,5 miesiąca, a jeśli wina była równa – oboje pracowali
po 4 miesiące (ust. 8)). W omawianej ustawie znajdujemy też ciekawy przejaw
humanitaryzmu. Kobieta, która dopuściła się cudzołóstwa, a stała się brzemienna, nie była karana aż do urodzenia dziecka. Po urodzeniu dziecka jej karą miała
30

Law respecting assaults. W: Translation…, s. 143–144.
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być troska o potomka, jeśli zaś uchybiła temu obowiązkowi, płaciła 15$ na rzecz
dziecka (ust. 9)31.
Wśród norm uchwalonych na podstawie projektu przyjętego przez izbę wyższą dnia 1 kwietnia 1841 r. znalazło się określenie sankcji za niewykonanie wyroku oraz dyspozycja nakazująca podwyższenie kary w przypadku oddalenia
apelacji oskarżonego32. W innej ustawie uregulowano odpowiedzialność karną za
czyny przeciw zwierzętom, nawet jeśli weszły one na cudzy grunt. Jego właściciel
nie mógł zwierzęcia zabić, zranić ani połamać mu kości. Mógł je tylko schwytać
i uwięzić. Kto zaś zwierzę zabił lub zranił z kryminalnym zamiarem, musiał zapłacić odszkodowanie właścicielowi33. Przepisy karne chroniące zwierzęta znalazły się również w ustawie o potajemnych wyścigach konnych34.
W ustawie o wspieraniu ciszy nocnej prawodawca wskazał, że hałasowanie
w nocy stanowi naruszenie tabu. Za złamanie zakazu groziła grzywna od 1$ do 5$,
nadto sprawca mógł zostać uwięziony do rana (ust. 1)35. Przepisy ustawy o hazardzie przewidywały karę grzywny, podwójną, gdy do czynu doszło w szabat36.
Ustawa dotycząca pracy skazanych zawierała normy z zakresu prawa wykonawczego. We wstępie do niej wyrażono pogląd, że źle jest, gdy wielu kryminalistów pracuje w jednym miejscu. Zatrudnienie skazanych miało odbywać się
nie dla prywatnego interesu, ale przy robotach publicznych, takich jak budowa
dróg, ogrodzeń, więzień, praca w fortach (ust. 1). Korzyści z ich pracy miały być
przeznaczone na realizację robót publicznych lub spłatę publicznych długów etc.
(ust. 2). Skazani mężczyźni i kobiety nie mogli pracować razem, ani spać w tym
samym domu (ust. 3). Kobiety nie mogły wykonywać prac przeznaczonych tylko
dla mężczyzn lub nieodpowiednich dla kobiet. Wyliczono prace odpowiednie;
zaś ciężarne nie mogły wykonywać prac ciężkich (ust. 4). Zwraca uwagę interesujący przepis dotyczący funkcjonariuszy naruszających przepisy ustawy. Urzędnik,
który dopuścił się takiego występku, przejmował karę skazanego, wobec którego naruszył prawo (ust. 5)37. Z kolei w ustawie o zbiegłych więźniach z 3 maja
1842 r. przewidziano karę chłosty za ucieczkę; kara miała być podwajana przy
każdej kolejnej próbie samouwolnienia38.
Poważne wątpliwości może budzić kara wygnania z kraju, przewidziana za
wiele różnych czynów. Po pierwsze – była dość trudna do wykonania i kosztowna, zważywszy na położenie Hawajów. Po drugie – przy tego rodzaju karze nie31
32

90.

33
34
35
36
37
38

Law respecting lewdness. W: Translation…, s. 144–151.
Of those persons who refuse to comply with the sentense of the judges. W: Translation…, s. 89–
A law respecting mischievous beasts. W: Translation…, s. 97–98 [ust. 12].
A law respecting the racing of horses secretly. W: Translation…, s. 151–152.
A law to promote the quiet of the night. W: Translation…, s. 135–136.
A law respecting gambling. W: Translation…, s. 136–137.
Law respecting the labor of criminals, and the avails thereof. W: Translation…, s. 120–121.
A law respecting prisoners who abscond. W: Translation…, s. 169.

700

Maciej Rakowski

łatwo było zapewne znaleźć państwo gotowe do przyjmowania skazanych. Prawdopodobnie chodzić miało jedynie o przesiedlenie na inną wyspę, na co zdaje się
wskazywać treść przepisów ustawy o osobach wygnanych z 27 kwietnia 1842 r.
(określonych we wstępie do niej jako banished to another place, nie zaś land, jak we
wcześniejszych przepisach zawierających określenie sankcji). Skazany na banicję
miał otrzymać od rządu żywność na 6 miesięcy, a później mógł się utrzymywać
z uprawy roli. Po upływie okresu kary mógł opuścić miejsce wygnania pod warunkiem, że pozostawił taką samą ilość żywności (ust. I). Za ucieczkę z miejsca
wygnania karany był 25 batami, karę powiększano o 25 razów po każdej kolejnej
próbie ucieczki (ust. III). Chłostą, wymierzaną według uznania sędziego, karano
także za naganne zachowanie w miejscu pobytu (ust. IV). Natomiast skazany żyjący spokojnie, zachowujący „dobry charakter” i wykazujący zmianę na lepsze,
mógł zostać ułaskawiony przez House of Nobles (ust. I)39.
Niestety nie udało się ustalić, jak w praktyce wykonywano ten rodzaj kary.
Zwraca też uwagę, że pozbawienie wolności przybierało postać kary ciężkich robót – niewątpliwie bardziej dolegliwej i w większym stopniu użytecznej dla społeczeństwa.
Ustawodawstwo z lat 1841–1842 było wyraźnie bardziej szczegółowe niż akt
z 1834 r. Opisano znacznie więcej przestępstw, nierzadko zbyt drobiazgowo, regulując różne typy danego czynu zabronionego. Twórcy hawajskiego prawa karnego mieli przy tym świadomość, że nie stworzyli jeszcze przepisów odnoszących
się do wszystkich czynów, które uznawali za szkodliwe. Dlatego wyraźnie dopuścili stosowanie analogii. W ustawie dotyczącej odpowiedzialności za „przestępstwa nieokreślone przez prawo” czytamy, że „ludzie popełniają wiele przestępstw,
które nie zostały ostatecznie określone przez prawo i nie jest możliwe, by prawo
określało wszystkie rodzaje przestępstw”, dopuszczono zatem odstępstwa od zasady nullum crimen sine lege. W przypadku czynu, co do którego nie było jasne,
jaki statut zastosować, sędziowie mieli ocenić naturę przestępstwa, opierając się
na zasadach obowiązującego prawa40.
Nie było jeszcze jednolitych zasad ustalania sankcji za przestępstwo. W przypadku niektórych czynów kara była ściśle oznaczona, w przypadku innych –
przewidziano dolną i górną granicę zagrożenia, zdarzało się też, że sądowi pozostawiono również możliwość wyboru rodzaju kary. Wysoko należy ocenić
wskazanie możliwości zamiany nieuiszczonej grzywny na karę zastępczą, niestety –
opisywano to w przepisach odnoszących się do poszczególnych przestępstw, nie
zaś w normie ogólnej, stosowanej do wszystkich przypadków.

39
40

A law respecting banished persons. W: Translation…, s. 165–166.
Of crimes not particularly defined by law. W: Translation…, s. 119.

Początki hawajskiego prawodawstwa karnego (1822–1842)

701

7. Uwagi końcowe
W pierwszej połowie XIX w. hawajskie prawo karne podlegało zmianom tak
szybkim, że była to raczej rewolucja, a nie ewolucja. Na początku stulecia prawo
sądowe miało charakter zwyczajowy, a ograniczona działalność prawodawcza monarchy przybierała postać ustnie ogłaszanych statutów. W 1827 r. po raz pierwszy
normy karne ustanowiono w formie pisemnej, zaś 7 lat później Kamehameha III
wydał akt zwany pierwszym kodeksem karnym. Nie był to dokument obszerny,
opisano w nim zasady odpowiedzialności za kilka podstawowych przestępstw.
Parlament, który powstał w 1840 r., w pierwszych latach swojej pracy najwięcej uwagi poświęcił prawu karnemu i podatkom. Powstające wówczas normy
prawnokarne znalazły się w szeregu odrębnych aktów, składających się zazwyczaj
z kilku ustępów poświęconych kolejnym typom przestępstw. Ich twórcy byli już
w stanie opisać znamiona czynu zabronionego, konstruować jego typy uprzywilejowane i kwalifikowane, a odpowiedzialność uzależniali od stopnia winy. Wciąż
jednak brakowało jednolitych zasad określania kary, która bywała ściśle oznaczona, ale mogła też być opisana przez wskazanie dolnej i górnej granicy, a nawet
możliwość wyboru rodzaju sankcji.
Ukoronowaniem przemian wyspiarskiego prawa karnego był kodeks
z 1850 r.41, wprowadzony ustawą, czyli mający oparcie w uchwale przedstawicieli
narodu. Był to akt znacznie obszerniejszy i doskonalszy od kodeksu z 1834 r.,
zawierał część ogólną, w której określono podstawowe zasady odpowiedzialności.
Poszczególne typy przestępstw opisano bardzo szczegółowo, wręcz drobiazgowo.
Inaczej niż wcześniej, kary nie były sztywno określone, ale ustawodawca pozostawił sądowi wybór co do ich wymiaru, a nierzadko również rodzaju.
Tak szybki rozwój hawajskiego prawa karnego nie byłby możliwy bez zewnętrznego katalizatora. Badane normy powstawały pod wyraźnym wpływem
cudzoziemców. Przynieśli oni na wyspy nową religię i nową moralność, czego
odbiciem były kary za nieuszanowanie „dnia świętego” oraz zwalczanie „czynów
niemoralnych” w postaci cudzołóstwa i współżycia bez ślubu. Przybysze przekazywali też tubylcom wiedzę o swoim prawie i zasadach jego tworzenia, a w okresie
panowania Kamehamehy III rządzące wyspami elity zdecydowanie gotowe były
korzystać z pomocy białych doradców. Jak wynikało ze źródeł, cudzoziemcy byli
też inicjatorami uchwalenia poszczególnych ustaw. Fascynujący temat badawczy
stanowiłyby studia nad rozwojem hawajskiej terminologii prawniczej, który musiał towarzyszyć zmianom w prawie początkowo tworzonym w mowie tubylców.
41
Korzystaliśmy z anglojęzycznego tekstu opublikowanego w postaci książeczki – Penal code
of The Hawaiian Islands passed by The House of Nobles and Representatives on the 21st of June
A. D. 1850; to which are appended the other acts passed by the House of Nobles and Represetatives
during their general session for 1850. Honolulu 1850, s. 133.
K.K.
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W cieniu Wincentego Skrzetuskiego
Państwo w myśli – niekoniecznie politycznej –
Leonarda Marcina Świeykowskiego
W drugiej połowie XVIII w. myśl o reformie czy naprawie państwa polsko-litewskiego zaprzątała umysły wielu obywateli tamtych czasów. Wojciech Organiściak swe badania poświęcił Wincentemu Skrzetuskiemu, niewątpliwie postaci znaczącej w dziejach osiemnastowiecznej myśli politycznej, wymienianej często obok
Stanisława Konarskiego czy Stanisława Leszczyńskiego1. Tworzone w tym gronie
myślicieli politycznych teorie i pomysły reformy państwa polsko-litewskiego w drugiej połowie XVIII w. stawały się coraz szerzej odbierane. Wielu obywateli, chcąc
dołożyć się do proponowanych rozwiązań, modyfikowało je i starało się dostosowywać je – według własnych przemyśleń – do rzeczywistości społeczno-politycznej
osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej, gdyż coraz pełniejsze i powszechniejsze było
przekonanie o szukaniu ratunku dla jej przetrwania. Takie działania podejmowano – z mniejszym lub większym nasileniem – po pierwszym rozbiorze, ale szczególnie ciekawe wydają się te inicjowane po upadku Konstytucji 3 maja, kiedy „zwycięzcy” stawali przed dylematem, co zrobić dalej. Decyzje dotyczące przyszłego
ustroju państwa polsko-litewskiego niekoniecznie musiały zapadać w Warszawie.
Warto zwrócić uwagę na te projekty targowiczan, które były tworzone w opozycji
do ustaw z czasów Sejmu Czteroletniego, a de facto stanowiły ich mutacje. Wydaje
się, że takie przykłady pokazują również, jak niewiele w latach 1791–1792 brakowało do osiągnięcia wymarzonego stanu jedności narodu. Od zawsze ową jedność
uznawano za warunek pomyślności Rzeczypospolitej. W istocie mogło to być sednem problemu związanego z ustawą majową 1791 r.
Por. W. Organiściak: Wincentego Skrzetuskiego Prawo polityczne narodu polskiego. Katowice
2016, s. 7–19.
1
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Przedstawiany tu przyczynek całej tej kwestii nie wyjaśnia, pokazuje jedynie sposób myślenia o Rzeczypospolitej jednego człowieka, związanego z konfederacją targowicką i mającego zapewne pewien wpływ na tworzenie programu
reformy ustrojowej państwa, który zamierzano zrealizować po zwycięstwie tego
obozu. Ów człowiek – Leonard Marcin Świeykowski – był czynnym politykiem,
a jego kariera polityczna, biorąc pod uwagę tylko skalę awansu: od podsędka do
wojewody, robi wrażenie.
Leonard Marcin Świeykowski zrobił w Rzeczypospolitej dużą karierę – zaczynał ją bez ziemi i bez tytułu, a skończył jako jeden z najmożniejszych panów
kresowych (zajmował 7. miejsce w hierarchii najmożniejszych), politycznie dochodząc do godności wojewody podolskiego2. Jak do tego doszło? – pytanie to
wydaje się istotne w kontekście zagadnienia zawartego w tytule artykułu. Możemy wskazać kilka czynników budujących karierę L.M. Świeykowskiego. Ważną
rolę odegrał związek z Lubomirskimi, ale nie klientelny, lecz raczej oparty na mechanizmie merytorycznej współpracy, wszak to on pozwolił L.M. Świeykowskiemu wejść w bliższe relacje z obozem Familii3. Z pewnością dzięki niemu znalazł
się w orbicie wpływów Stanisława Augusta. Niemniej do początku lat osiemdziesiątych relacje L.M. Świeykowskiego z dworem nie były idealne, pozbawione rozdźwięków. Ta uwaga jest istotna, gdyż choć swe senatorskie godności zawdzięczał
on królowi, to bynajmniej jego „pieczeniarzem” nigdy nie był4. Owszem, chyba
utożsamiał się z jego programem politycznym, ukierunkowanym na wzmocnienie władzy centralnej, lecz bynajmniej nie chodziło mu o to, by król miał władzę,
nigdy bezkrytycznie też nie akceptował decyzji królewskich – uznawał je wówczas, gdy podmiotem takiego działania królewskiego było dobro narodu, przy
czym jego definicja „narodu” bynajmniej nie była republikańska, gdyż dla niego
naród to zbiór obywateli, którzy płacą podatki, i tylko ci mogą mieć prawa polityczne. Już ta zasada przez niego głoszona stawiała go w istocie poza ideologią
propagandowo krzewioną przez targowicę. Natomiast jego projekt reformy ustroju Rzeczypospolitej, przesłany Stanisławowi Szczęsnemu Potockiemu5, wręcz powinien skłaniać do usunięcia go z szeregów konfederacji targowickiej i zaliczenia
go do grona zwolenników ustawy majowej.
L.M. Świeykowski wychodził z republikańskiego założenia – będącego podstawą wszelkich jego rozważań politycznych – że całość obrazu Rzeczypospolitej
zależy od woli narodu, bo w nim jest położona cała władza, i dopiero od niego, od jego woli, zależy cała reszta. L.M. Świeykowski jakkolwiek nigdy spójnego
Por. D. Rolnik: Leonarda Marcina Świeykowskiego (1721–1793) ostatniego wojewody podolskiego życie codzienne i publiczne oraz jego myśli o Rzeczypospolitej. Katowice 2016, s. 8, 26, 144.
3
Por. ibidem, s. 355–422.
4
Por. ibidem, s. 423–460.
5
Por. ibidem, s. 579–609. Por. też o innych projektach targowickich J. Łojek: Dzieje zdrajcy.
Katowice 1988, s. 199–200; E. Rostworowski: Olizar (Olizar Wołczkiewicz) Leonard. W: Polski
słownik biograficzny. T. 23. Wrocław 1978, s. 816–819.
2
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projektu ustroju państwa polsko-litewskiego nie przedstawił, to jednak stopniowo
go budował w listach do swych synów Michała i Jan Nepomucena6 oraz w swych
myślach „opusculach”, gdzie konstruował pewne części ustroju Rzeczypospolitej7.
Skąd brały się jego pomysły, tego, niestety, nie wiemy, możemy jedynie przypuszczać, że znał dzieło Wincentego Skrzetuskiego Prawo polityczne narodu polskiego
i dzieła innych myślicieli politycznych8. Konfrontował je ze słabościami ustroju,
w którym sam funkcjonował, i na takiej podstawie formułował swoje myśli.
Ostatni wojewoda podolski uznał, że podstawą wszelkiej pomyślności Rzeczypospolitej jest upodmiotowienie narodu, będącego źródłem prawa, władzy, oraz
że także on jest jej egzekutorem, czuwającym nad sprawiedliwością w państwie,
król bowiem jest tylko jego emanacją. Dla L.M. Świeykowskiego naród to jednak
nie tylko szlachta, ale ci, którzy płacą podatki. Jego zdaniem opłacenie podatków upoważniało do posiadania praw politycznych. Nigdzie nie określał, czy ma
to być szlachcic, czy mieszczanin. Dla niego wycena była prosta – jeśli płacisz
2 tys. złp podatku 10 grosza, to możesz zostać posłem9, jeśli płacisz 1 tys. złp,
to możesz zostać deputatem10. W ustawie majowej z 1791 r. również pojawił się
cenzus majątkowy, dopuszczający do praw politycznych – określono go w wysokości 100 złp podatku 10 grosza11. L.M. Świeykowski był negatywnie nastawiony
zarówno do gołoty szlacheckiej, jak i do magnatów, szedł więc dalej i odważniej
w kwalifikacji narodu politycznego niż W. Skrzetuski, który konsekwentnie uznawał za takowe kryterium posiadanie szlachectwa12. Płacenie podatków załatwiało
– w myśli L.M. Świeykowskiego – wiele kwestii, stanowiło bowiem, jego zdaniem, obiektywne kryterium i podstawę sprawiedliwości, która leży u podstaw
organizacji całego państwa. Kto ile płaci, tyle ma wpływu na władzę i tyle korzyści – postulował. Województwo, które więcej oddaje podatków, ma więcej posłów
i mniej wojska musi utrzymać u siebie na leżach13.
Korespondencja ta znajduje się w Bibliotece Jagiellńskiej [dalej: BJ], rkps 5971; rękopis ten
zawiera korespondencje Świeykowskich.
7
Por. Biblioteka PAN w Kórniku [dalej: BK], rkps 1188, k. 4, [L.M. Świeykowski] Mentita
est iniquitas sibi.; BK, rkps 1188, k. 7, [L.M. Świeykowski] Myśli obywatelskie nad ustanowieniem
formy rządu republikańskiego; BK, rkps 1188, k. 9, [L.M. Świeykowski] Zdanie Katona o wolności
Rzeczypospolitej i o cnotach politycznych.
8
Por. D. Rolnik: Leonarda Marcina Świeykowskiego…, s. 52–53. L.M. Świeykowski miał sporą bibliotekę. Kupował do niej wszelkie nowości „polityczne”.
9
BK, rkps 1188, k. 7, [L.M. Świeykowski] Myśli obywatelskie nad ustanowieniem formy rządu
republikańskiego.
10
Ibidem. Cenzus majątkowy miał obowiązywać także przy staraniu się o sęstwo ziemskie –
500 pln podatku rocznego.
11
Por. Ustawa rządowa. Prawo uchwalone dnia 3 maia roku 1791. Seymiki. Prawo uchwalone
dnia 24 marca 1791. Warszawa [1791]. [Kórnik 1985], s. 37–38.
12
Por. W. Organiściak: Wincentego Skrzetuskiego Prawo polityczne…, s. 115.
13
Por. BK, rkps 1188, k. 6–7v, [L.M. Świeykowski] Myśli obywatelskie nad ustanowieniem
formy rządu republikańskiego; BJ, rkps 5971, k. 507–507v, L.M. Świeykowski do J.N. i M. Świeykowskich, [b.m.] 15 IX 1792.
6
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Odmiennie od W. Skrzetuskiego widział też L.M. Świeykowski rolę króla
w Rzeczypospolitej. Na tę różnicę ewidentnie wpłynęła postawa Stanisława Augusta na Sejmie Wielkim, a przede wszystkim w dniu 3 maja. Dla ostatniego
wojewody podolskiego był to zamach królewski na wolności szlacheckie i dążenie króla do despotyzmu14. Winił za to również obywateli, którzy stając się
„nikczemnym gminem”, pozwolili na takie działania, toteż powinni zostać za to
ukarani15. Być może dlatego upierał się L.M. Świeykowski przy cenzusie majątkowym dla tych, którzy chcieli czynnie uczestniczyć w życiu publicznym. Stanowiło to dla niego gwarancję niezależności od łask królewskich. Król był dla niego
tylko reprezentantem Rzeczypospolitej, bez jakiejkolwiek władzy, ale z należnym
mu szacunkiem i honorem16. Naród miał prawo dopominania się o wolność –
było to jego „przyrodzone człowieczeństwu” prawo, mógł zatem w każdej chwili
wystąpić przeciw królowi17. Takie podejście L.M. Świeykowskiego miało źródła
w jego wręcz nienawiści do „despotyzmu”, będącego „większym daleko złem niżeli bydź może bezrządność”18. Był przeciwny monarchii „sukcesjonalnej”, tak jak
naród, który swą wolę wyraził w instrukcjach poselskich w 1790 r.19. W koncepcji
L.M. Świeykowskiego władza króla w państwie polsko-litewskim powinna zostać
ograniczona do minimum. Nigdy jednak ostatni wojewoda podolski nie wypowiedział się za likwidacją tej „instytucji”. Wydaje się, że zgadzał się ze stwierdzeniem Tomasza Aleksandrowicza: „król zawsze potrzebny, y bez niego w kraiu
obejść się nie można”20. To wszak była opinia dominująca wówczas w państwie
polsko-litewskim. Jak pisał Wojciech Organiściak: „[król] był uważany za ucieleśnienie majestatu Rzeczypospolitej”21. W koncepcji L.M. Świeykowskiego król
miał być we wszystkim podległy narodowi i zależny od niego. Król i obywatele
14
Por. BK, rkps 1188, k. 9, [L.M. Świeykowski] Zdanie Katona o wolności Rzeczypospolitej
i o cnotach politycznych; Biblioteka Czartoryskich [dalej: BCz.], rkps 2779, s. 117a, NN do Stanisława Augusta, [b.d.m.].
15
BK, rkps 1188, k. 9, [L.M. Świeykowski] Zdanie Katona o wolności Rzeczypospolitej i o cnotach politycznych.
16
Por. BJ, rkps 5971, k. 518, L.M. Świeykowski do synów, [b.m.] 30 XI 1792. L.M. Świeykowski pisał: „Zawsze w Polszcze jeden tylko król nie miał sobie równego”. Godność królewską stale
miał – mimo wszystko – w najwyższym uszanowaniu. Zdarzyło mu się twierdzić, że król został
oszukany, dlatego zgrzeszył. Uczynili to jego politycy oraz poseł pruski w Warszawie G. Lucchesini.
Por. BK, rkps 1188, k. 3, [L.M. Świeykowski] Mentita est iniquitas sibi.
17
BK, rkps 1188, k. 9, [L.M. Świeykowski] Zdanie Katona o wolności Rzeczypospolitej i o cnotach politycznych.
18
Ibidem, k. 9–9v.
19
Por. BK, rkps 1188, k. 1–2, [Protestacja przeciwko Konstytucji 3 maja i akces do konfederacji
targowickiej], 2 VII 1792; BK, rkps 1188, k. 3v, Mentita est iniquitas sibi. Por też BK, rkps 1188,
k. 9v–10, Zdanie Katona o wolności Rzeczypospolitej i o cnotach politycznych.
20
Archiwum Narodowe w Krakowie, Archiwum Sanguszków, Teki arabskie, rkps 312/13,
s. 203, [Tomasz] Aleksandrowicz do [Anieli z Ledóchowskich] Sanguszkowej, starościny krzemienieckiej, Warszawa 2 VII 1783.
21
Por. W. Organiściak: Wincentego Skrzetuskiego Prawo polityczne…, s. 119.
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mieli być wierni narodowi22. Król nie może być odrębnym stanem, bo te są tylko
dwa: „senatorski y rycerski” – konkludował L.M. Świeykowski, a to, że „konstytucje były pisane pod imieniem królewskim, nie czyniły przeto króla osobnym
stanem, ale go tylko okazywały bydź pierwszą głową od stanów obraną”23. Król
nie mógł mieć dostępu do skarbu publicznego ani nie mógł mieć władzy – podobnie jak hetmani – nad wojskiem, byłoby to bowiem narzędziem mogącym
służyć despotyzmowi24. Władze nad tymi sektorami miały sprawować wieloosobowe komisje, podejmujące decyzje większością głosów25.
W. Skrzetuski jakkolwiek daleki był od dawania królowi silnej władzy, widział w nim ideologiczny fundament trwania Rzeczypospolitej. Według niego
król był pierwszym z trzech stanów. Dlatego opowiadał się za władcą dziedzicznym26. Uważał, że wystarczającym zabezpieczeniem przed jego potencjalnym
despotyzmem będzie prawo do wypowiadania posłuszeństwa27. Zakresu władzy
króla dokładnie nie precyzował, ale w jego rękach pozostawiał zwoływanie sejmów i przewodzenie rządowi – Radzie Nieustającej, choć król miał podlegać jej
postanowieniom28. W. Skrzetuski nie obawiał się oddać pod władzę króla armii29.
Była to inna – co należy uwzględnić w czynionych tu porównaniach – zaledwie
kilkunastotysięczna armia, natomiast L.M. Świeykowski brał pod uwagę prawie
100-tysięczne wojsko. „Uczony pijar” pozostawiał w rękach królewskich prawo
wyboru i nominacji senatorskich30, co było nie do przyjęcia dla L.M. Świeykowskiego, który chciał, by urzędy te dostawały się obywatelom w drodze elekcji na
22
BK, rkps 1188, k. 1–2, [Protestacja przeciwko Konstytucji 3 maja i akces do konfederacji
targowickiej], 2 VII 1792. Por. też BK, rkps 1188, k. 3, [L.M. Świeykowski] Mentita est iniquitas sibi.
23
BK, rkps 1188, k. 5, [L.M. Świeykowski] Myśli obywatelskie nad ustanowieniem formy rządu republikańskiego, a to jeżeli Rzeczypospolita ma mieć królów wolnie przez siebie obieranych.
Według L.M. Świeykowskiego stany to „tylko oddzielnie między sobą rozumiane województwa,
ziemie, i powiaty złożone z biskupów, wojewodów, kasztelanów, urzędników ziemskich, osób sędziowskich i szlachty. Każde województwo oddzielnie brane było i jest stanem, a wraz złączone
zwane są stanami”. Argumentował, że konstytucje sejmów konwokacyjnych – bez królów przecież
– były zawsze ważne, a obywatele ponadto w każdej chwili mogli uznać, że nie chcą mieć królów.
Król jako stan pojawił się dopiero w prawach kardynalnych w 1768 r. Ten błąd – uważał – należało
teraz naprawić.
24
L.M. Świeykowski nie miał wątpliwości: BK, rkps 1188, k. 9v, 10, [L.M. Świeykowski] Zdanie
Katona o wolności Rzeczypospolitej i o cnotach politycznych. Pisał tu m.in.: „Skarb kraju mocy
jednego i rozrządzeniu powierzony służy do stwarzania sobie swojej partji” oraz „siły powszechne
złożone w ręku jednego stać się mogą instrumentem despotyzmu”.
25
BJ, rkps 5971, k. 507v, 510, L.M. Świeykowski do J.N. i M. Świeykowskich, [b.m.] 15 IX 1792,
[Kołodno] 28 IX 1792. W kwestii ograniczenia roli hetmanów w wojsku używał przewrotnego argumentu, a mianowicie twierdził, że Katarzyna II też chyba nie chciała, by hetmani wrócili do swej
dawnej władzy nad wojskiem.
26
Por. W. Organiściak: Wincentego Skrzetuskiego Prawo polityczne…, s. 117, 126.
27
Por. ibidem, s. 120.
28
Por. ibidem, s. 126–127, 129.
29
Por. ibidem, s. 119.
30
Por. ibidem, s. 133–134.
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sejmikach31 i by przestały być dożywotnie32. Zdecydowanie bliżsi byli L.M. Świeykowski i W. Skrzetuski w kwestii innej prerogatywy królewskiej, a mianowicie
dystrybucji królewszczyzn i starostw – tę obaj proponowali zlikwidować poprzez
ich sprzedaż. Dla W. Skrzetuskiego były one zbędne, wszak obywatel nie służył
dla nagrody, lecz miał działać bezinteresownie33. Proponował je dawać w 50-letnie dzierżawy poprzez licytacje34. Tym torem poszedł także L.M. Świeykowski,
choć raczej korzystał przy tym z doświadczeń Sejmu Czteroletniego, a nie dzieła W. Skrzetuskiego. L.M. Świeykowski jako dobry gospodarz i czynny polityk
przygotował swój projekt dokładnie, starając się zabezpieczyć proces licytacji
przed nieuczciwością. Kluczem do tego miały być uczciwie przeprowadzone lustracje królewszczyzn i starostw. Przewidywał, że zlicytowane majątki przejdą nie
w dzierżawę, ale staną się własnością prywatną35.
Władzę wykonawczą W. Skrzetuski powierzał Radzie Nieustającej,
a L.M. Świeykowski – Straży Praw. Oba te ciała składały się z 36 członków, w obu
na czele usytuowany był król36. W tej części dotyczącej władzy wykonawczej,
wydaje się, że L.M. Świeykowski mógł posiłkować się dziełem W. Skrzetuskiego.
Obaj podobnie poddawali te rządowe instytucje kontroli sejmu – sądowi sejmowemu. Wszyscy zasiadający w tych gremiach mieli otrzymywać pensje, te jednak – zdaniem L.M. Świeykowskiego – miały być brane „według proporcji czasu
swojego bawienia w Straży”37. Nie różnili się też obaj reformatorzy w przypisywanych rządowi kompetencjach38 – dla obu najistotniejsze było zabezpieczenie
31
BK, rkps 1188, k. 6–7, [L.M. Świeykowski] Myśli obywatelskie nad ustanowieniem formy
rządu republikańskiego. Kandydat na senatora musiał się wykazać odbyciem trzech funkcji poselskich i jednej deputackiej.
32
BK, rkps 1188, k. 9v, [L.M. Świeykowski] Zdanie Katona o wolności Rzeczypospolitej
i o cnotach politycznych.
33
Por. W. Organiściak: Wincentego Skrzetuskiego Prawo polityczne…, s. 358.
34
Por. ibidem, s. 361.
35
BK, rkps 1188, k. 8, [L.M. Świeykowski] Myśli obywatelskie nad ustanowieniem formy rządu
republikańskiego. L.M. Świeykowski opisywał też przypadki, gdy zgłosił się na licytację tylko jeden
kupiec. Wówczas wyznaczano kolejne terminy. Gdyby ktoś nie wywiązał się z płacenia podatków, to
utraciłby dobra, które wróciłyby do komisji skarbowej i na ponowną licytację. Ta sama procedura
obowiązywała wtedy, kiedy nabywca nie płacił za nie w terminie. Dodatkowym zyskiem pozbycia
się królewszczyzn i starostw miała być likwidacja sądu referendarskiego.
36
Por. W. Organiściak: Wincentego Skrzetuskiego Prawo polityczne…, s. 209–210; BK,
rkps 1188, k. 5v, [L.M. Świeykowski] Myśli obywatelskie nad ustanowieniem formy rządu republikańskiego. L.M. Świeykowski nie wykluczał przywrócenia Rady Nieustającej. Uważał, że sama
jej idea była dobra, natomiast wadę stanowiło złe nią kierowanie, za co odpowiedzialność ponosił
Stanisław August. Por. BJ, rkps 5971, k. 507–507v, L.M. Świeykowski do synów, [b.m.] 15 IX 1792.
37
Por. BK, rkps 1188, k. 5v, [L.M. Świeykowski] Myśli obywatelskie nad ustanowieniem formy
rządu republikańskiego; W. Organiściak: Wincentego Skrzetuskiego Prawo polityczne…, s. 210–211.
38
Por. W. Organiściak: Wincentego Skrzetuskiego Prawo polityczne…, s. 212–216; D. Rolnik:
Leonarda Marcina Świeykowskiego…, s. 593–593. L.M. Świeykowski godził się – z postanowień
szczegółowych – by rząd przy wykonywaniu swych obowiązków miał prawo do korzystania z pomocy wojskowej, natomiast odmawiał rządowi prawa do wysyłania posłów za granicę i zawierania
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Rzeczypospolitej przed bezrządnością. L.M. Świeykowski – mimo niechęci do reform Sejmu Czteroletniego – zostawiał w ramach władz wykonawczych komisje
cywilno-wojskowe i z myślą o ułatwieniu obywatelom „sprawiedliwości” zwiększał ich prerogatywy, aby mogły wydawać drobniejsze „dekreta między cywilnemi
a wojskowemi”, natomiast kontrolę nad ich działalnością powierzał sejmikom39.
Dla L.M. Świeykowskiego komisje cywilno-wojskowe miały być również szkołą
posługi publicznej zastępując w tym wymiarze – jego zdaniem – bezproduktywnych dotąd urzędników ziemskich40.
Najważniejsza w państwie miała być – w koncepcji L.M. Świeykowskiego –
władza prawodawcza, należąca do dwuizbowego sejmu, będącego istną świątynią
wolności41. Dwie izby sejmowe – w mniemaniu L.M. Świeykowskiego – miały
składać się na jeden stan rycerski42. Tylko on miał być prawodawczy. Izba poselska wspólnie z senatem miała radzić. Aby prace szły sprawnie, „która by materia
w izbie poselskiej jednomyślnością decydowana była, już by senat nie miał mocy,
ani sposobności przeciwienia się”, natomiast „któryby projekt większą [tylko]
liczbą votów” w izbie poselskiej był decydowany, wymagałby również przegłosowania w senacie. O tym, czy projekt stanie się prawem, miała decydować liczba
głosów, liczonych łącznie w obu izbach – „większą liczbą okazujące formowałyby
decyzją. Gdyby wyniknęła równość, król by decydował”, w przypadku jego nieobecności „pierwszy in ordine prezydujący”43. W ten sposób ostatni wojewoda
podolski żegnał się z liberum veto, podobnie jak wcześniej uczynił to W. Skrzetuski44. Inaczej wszak postrzegał relacje obu izb – stawał po stronie izby poselskiej nie tak, jak W. Skrzetuski, który uważał, że role sejmu i senatu powinny
być równe45. W projekcie L.M. Świeykowskiego znalazł się także zapis przywratraktatów międzynarodowych. Por. BK, rkps 1188, k. 5v, [L.M. Świeykowski] Myśli obywatelskie
nad ustanowieniem formy rządu republikańskiego.
39
Por. BK, rkps 1188, k. 7–7v, [L.M. Świeykowski] Myśli obywatelskie nad ustanowieniem
formy rządu republikańskiego; BJ, rkps 5971, k. 507–507v, L.M. Świeykowski do J.N. i M. Świeykowskich, [b.m.] 15 IX 1792.
40
BK, rkps 1188, k. 7, [L.M. Świeykowski] Myśli obywatelskie nad ustanowieniem formy rządu
republikańskiego. L.M. Świeykowski uwzględnił również przypadki, co należy zrobić, gdy któryś
z urzędników ziemskich umrze. Ibidem, k. 7v.
41
BK, rkps 1188, k. 7v, 9, [L.M. Świeykowski] Myśli obywatelskie nad ustanowieniem formy
rządu republikańskiego; BK, rkps 1188, k. 9v, [L.M. Świeykowski] Zdanie Katona o wolności Rzeczypospolitej i o cnotach politycznych. Stwierdzenie, że władza należy do narodu, znalazło się także
w pismach W. Skrzetusiego. Por. W. Organiściak: Wincentego Skrzetuskiego Prawo polityczne…,
s. 156.
42
Według L.M. Świeykowskiego: „Rzeczpospolitą prawodawczą składają tylko województwa,
ziemie i powiaty, a w tych senatorowie i rycerstwo, szlachta ziemianie, dzielące się na dwie izby[:]
senatorską i poselską”. BK, rkps 1188, k. 5, [L.M. Świeykowski] Myśli obywatelskie nad ustanowieniem formy rządu republikańskiego.
43
Ibidem, k. 7v.
44
Por. W. Organiściak: Wincentego Skrzetuskiego Prawo polityczne…, s. 177–178.
45
Por. ibidem, s. 147, 153.
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cający przysięgi posłów na instrukcje46 – to miało jeszcze skuteczniej ograniczyć
możliwości oddziaływania politycznego króla. Taka regulacja wraz z odjęciem
królowi prerogatywy powoływania senatorów praktycznie minimalizowałaby
jego znaczenie polityczne, zresztą król nie musiał – według L.M. Świeykowskiego – uczestniczyć w obradach sejmu, tego zaś W. Skrzetuski sobie nie wyobrażał,
jakkolwiek w kwestii obowiązywania instrukcji poselskich myślał podobnie jak
później L.M. Świeykowski47.
Natomiast mniej radykalny był W. Skrzetuski w kwestii wyborów posłów
i prawa do głosu na sejmikach. Dopuszczał do sejmikowania gołotę, wszak tu jego
stanowisko nie było precyzyjne, co zauważał W. Organiściak48. L.M. Świeykowski
– zajmując postawę w tym względzie bardziej zasadniczą – problem sejmików
zaczynał od zalecenia sprawdzenia nobilitacji obywateli i stanu ich posiadania
majątkowego49. Wprowadzał także i tu cenzus majątkowy: „ci tylko wotować
mają, którzy nie mniej jak złotych dziesięć podatek roczny dziesiątego grosza
opłacają, a zastawnicy ci tylko, którzy za swojego Iuristatora dziedzica z gruntu
sobie zastawnego nie mniej, jak złotych sto płacą, i zaraz potrzeba by ostrzec,
jeśliby sam dziedzic, który zastawił [ziemie] obecnie na sejmiku znajdowałby się,
a innego w tym województwie nie miał dziedzictwa, z którego by nie mniej jak
złotych dziesięć płacił, takowy ma się wstrzymać od wotowania”, póki zastawionej
wcześniej ziemi nie wykupi50. Później L.M. Świeykowski tłumaczył, że prawo to
nikomu nie zamyka drogi do udziału w życiu publicznym kraju, tylko skłania
do starania się, aby ów wyznaczony próg podatku – z pożytkiem dla obywateli i dla Rzeczypospolitej – przekroczyć51. Usunięcie gołoty z obrad sejmikowych
sprawi – przekonywał – że przewagę na sejmikach nie siłą będzie się zdobywało,
a więc uniknie się tumultów52. L.M. Świeykowski odsuwał więc gołotę od praw
politycznych, tak jak zrobili to ustawodawcy Sejmu Wielkiego. Był przy tym jeszPor. BJ, rkps 5971, k. 507, L.M. Świeykowski do synów, [b.m.] 15 IX 1792; BCz., rkps
3815, s. 296, Michał Świeykowski do ojca L.M. Świeykowskiego, Warszawa 11 II 1791. Instrukcje
L.M. Świeykowski traktował bardzo poważnie – miały być układane „nie po stancjach, ale w miejscach sejmików, w obecności sejmikujących”, wszyscy sejmikujący mieli je podpisać, a wybrani posłowie zaprzysiąc, za ich niedotrzymanie poseł miał być pozbawiony praw publicznych na zawsze.
Por. BK, rkps 1188, k. 7v, [L.M. Świeykowski] Myśli obywatelskie nad ustanowieniem formy rządu
republikańskiego.
47
Por. W. Organiściak: Wincentego Skrzetuskiego prawo polityczne…, s. 157, 159, 197–200.
48
Por. ibidem, s. 188–191.
49
BK, rkps 1188, k. 8, [L.M. Świeykowski] Myśli obywatelskie nad ustanowieniem formy rządu republikańskiego. L.M. Świeykowski przypominał, że „Księgi ziemiańskie” funkcjonują w województwie bracławskim już od sejmu konwokacyjnego w 1764 r. i są bardzo przydatne. Por. ibidem.
8v. W 1764 r. na sejmie konwokacyjnym L.M. Świeykowski przypuszczalnie był jednym z pomysłodawców takiej procedury.
50
BK, rkps 1188, k. 8, [L.M. Świeykowski] Myśli obywatelskie nad ustanowieniem formy rządu
republikańskiego; por. ibidem, k. 6v.
51
Ibidem, k. 6v, 8.
52
Ibidem, k. 8.
46
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cze surowszy, bo w tym gronie umieścił dzierżawców i arendarzy dóbr ziemskich
oraz nowo nobilitowanych, a także tych, którzy dobra dopiero co kupili53. Tego
problemu W. Skrzetuski chyba nie czuł, toteż go w swych rozważaniach pomijał54.
Na czele sejmiku skonstruowanego przez L.M. Świeykowskiego miał stać –
wybierany spośród zgłoszonych kandydatów, większością i w tajnym głosowaniu
– marszałek. Do momentu jego elekcji sejmikiem miał zawiadywać najwyższy
rangą urzędnik55. L.M. Świeykowski chciał wprowadzić jeszcze jedną rewolucyjną
zmianę – sugerował mianowicie zmniejszenie liczby sejmików według zasady:
jedno województwo, jeden sejmik56. Na takich sejmikach dokonywać się miały
elekcje wojewodów i kasztelanów, a wybierać ich mieli tylko ci, którzy płacili
podatki57. Łamał także L.M. Świeykowski stary obyczaj następstwa urzędów –
tych najwyższych senatorskich oraz podkomorzych i chorążych. Uważał, że to
zależeć powinno od woli obywateli. Tylko przy niższych urzędach awanse miały następować zgodnie z zasadą „ordine, czyli gradatim”58. Ostatni w „regestrze”
urzędników ziemskich miał być wybierany „z pomiędzy [!] nie urzędników”59.
Nowo kreowanych urzędników nikt nie musiałby zatwierdzać. Król byłby tylko
informowany o elekcjach. Nowy urzędnik musiałby uiścić jedynie stosowne opłaty za urząd – opłatę stempla60.
Władza sądownicza stanowiła ostatni element projektu reform ustrojowych
Rzeczypospolitej, którym zajął się L.M. Świeykowski. W tej części był on mało
oryginalny. Poza wstępem, w którym proponował powołanie sądu „do ukarania
autorów spisku warszawskiego jako ojczyzny nieprzyjaciół i zdrajców”, czyli tych,
którzy doprowadzili do uchwalenia Konstytucji 3 maja, wymieniał, a raczej powtarzał kierowane wobec nich zarzuty, łącząc w jednym oskarżeniu – dążenie do
despotyzmu61. Ów postulowany sąd miał być bardziej narzędziem gry politycznej niż stałym elementem ustroju sądowniczego w państwie polsko-litewskim.
W tej przestrzeni interesował L.M. Świeykowskiego tylko Trybunał Koronny,
a ściślej – utworzenie trzeciego trybunału w Koronie dla „prowincji ruskiej”62.
Ibidem, k. 8.
Por. W. Organiściak: Wincentego Skrzetuskiego Prawo polityczne…, s. 189–190.
55
Por. BJ, rkps 5971, k. 507, L.M. Świeykowski do J.N. i M. Świeykowskich, [b.m.] 15 IX 1792;
BK, rkps 1188, k. 7, [L.M. Świeykowski] Myśli obywatelskie nad ustanowieniem formy rządu republikańskiego.
56
BK, rkps 1188, k. 7, [L.M. Świeykowski] Myśli obywatelskie nad ustanowieniem formy rządu
republikańskiego.
57
Ibidem.
58
Ibidem.
59
Ibidem.
60
Ibidem.
61
Ibidem, k. 7, 9v, 10.
62
Por. BJ, rkps 5971, k. 507, L.M. Świeykowski do synów, 15 IX 1792; BK, rkps 1188, k.7v–8v;
[L.M. Świeykowski] Myśli obywatelskie nad ustanowieniem formy rządu republikańskiego. Trybunał w Koronie miał mieć – według L.M. Świeykowskiego – trzy odsłony: pierwszą w Piotrkowie,
53
54
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Sama idea nie była nowa, mówiono o niej od co najmniej 1720 r.63, a później pomysł „wydzielenia” trybunału dla ziem ruskich pojawiał się często64. Z pewnością
L.M. Świeykowski nie zgadzał się z tezą, że trybunały są tylko „karnawałami”65.
Tę kwestię traktował poważnie. W sferze ustroju sądownictwa Rzeczypospolitej
nie wniósł nowych pomysłów, choć był przecież praktykiem. Szerokością spojrzenia na sądy Rzeczypospolitej znacznie ustępował W. Skrzetuskiemu, który odnosił się w swym Prawie politycznym do ich wszystkich rodzajów66.
W swoich myślach o Rzeczypospolitej do innych istotnych kwestii pozaustrojowych L.M. Świeykowski odnosił się zdecydowanie w mniejszym stopniu. Wobec reform społecznych był powściągliwy. Odpowiadał mu stan sprzed Sejmu
Wielkiego. Uważał, że skarbem jest szlachectwo, dlatego nakazywał pilnować nobilitacji, ale nie zamykał do niego drogi nikomu. Uwzględniał zatem nobilitacje
za zasługi oraz – chociaż może nie tak bezpośrednio – za płacenie podatków. Szanował mieszczan i chłopów, jednak z prawami dla nich był ostrożny. Twierdził,
że należy zachować władzę obywatela nad włościanami, co wynikało ze sposobu
pojmowania przez niego świętego prawa własności – cudzego poddanego trzeba
wszak zawsze oddać, każdy ma „wolność odzyskania poddanego”, natomiast ten,
kto takiego chłopa osadza na własnej ziemi, powinien być karany67. Karany miał
być nie chłop, ale obywatel, choć praktyka w kwestii podejścia do włościanina
idącego na „słobodę” była przecież różna68. Myśli L.M. Świeykowskiego różniły się w wielu kwestiach od tego, co proponował W. Skrzetuski. Wydaje się, że
różnice wynikały z innych doświadczeń. „Uczony pijar” był teoretykiem, z kolei
ostatni wojewoda podolski – praktykiem, w ostatnim okresie swego życia szczególnie mocno uwikłanym w politykę, co skutkowało wręcz jego chorobliwą antykrólewskością. Sądzić również można, że różne czasy, w których powstawały
analizowane projekty reform Rzeczypospolitej, wpływały na różnice w spojrzeniu
obu reformatorów na problemy państwa polsko-litewskiego.
W proponowanych przez wojewodę podolskiego rozwiązaniach dla ustroju
Rzeczypospolitej pierwszoplanową rolę odgrywała zamożna szlachta, mająca zadrugą w Lublinie, a trzecią w Łucku albo w Krzemieńcu, albo w Żytomierzu. Wówczas będzie –
uzasadniał – „prędsza” sprawiedliwość.
63
Por. W. Bednaruk: Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578–1794. Lublin
2008, s. 89–90, 103–104.
64
Por. J. Michalski: Studia nad reformą sądownictwa i prawa sądowego w XVIII wieku. T. 1.
Wrocław–Warszawa 1958, s. 120; W. Bednaruk: Trybunał Koronny…, s. 95–96. L.M. Świeykowski
z taką ideą zgłaszał się do Stanisława Augusta w latach 1782–1783, gdy był marszałkiem trybunału.
Por. BCz., rkps 688, s. 771–772, L.M. Świeykowski do NN [Jana Kickiego?], Lublin 14 XII 1782.
65
Por. J.I. Kraszewski: Polska w czasie trzech rozbiorów 1772–1799. Studja do historii ducha
i obyczaju. T. 3. Warszawa 1903, s. 34.
66
Por. W. Organiściak: Wincentego Skrzetuskiego Prawo polityczne…, s. 425–493.
67
BK, rkps 1276, k. 115v, Wypis z Xsiąg grodzkich Zamku Łuckiego, Oblata laudum sejmiku
poselskiego województwa wołyńskiego, [22 VIII 1780].
68
D. Rolnik: Leonarda Marcina Świeykowskiego…, s. 149–235.
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pewnione najważniejsze miejsce w państwie. Nie zależało mu na przywracaniu
głosu gołocie. Zwracanie uwagi na wysokość płaconych podatków świadczyło
o tym, że L.M. Świeykowski odchodził – być może nieświadomie – od podziałów
stanowych na rzecz opierania się w życiu publicznym na cenzusie majątkowym,
czyli na zasadzie przyjętej przez Stanisława Augusta i prawodawców w czasie
Sejmu Wielkiego. Wydaje się, że płacenie podatków w pewnym momencie stało
się swoistą fobią L.M. Świeykowskiego. W porównaniu z pomysłami W. Skrzetuskiego zawartymi w Prawie politycznym narodu polskiego koncepcje i postulaty
L.M. Świeykowskiego są dużo bardziej radykalne. Wyraźnie widać, że powstawały one w innych warunkach i w innej sytuacji Rzeczypospolitej – nomen omen
projekt W. Skrzetuskiego powstał po pierwszym rozbiorze, a L.M. Świeykowskiego tuż przed drugim rozbiorem.

O.N.

Olga Sitarz

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ewolucja przepisów kryminalizujących
zachowania przeciwko dzieciom
w polskich kodeksach karnych XX wieku
Już kilka wieków temu społeczność zrozumiała, że jej najmłodsi członkowie z wielu powodów wymagają odrębnych regulacji prawnych. Również prawo
karne przewiduje przepisy odnoszące się wyłącznie do dzieci. Brak dojrzałości
fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej i społecznej powoduje bowiem brak samodzielności i zależność od osób dorosłych. To zaś sprawia, że najmłodsi łatwiej
mogą stać się ofiarą zachowań naruszających ich dobro.
Przedmiotem niniejszej analizy będą przepisy polskich kodeksów karnych
minionego stulecia – z lat 19321, 19692 i 19973, oraz ich nowelizacje. Z założenia analizie poddana zostanie sytuacja prawna małoletnich pokrzywdzonych
w XX w., a zatem dzieci już narodzonych. Poza zakresem pozostawiony zostanie
prawnokarny problem aborcji, której historię przedstawił m.in. Jacek Postulski4.
Wydaje się, że przepisy prawnokarne tyczące dzieci, pojawiające się w kolejnych
kodeksach uchwalonych na przestrzeni ponad 60 lat, będą dobrą ilustracją zmiany postrzegania praw i pozycji dziecka w społeczeństwie.
Wspomniana wyżej psychofizyczna konstrukcja dziecka, warunki jego prawidłowego rozwoju, a także znaczenie obecności jego najbliższych dla poczucia
bezpieczeństwa i harmonii powodują, że każdorazowo decyzja o kryminalizacji
określonego zachowania, którego ktoś dopuścił się przeciwko dziecku, nie jest,
a przynajmniej nie powinna być, łatwa. Bardzo wiele argumentów podnosi się
1
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. Dz.U. 1932, nr 60,
poz. 571.
2
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Dz.U. 1969, nr 13, poz. 94 ze zm.
3
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 2204 ze zm.
4
J. Postulski: Dziecko jako przedmiot czynu zabronionego. Gdańsk 2007.
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niejako w opozycji do postulatów kryminalizacyjnych. Nie jest to, oczywiście,
miejsce do pogłębionych rozważań w tym zakresie, warto jednak podkreślić, że
osobiste koszty, które ponosi dziecięca ofiara w przypadku ścigania i osądzania
sprawcy, poczucie winy u dziecka, gdy sprawcą jest osoba najbliższa, dezintegracja rodziny powinny nie tyle powodować rezygnację z kryminalizacji określonych czynów, ile skłaniać do podejmowania tej decyzji w sposób rozważny i wyważony. Przyczynę wprowadzania przepisów karnych chroniących najmłodszych
stanowi fakt, że dziecko jest ofiarą nie tylko szczególnie podatną na krzywdę. Po
wielokroć bowiem krzywda ta zaburza jego harmonijny rozwój, jest bolesnym
wspomnieniem na całe życie, ostatecznie dotykając wszystkich sfer życiowych
dziecka, nie tylko tej zaatakowanej przez sprawcę.
Analiza przepisów odnoszących się do dzieci w dwudziestowiecznych polskich kodeksach poprzedzona być musi bardzo ważną konstatacją, która pozwoli
przedstawić zmiany legislacyjne w odpowiednim świetle. Oczywiście, banalnie
brzmi stwierdzenie, że dzieci chronione są nie tylko tymi przepisami prawnokarnymi, w których pojawia się pojęcie dziecka (lub jego synonim). Zatem chociaż
w typizacji odnoszącej się do kradzieży w żadnym z kodeksów znamię dziecka
nie występuje, to nie ma wątpliwości, że kradzież dokonana na szkodę małoletniego była i jest przestępstwem. Mając to uwadze, należy zaznaczyć, że wprowadzenie nowego przepisu, w którym przedmiotem wykonawczym jest dziecko,
nie zawsze oznacza, że pewne zachowania zostały tym samym skryminalizowane
(a wcześniej zachowania te były bezkarne). Czasami decyzja ustawodawcy oznacza, że od wejścia w życie danego przepisu czyn taki stał się np. przestępstwem
kwalifikowanym. Warto więc wskazać za Aleksandrem Ratajczakiem, że generalnie przepisy prawa karnego – z perspektywy wieku ofiary – usystematyzować
można w trzech płaszczyznach: 1) przepisy chroniące interesy majątkowe i osobiste wszystkich obywateli, w tym dzieci i młodzieży; 2) przepisy chroniące interesy
dzieci i młodzieży w połączeniu z ochroną takich samych interesów innych osób,
które z uwagi na swoje właściwości psychiczne lub fizyczne pozostają, podobnie
jak dzieci i młodzież, w stosunku zależności od sprawcy; 3) przepisy mające na
celu przede wszystkim ochronę interesów dzieci i młodzieży5. To zaś oznacza, że
dla omówienia pełnej karnoprawnej ochrony dziecka na danym etapie rozwoju
historycznego należy uwzględnić przepisy na wszystkich trzech wymienionych
płaszczyznach. W niniejszym opracowaniu analizie i refleksji poddane zostaną
przepisy z grupy drugiej i trzeciej, co pozwoli uchwycić pewne tendencje i założenia politycznokryminalne.

A. Ratajczak: Dzieci i młodzież jako przedmiot ochrony w prawie karnym PRL. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1971, z. 3, s. 91–94, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18959/1/007%20ALEKSANDER%20RATAJCZAK.pdf.
5
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Pierwszą kwestią, którą należy omówić w związku z przepisami karnymi odnoszącymi się do najmłodszych, jest nomenklatura stosowana przez kolejnych
prawodawców na określenie pokrzywdzonych z tej grupy wiekowej.
W zamieszczonym poniżej zestawieniu uwzględnione zostały pojęcia, które
wprost odnoszą się do niedorosłego pokrzywdzonego, lub pojęcia, które obok
dorosłych pokrzywdzonych uwzględniają też dzieci. I tak, w kodeksie karnym
z 1932 r. na określenie pokrzywdzonego niedorosłego zastosowano następujące
pojęcia:
– nieletni poniżej lat 15 (art. 213), nieletni poniżej lat 17 (art. 158, art. 199,
art. 246) oraz nieletni poniżej lat 21 (art. 212);
– dziecko (art. 200, art. 212, art. 226);
– osoba poniżej lat 15 (art. 203), a także jako sui generis synonim niedorosłego
– osoba, względem której istnieje obowiązek troszczenia się lub nadzoru (art. 242
§ 2, art. 243), oraz
– pozostający w stosunku zależności (art. 246).
Przepisy kodeksu karnego z 1969 r. operują takimi pojęciami, jak:
– dziecko (art. 149, art. 186 § 1);
– osoba, wobec której ciąży obowiązek opieki (art. 160 § 2, art. 163);
– osoba poniżej lat 15 (art. 176, art. 177, art. 187);
– małoletni (art. 184, art. 185, art. 188).
Natomiast kodeks karny z 1997 r. w analizowanym zakresie stosuje następującą siatkę pojęciową:
– osoba nieporadna ze względu na wiek (art. 53 § 2, art. 189 § 2a, art. 207 § 1a);
– dzieci (art. 118 § 2, art. 211a);
– dziecko (art. 149);
– osoba, wobec której ciąży obowiązek opieki (art. 160 § 2);
– małoletni (art. 115 § 22, art. 199 § 2, art. 202, art. 204 § 4, art. 208) oraz
– małoletni poniżej lat 15 (art. 197 § 3 pkt 2, art. 200, art. 200a, art. 210, art. 211);
– noworodek (art. 149 w dawnym brzmieniu, który obowiązywał przez stosunkowo krótki czas).
Już samo przytoczone zestawienie pozwala zauważyć, jak przebiegała ewolucja sformułowań określających najmłodszych pokrzywdzonych. Cechą charakterystyczną dla k.k. z 1932 r. jest posługiwanie się pojęciem nieletniego zarówno dla określenia pokrzywdzonego, jak i sprawcy. Definicję nieletniego po
części można zrekonstruować na podstawie przepisów art. 69–72, w świetle których nieletnim jest osoba do 21. roku życia, przy czym dla jej odpowiedzialności
istotne są cezury czasowe: popełnienie czynu przed ukończeniem 13. roku życia,
między 13. a 17. rokiem życia oraz po ukończeniu 17 lat. Dla nieletniego jako
pokrzywdzonego, z perspektywy ochrony jego praw, znaczenie mają inne cezury:
poniżej 15 lat, poniżej 17 lat oraz poniżej 21 lat. Należy też zauważyć, że obok
pojęcia nieletniego w kodeksie występuje także „osoba poniżej lat 15”, co nieco
burzy wyżej zarysowany system. Ten nieporządek terminologiczny pogłębił fakt,
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że jeszcze w innych przepisach ustawodawca używał pojęcia „dziecko”. Podkreślić
więc należy, że w słownikowym ujęciu pojęcie to ma dwa podstawowe znaczenia:
„1. człowiek od narodzin do okresu dojrzewania; 2. potomek ludzki niezależnie od wieku, syn albo córka”6. Prawodawca z 1932 r. używał pojęcia „dziecko”
w pierwszym znaczeniu, a zatem jako synonimu pojęcia ówczesnego nieletniego. Równocześnie jednak pojęcie „dziecko” zostało przez tego prawodawcę użyte
w drugim znaczeniu, dla określenia potomka (np. obie wspomniane sytuacje mają
miejsce przy kryminalizacji tzw. przestępstw okołoprostytucyjnych – art. 212).
Nie był to najszczęśliwszy zabieg legislacyjny. Natomiast pojęcia „osoba, względem której istnieje obowiązek troszczenia się lub nadzoru” oraz „pozostający
w stosunku zależności”, jako że występują w przepisach odnoszących się nie tylko
do najmłodszych, wydają się w pełni uzasadnione. Tym bardziej, że równocześnie wspomniane nazwy określają pewien związek między sprawcą a pokrzywdzonym, który staje się istotnym elementem opisu czynu zabronionego.
Ustawodawca z 1967 r. zrezygnował z posługiwania się pojęciem nieletniego
na określenie pokrzywdzonego, wprowadzając cywilistyczne pojęcie „małoletniego”. Niemniej i w tej ustawie pojawia się pojęcie „osoby poniżej lat 15” i to aż
w trzech przepisach. Zatem uporządkowanie materii w tym zakresie nie całkiem
się powiodło. Natomiast pozytywnie należy ocenić rezygnację z pojęcia „dziecko”
dla określenia pokrzywdzonego niedorosłego. Przepisy posługujące się pojęciem
dziecka (art. 149 – dzieciobójstwo i art. 186 § 1 – niealimentacja) wskazują bowiem na relację między sprawcą a pokrzywdzonym, nie zaś na wiek pokrzywdzonego.
W świetle przytoczonych uwag zadziwiający jest fakt, że ustawodawca z 1997 r.
zszedł z obranej drogi i wprowadził ponownie pojęcie dziecka w znaczeniu osoby
niedorosłej (por. np. art. 118 § 2 – eksterminacja), rugując tym samym pojęcie
„osoby poniżej lat 15”, co odnotować należy z uznaniem. Równocześnie ustawodawca „nowelizujący” w 2015 r. wprowadził do kodeksu karnego nowe pojęcie
„osoby nieporadnej ze względu na wiek” w celu – jak deklarowano – wzmocnienia karnoprawnej ochrony dziecka7.
Czas zatem przejść do właściwej analizy sytuacji prawnej małoletniego na
płaszczyźnie prawa karnego. Przyjąć bowiem należy, że to cywilistyczne pojęcie najlepiej określa niedorosłego pokrzywdzonego8. Nie chciałabym, aby istota
https://sjp.pl/dziecko [Dostęp: 27.01.2019 r.].
Na temat szerszej analizy tego pojęcia, jak i jego funkcji zob. O. Sitarz, D. Bek: Czy zasadnie
i skutecznie ustawodawca podwyższył poziom ochrony małoletnich? Krytyczna analiza nowelizacji
kodeksu karnego z 23 marca 2017 r. „Forum Prawnicze” 2017, nr 6 (44), s. 8–24.
8
Pamiętać jednak należy o prawnych konsekwencjach przyjęcia w prawie karnym cywilistycznego określenia (art. 10 k.c.), które w systemie prawa cywilnego doznaje na mocy innej ustawy
swoistego ograniczenia (art. 19 k.r.i.o.). Powstaje bowiem pytanie, na które niełatwo o jednoznaczną odpowiedź, czy pojęcie małoletniego w prawie karnym rozumiemy zgodnie z przepisami kodek6
7
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zagadnienia sprowadzona została do wyliczanki przepisów odnoszących się do
małoletniego, dlatego adekwatne przepisy podzielone zostaną na cztery grupy
z zastosowaniem kryterium dobra prawnego dziecka, naruszanego kryminalizowanym zachowaniem. Mając to na względzie, wyróżnić można przepisy chroniące życie, bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój oraz seksualność dziecka. Oczywiście, dobra te mają charakter konwencyjny, a ich zakresy do pewnego stopnia
się pokrywają, jednak są dość poręcznym narzędziem systematyzacji materii.
W ramach wymienionych czterech grup zostaną omówione przepisy kolejnych
kodeksów karnych. W przypadku ochrony życia analizie poddane zostaną regulacje tyczące dzieciobójstwa. Fizyczne bezpieczeństwo dziecka (a zatem pośrednio dotyczące jego życia) to w pewnym znaczeniu przedmiot ochrony przepisów
kryminalizujących uprowadzenie, porzucenie, pozostawienie w niebezpieczeństwie oraz pozbawienie wolności dziecka. Dobro dziecka w postaci jego prawidłowego rozwoju skonfrontowane zostanie z przepisami dotyczącymi rozpijania,
niealimentacji oraz komercyjnej adopcji. Natomiast zagadnienie seksualności
dziecka (oczywiście, również warunkujące prawidłowy rozwój) na płaszczyźnie
prawnokarnej przedstawione będzie w kontekście tzw. przestępstw okołoprostytucyjnych, seksualnych i związanych z pornografią.
Dzieciobójstwo jest to przestępstwo trwale zakorzenione w tradycji legislacyjnej. Jako odrębny typ czynu zabronionego istniało we wszystkich trzech
wymienionych kodeksach, przyjmując ostatecznie ten sam kształt normatywny. Pamiętać należy, że w momencie uchwalania k.k. z 1997 r. stosowny przepis
(art. 149) brzmiał: „Matka, która zabija noworodka pod wpływem silnego przeżycia związanego z przebiegiem porodu, znacznym zniekształceniem dziecka lub
ze względu na szczególną sytuację osobistą, podlega karze pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do 5 lat”. Warto więc odnotować, że przez krótki czas w katalogu
pojęć odnoszących się do niedorosłych pokrzywdzonych istniało również określenie „noworodek”. Szeroka krytyka tego przepisu spowodowała, że w 1999 r.
powrócono do jego „tradycyjnej” treści: „Matka, która zabija dziecko w okresie
porodu pod wpływem jego przebiegu, podlega karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5”.
Nie jest to miejsce na wnikliwą wykładnię ustawowych znamion dzieciobójstwa9, w świetle założonego tematu bowiem inne zagadnienie nabiera szczególnego znaczenia. Chodzi o uzasadnienie istnienia tego przepisu i realne urzeczywistsu cywilnego (co oznacza osobę do 18. roku życia), czy też zgodnie z systemem prawa cywilnego,
co oznacza zasadniczo osobę do 18. roku życia, chyba że jest to kobieta, która ukończyła 16 lat
i wyszła za mąż.
9
Na ten temat zob. O. Sitarz: Ochrona praw dziecka w polskim prawie karnym na tle postanowień Konwencji o prawach dziecka. Katowice 2004. Są też monografie w całości poświęcone temu
zagadnieniu, m.in. A. Księżopolska-Breś: Odpowiedzialność karna za dzieciobójstwo w prawie
polskim. Warszawa 2010; J. Brzezińska: Dzieciobójstwo. Aspekty prawne i etyczne. Warszawa 2013.
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nienie tych założeń. Zacząć wypada od oczywistej konstatacji, że przestępstwo
dzieciobójstwa – we wszystkich analizowanych kodeksach – stanowi typ uprzywilejowany w stosunku do typu podstawowego zabójstwa (co w świetle średniowiecznych uregulowań jest zasadniczą zmianą wobec przyjmowanego wtedy
typu kwalifikowanego)10. Ostatecznie jako przyczyny łagodniejszego traktowania
matki nowo narodzonego dziecka, a tym samym osłabienia funkcji ochronnej
prawa karnego, przyjmowano formalnie negatywny wpływ przebiegu porodu na
stan psychiczny rodzącej. Jak jednak zauważyła Krystyna Daszkiewicz, krytykując rozwiązanie przyjęte w k.k. z 1932 r., ustawodawca konstruując dzieciobójstwo w art. 226 k.k. stworzył fikcję ze względu na: rosnący kryzys gospodarczy,
trudną sytuację ekonomiczną, brak zaplecza socjalnego, niski poziom uświadomienia seksualnego, brak możliwości legalnego przerwania ciąży i obskurantyzm
w sferze ocen dotyczących matki dziecka pozamałżeńskiego. Zdaniem autorki,
słusznie czyniły sądy rozpoznające sprawy dzieciobójstw zgodnie z przepisami
kodeksów karnych z lat 1932 i 1969, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności motywujących powzięcie zamiaru pozbawienia życia dziecka, mimo że była
to wykładnia contra legem11. Niewątpliwie sytuacja matek ogromnie zmieniła
się w ciągu minionych stu lat. Urodzenie dziecka nie jest już faktem rujnującym
życie kobiety. Odpadły więc (pozanormatywne) przesłanki łagodzenia odpowiedzialności karnej. Równocześnie, jak się wydaje, ciągle nie ma przekonujących
badań o krańcowo negatywnym wpływie porodu na instynkt macierzyński. To
sprawia, że zgłoszony już dawno temu postulat detypizacji dzieciobójstwa12 stale
jest aktualny i wciąż mało skuteczny.
O wiele bardziej dynamicznie rysuje się obraz karnoprawnej ochrony fizycznego bezpieczeństwa dziecka. W jego ramach chciałabym przedstawić historię
kryminalizacji takich zachowań, jak: uprowadzenie dziecka, jego porzucenie, pozostawienie w niebezpieczeństwie, narażenie na niebezpieczeństwo oraz pozbawienie dziecka wolności.
Uprowadzenie dziecka jest typem czynu zabronionego obecnym w każdym
z trzech kodeksów, przy czym jego ustawowe znamiona różniły się między sobą
w niewielkim zakresie. Przepis art. 246 k.k. z 1932 r. przewidywał odpowiedzialność dla osoby, która wbrew woli osoby mającej prawo do opieki lub nadzoru
uprowadza nieletniego poniżej lat 17. Zgodnie z treścią art. 188 k.k. z 1969 r.,
karze podlegał, kto wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru uproPor. O. Sitarz: Ochrona praw dziecka…, s. 55.
K. Daszkiewicz: Zabójstwo dziecka w okresie porodu. „Nowe Prawo” 1979, nr 9, s. 1227–
1228 oraz Eadem: O dzieciobójstwie (w świetle kodeksu karnego z 6 czerwca 1997 r.). „Palestra”
1998, nr 5–6, s. 38.
12
Por. np.: J. Bafia: Polskie prawo karne. Warszawa 1989, s. 325; I. Andrejew: Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifikacja przestępstw. Warszawa 1978, s. 34–35, a także O. Sitarz:
Ochrona praw dziecka…, s. 69–72.
10
11
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wadza lub zatrzymuje małoletniego. Nastąpiło więc zasadniczo13 poszerzenie
kryminalizacji. W kodeksie karnym z 1997 r. zmianie uległ jedynie wiek karnoprawnej ochrony – przepis dotyczy małoletnich poniżej 15 lat. Jak wskazuje się
w piśmiennictwie, przyczyną ograniczenia kryminalizacji jest dość powszechne
zjawisko ucieczek z domu młodych ludzi, którzy przebywają dobrowolnie u swoich znajomych14.
Nieco bardziej skomplikowana jest historia kryminalizacji w przypadku porzucenia, ponieważ występowały i występują różne jego odmiany (które generują problemy wytyczenia granic kryminalizacji i zbiegów przepisów). Generalnie
można wyróżnić „po prostu” porzucenie dziecka oraz porzucenie dziecka w niebezpieczeństwie. Oprócz przepisów kryminalizujących takie zachowania, odrębne były i są regulacje statuujące odpowiedzialność za narażenie najmłodszych na
niebezpieczeństwo.
Szczegółowy obraz kryminalizacji w tym zakresie przedstawia się następująco. Kodeks karny z 1932 r. w art. 200 stanowił: „Kto wbrew obowiązkowi opieki
lub nadzoru porzuca dziecko poniżej lat 13 […], podlega karze […]”. Porzucenia
w niebezpieczeństwie dotyczył przepis art. 243 o treści: „Kto porzuca w położeniu, grożącem bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia, osobę, względem
której sprawca ma obowiązek troszczenia się lub nadzoru, podlega karze […]”.
I wreszcie przepis art. 242 § 2 wprowadzał typ kwalifikowany przestępstwa narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo, jeśli na sprawcy ciążył obowiązek
troszczenia się lub nadzoru w stosunku do narażonego. Podobną triadę dostrzec
można w kodeksie karnym z 1969 r. Przepis art. 187 przewidywał odpowiedzialność za porzucenie osoby poniżej lat 15 (wbrew obowiązkowi troszczenia się),
przepis art. 163 stanowił o pozostawieniu w położeniu grożącym bezpośrednim
niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia osoby, względem której sprawca ma obowiązek troszczenia się,
natomiast przepis art. 160 § 2 (podobnie jak art. 242 k.k. z 1932 r.) wprowadzał
typ kwalifikowany przestępstwa narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo,
jeśli na sprawcy ciążył obowiązek troszczenia się w stosunku do narażonego15.
Ustawodawca z 1997 r. nieco zmodyfikował obszar kryminalizacji w omawianym zakresie. Przewidział już tylko dwa przepisy, nieco zmieniając zakres kryminalizacji pierwszego z nich. Otóż zgodnie z treścią art. 210 § 1, przestępstwem
13
O ile uprowadzona dziewczyna, niemająca jeszcze 18 lat, nie była mężatką – por. przyp. 8
niniejszej publikacji.
14
Por. V. Konarska-Wrzosek, w: „System Prawa Karnego”. T. 10: Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym. Red. J. Warylewski. Warszawa 2016, s. 1053–1054.
15
W ówczesnym piśmiennictwie (na tle k.k. z 1969 r.) dość stanowczo podkreślano różnicę między pozostawieniem w niebezpieczeństwie (art. 163) a narażeniem na niebezpieczeństwo
(art. 160 § 2), uznając za zasadne istnienie tych typizacji – por. np. E. Szwedek: Pozostawienie
w niebezpieczeństwie utraty życia (art. 163 k.k.). „Nowe Prawo” 1979, nr 9, s. 48 i przytoczona tam
literatura.
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jest porzucenie małoletniego poniżej lat 15 wbrew obowiązkowi troszczenia się.
W § 2 tego przepisu przewidziany został typ kwalifikowany ze względu na następstwa – sprawca podlega surowszej odpowiedzialności, jeśli następstwem jest
śmierć pokrzywdzonego. Natomiast przepis art. 160 § 2 powiela „schemat kryminalizacyjny”, przyjęty w k.k. z 1932 r. i k.k. z 1967 r., narażenia na niebezpieczeństwo. Oznacza to, że ustawodawca z 1997 r. zdekryminalizował zachowanie polegające na porzuceniu w niebezpieczeństwie, pozostawiając „zwykłe” porzucenie
jako niewypełnianie obowiązków opieki i tylko w przypadku następstwa w postaci śmierci (a nie sytuacji niebezpiecznej) przewiduje wyższą karalność. Przyjmuje
się, że w pewnym stopniu zachowania polegające na porzuceniu/pozostawieniu
w niebezpieczeństwie są objęte zakazem prawnokarnym i dzisiaj na podstawie
wspomnianego przepisu art. 160 § 1 i 2. Z tego też względu Włodzimierz Wróbel
nazwał ten zabieg pozorną derogacją16. Nie wszyscy jednak z tezą tą się zgadzają,
krytykując posunięcie ustawodawcy, odczytywane jako dekryminalizację porzucenia dziecka w niebezpieczeństwie17.
Dobro dziecka w postaci jego prawidłowego rozwoju skonfrontowane zostanie
z przepisami dotyczącymi rozpijania, niealimentacji oraz komercyjnej adopcji.
Rozpijanie małoletniego jako typ czynu zabronionego nie był obecny w kodeksie karnym z 1932 r. Przepis zakazujący tego rodzaju zachowania otrzymał
rangę kodeksową dopiero w 1969 r. Nie oznacza to jednak, że wcześniej podawanie dziecku alkoholu było bezkarne. Jako odrębne przestępstwo w polskim
porządku prawnym rozpijanie pojawiło się w 1956 r., w ustawie o zwalczaniu
alkoholizmu18, a następnie w ustawie o zwalczaniu alkoholizmu z 1959 r.19 Wcześniej, na mocy ustaw z lat 192020 oraz 193121, karami była zagrożona sprzedaż
i podawanie alkoholu osobom niedorosłym przez właściciela lub zarządcę lokalu,
koncesjonariusza lub jego zastępcę. Wraz z wejściem w życie k.k. z 1969 r. uchylono stosowne przepisy ustawy z 1959 r. z racji kodeksowej regulacji rozpijania
małoletniego. Zgodnie z przepisem art. 185 k.k. z 1969 r., karze podlegał ten,
kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napojów alkoholowych, ułatwiając mu
ich spożywanie lub nakłaniając go do spożywania takich napojów. Treść przepisu
art. 208 k.k. z 1997 r. – jego odpowiednika – praktycznie (poza zagrożeniem
W. Wróbel: Komentarz do ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. przepisy wprowadzające kodeks
karny (Dz.U. nr 88, poz. 554 ze zm.) – wybrane zagadnienia. Nowa kodyfikacja karna. Krótkie komentarze. Warszawa 1999, s. 21–22.
17
Por. np.: L. Parzycki: Granice ochrony życia i zdrowia. „Rzeczpospolita” nr 43 z 20.02.1998 r.,
s. 18; A. Marek: Prawo karne. Warszawa 2001, s. 449; V. Konarska-Wrzosek: Uwagi o przestępstwie pozostawienia człowieka w niebezpieczeństwie. „Państwo i Prawo” 1997, z. 3, s. 84 oraz O. Sitarz: Ochrona praw dziecka…, s. 88–89.
18
Dz.U. nr 12, poz. 62.
19
Dz.U. nr 69, poz. 434.
20
Dz.U. nr 37, poz. 210.
21
Dz.U. nr 51, poz. 423.
16
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karą) się nie zmieniła. Oznacza to, że w porównaniu ze stanem prawnym z lat
trzydziestych ubiegłego wieku nastąpiło poszerzenie kryminalizacji, albowiem
przestępstwem jest m.in. podawanie alkoholu nie tylko w lokalach gastronomicznych przez personel, lecz każde tego typu zachowanie podejmowane gdziekolwiek i przez kogokolwiek. Problem przy ustalaniu współczesnego zakresu
kryminalizacji stanowi rozpoznanie relacji między sformułowaniem „rozpija”
a zachowaniami określonymi jako „dostarczanie, ułatwianie, nakłanianie”. W zależności bowiem od przyjętej koncepcji zakres ten będzie większy lub mniejszy22.
Niejako przy okazji warto zauważyć, że żaden z analizowanych kodeksów nie
przewidywał odrębnego przestępstwa udzielania czy też sprzedawania dziecku
środków tytoniowych, czy środków odurzających. Tego typu zakazy pomieszczone były (i są) w odrębnych ustawach23, a ich historia przekracza założony zakres
tematyczny niniejszej publikacji.
Problemem, którym konsekwentnie zajął się prawodawca we wszystkich
trzech kodeksach, była niealimentacja, przy czym każdorazowo wykorzystywał
on inną technikę legislacyjną – różnorodnie w ten sposób kształtując pozycję
dziecka wśród innych pokrzywdzonych. W kodeksie karnym z 1932 r. przepis
art. 201 przewidywał karę dla tego, kto przez złośliwe uchylanie się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy obowiązku łożenia na utrzymanie osoby
najbliższej doprowadza tę osobę do nędzy lub do konieczności korzystania ze
wsparcia. Przy czym, w myśl art. 91 § 1 k.k., najbliższy to m.in. krewny w linii
wstępnej lub zstępnej. Innymi słowy, ekonomiczne warunki rozwoju dziecka, na
mocy przywołanego przepisu, chronione były wspomnianym przepisem na równi z prawem do alimentacji wszystkich innych – dorosłych osób, bez szczególnego wyodrębnienia niedorosłych w samym przepisie. Figura „dziecka” pojawia
się w analogicznym przepisie art. 186 § 1 k.k. z 1969 r. (obok rodziców lub innej osoby najbliższej). Znamiona strony przedmiotowej i podmiotowej również
zostały nieco inaczej ukształtowane. Przestępstwem jest uchylanie się od wykonania ciążącego z mocy ustawy obowiązku łożenia na utrzymanie, tym samym
naraża się pokrzywdzonego na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb
życiowych. Oznacza to, że za dokonanie przestępstwa niealimentacji można było
uznać już samo wykreowanie przez sprawcę niealimentacji sytuacji niebezpiecznej z perspektywy zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Natomiast od
strony podmiotowej, ustawodawca zrezygnował z zawężającego znamienia złośliwości. Dla bytu przestępstwa wystarczała zatem sama umyślność zachowania
sprawcy. Ustawodawca z 1997 r. niewiele zmienił w treści analogicznego przepisu.
Przepis ten początkowo brzmiał: „Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez
Szerzej zob. O. Sitarz: Ochrona praw dziecka…, s. 106–111.
Jedynie przepis art. 244 k.k. z 1932 r. stanowił: „Kto bez upoważnienia udziela innej osobie
trucizny odurzającej, podlega karze […]”.
22
23
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niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją
na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega […]”.
Zakres kryminalizacji zasadniczo się nie zmienił, jednak pojęcie „dziecko” zostało z przepisu wyrugowane, co oczywiście nie spowodowało dekryminalizacji
takiego zachowania względem najmłodszych. Dla porządku odnotować należy, że
nowelizacją z 2017 r.24 przepis art. 209 został gruntownie zmieniony25, niemniej
pozycja dziecka jako pokrzywdzonego jest identyczna – mieści się ono w szerokim pojęciu „uprawnionego do alimentacji”. Szerszy jest jednak zakres kryminalizacji i większa ma być skuteczność ścigania tego przestępstwa w nowej formie.
Natomiast zachowanie określane mianem komercyjnej adopcji, polegające na organizowaniu – wbrew przepisom ustawy – adopcji dzieci w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zostało skryminalizowane po raz pierwszy dopiero
w k.k. z 1997 r. Początkowo stosowny przepis mieścił się w rozdziale przestępstw
przeciwko porządkowi publicznemu jako art. 253 § 2, a obecnie (od 2010 r.26) –
w rozdziale przestępstw przeciwko rodzinie i opiece – art. 211a. Ponieważ jednak
czasem komercyjna adopcja bywa określana odmianą handlu dziećmi27, przywołać można specyficzny przepis przewidziany w art. IX § 2 przepisów wprowadzających kodeks karny z 1969 r.28, statuujący odpowiedzialność za uprawianie handlu kobietami, nawet za ich zgodą, albo dziećmi. W szerokim rozumieniu pojęcia
handlu dziećmi wspomniany art. IX może uchodzić za sui generis protoplastę
dzisiejszej komercyjnej adopcji.
Pozostając w tym samym obszarze zagadnień, koniecznie odnotować także
należy kolejną zmianę k.k. z 1997 r., która wprost odnosi się do osób niedorosłych. Przepis art. 189 § 2a statuuje surowszą odpowiedzialność za pozbawienie
wolności, gdy dotyczy to osoby nieporadnej m.in. ze względu na wiek29.
Dość zawiła jest też historia ochrony seksualności dziecka na przestrzeni
dwudziestowiecznych kodeksów. Jest to obszar, w którym następowały najbarDz.U. poz. 952.
„§ 1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem, albo inną umową,
jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3
świadczeń okresowych, albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi
co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do roku.
§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2”.
26
Dz.U. nr 98, poz. 626.
27
Por. np. Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie. Red. Z. Lasocik. Warszawa 2001.
28
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny. Dz.U. nr 13,
poz. 95.
29
Por. szerzej O. Sitarz, D. Bek: Czy zasadnie i skutecznie…
24
25
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dziej radykalne zmiany, a wiele z nich to efekt nowelizacji ostatnich lat. Tu również, dla zachowania porządku prowadzonego wywodu, wyodrębnić należy trzy
sfery: przestępstwa okołoprostytucyjne, „wykorzystanie seksualne” i gorszenie
takim czynem oraz pornografia.
Prostytucja, chociaż przez wielu uznawana jest za patologię społeczną, ostatecznie w kodeksie karnym z 1932 r. nie została skryminalizowana30. Skryminalizowane zostały zachowania okołoprostytucyjne, przyjmujące tradycyjne nazwy:
kuplerstwo – ułatwianie cudzego nierządu (prostytucji), sutenerstwo – czerpanie
korzyści z cudzego nierządu (prostytucji), i stręczycielstwo – nakłanianie innej
osoby do uprawiania prostytucji (odpowiednio: art. 208, art. 209, art. 210 k.k.).
Kodeks ten przewidywał też (ciekawe) przestępstwo wywożenia z kraju innej
osoby w celu przeznaczenia jej do uprawiania zawodowego nierządu. Natomiast
przepis art. 212 k.k. z 1932 r. stanowił, że kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 208–211 względem własnej żony, dziecka, pasierba, wnuka, osoby
poddanej pod nadzór, w opiekę lub na wychowanie, albo względem nieletniego
poniżej lat 21, podlega surowszej karze. Innymi słowy, pokrzywdzenie osoby do
21. roku życia rodziło odpowiedzialność za typ kwalifikowany, co było uwzględnieniem wyższego stopnia szkodliwości takich czynów w odczuciu prawodawcy.
Zupełnie inaczej odczytywał tę kwestię ustawodawca z 1969 r., który – kryminalizując identyczne postaci zachowań okołoprostytucyjnych (z wyjątkiem wywożenia za granicę) – nie wyodrębnił w żaden sposób niedorosłych pokrzywdzonych.
Kodeks karny z 1997 r. zawiera zaś przepis art. 204 o treści: „§ 1. Kto, w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do uprawiania prostytucji
lub jej to ułatwia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Karze określonej w § 1 podlega, kto czerpie korzyści majątkowe z uprawiania
prostytucji przez inną osobę. § 3. Jeżeli osoba określona w § 1 lub 2 jest małoletnim, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. Ponownie
zatem pokrzywdzenie dziecka stanowi znamię kwalifikujące, skutkujące surowszym zagrożeniem karnym.
Wyraźnie dostrzec można ewolucję przepisów kryminalizujących seksualne
wykorzystanie dziecka. W k.k. z 1932 r. z tego zakresu znaleźć można jedynie
dwa przepisy. Pierwszy z nich – art. 203, zabraniał pod groźbą kary dopuszczania
się czynu nierządnego względem osoby poniżej lat 15 (albo osoby zupełnie lub
częściowo pozbawionej zdolności rozpoznania znaczenia czynu, lub kierowania
swoim postępowaniem). Pewnym uzupełnieniem karnoprawnej ochrony dziecka
w tym aspekcie był przepis art. 213, który wprowadzał karalność za dopuszczanie
się czynu nierządnego w obecności nieletniego poniżej lat 15. Podobny model
karnoprawnej ochrony rozwoju dziecka w sferze seksualnej przyjęty został przez
ustawodawcę z 1969 r. Dwa kolejne przepisy przewidywały karę za dopuszczenie
Wyjątek stanowi jedynie przepis art. 207 k.k. z 1932 r., wprowadzający karalność prostytucji
homoseksualnej.
30
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się czynu lubieżnego względem osoby poniżej lat 15 (art. 176) oraz za dopuszczenie się czynu nierządnego w obecności osoby poniżej lat 15 (art. 177). Zatem
przyjęto identyczny wiek ochronny (wiek skutecznej zgody pokrzywdzonego).
Zmieniło się po części nazewnictwo odnoszące się do zachowań seksualnych
sprawcy, co – jak wskazywano w piśmiennictwie31 – poszerzyło zakres kryminalizacji zachowań seksualnych podejmowanych wobec osób poniżej 15. roku życia. Rewolucyjne zmiany wprowadził ustawodawca współczesny, który stopniowo
poszerzał katalog przepisów z zakresu przestępstw przeciwko wolności seksualnej
i obyczajności, w przypadku których pokrzywdzonym była osoba małoletnia. Jak
wskazano wyżej, ugruntowaną pozycję w historii dwudziestowiecznego prawa
karnego ma czyn nazywany obecnie pedofilią. Przepis art. 200 stanowi, że podlega karze ten, kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się
wobec takiej osoby innej czynności seksualnej, lub doprowadza ją do poddania
się takim czynnościom albo do ich wykonania. Przy zachowaniu tego samego
wieku ochronnego ponownie ustawodawca zmienił opis czynności wykonawczej.
W tym samym przepisie (w § 4) zakazano prezentowania małoletniemu poniżej lat 15 wykonania czynności seksualnej w celu swojego zaspokojenia seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby. Ustawodawca z biegiem czasu
uznał, że taki stan prawny jest niewystarczający i wprowadził do innych typizacji czynów zabronionych o charakterze seksualnym typy kwalifikowane, których
znamionami kwalifikującymi jest małoletni lub małoletni poniżej lat 15. I tak,
przestępstwo zgwałcenia stanowi typ kwalifikowany, jeśli sprawca dopuszcza się
zgwałcenia wobec małoletniego poniżej lat 15 (art. 197 § 3). Natomiast przepis
art. 199 przewiduje: „§ 2. Jeżeli czyn określony w § 132 został popełniony na szkodę małoletniego, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
lat 5. § 3. Karze określonej w § 2 podlega, kto obcuje płciowo z małoletnim lub
dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej albo doprowadza ją
do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, nadużywając zaufania lub udzielając w zamian korzyści majątkowej, lub osobistej albo jej obietnicy”.
Seksualnemu wykorzystaniu dzieci ma także zapobiegać nowy przepis odnoszący się do tzw. groomingu – art. 200a33. Wprowadza on karalność za zachowa31
M. Siewierski, w: J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski: Kodeks karny. Komentarz. Warszawa 1971, s. 403.
32
Artykuł 199. „§ 1. Kto, przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego
położenia, doprowadza inną osobę do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności
seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
33
„§ 1. Kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 § 3 pkt 2 lub art. 200,
jak również produkowania lub utrwalania treści pornograficznych, za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z małoletnim poniżej lat 15,
zmierzając, za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania z nim, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci
telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania
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nia o charakterze przygotowawczym, służącym do doprowadzenia do spotkania
z dzieckiem w celu popełnienia na nim określonego przestępstwa seksualnego.
Łatwo zatem dostrzec, że w tym zakresie wyraźnie poszerzono zakres kryminalizacji, równocześnie zwiększając intensywność penalizacji w przypadku pokrzywdzenia dzieci przy czynach, które już wcześniej były zabronione.
Bardzo ciekawe zjawisko – w obszarze polityki kryminalnej i kryminalizacyjnej – można wreszcie zaobserwować w przypadku pornografii. Nie ma wątpliwości, że jest to zjawisko bardzo trudne do zdefiniowania i oceny, co przekłada się
na problemy kryminalizacyjne i wykładnicze. Prawodawca z 1932 r. restrykcyjnie
podszedł do tej kwestii, zakazując – na mocy art. 214 – rozpowszechniania pism,
druków, wizerunków lub innych przedmiotów, mających charakter pornograficzny. Zakazane też było sporządzanie, przechowywanie lub przewożenie takich
materiałów w celu rozpowszechnienia. Podobne stanowisko zajął ustawodawca
z 1969 r. Przepis art. 173 przewidywał karę za praktycznie identyczne zachowanie (zamiast wizerunków wśród ustawowych znamion pojawiły się fotografie).
W kodeksie z 1997 r. karalność związana z pornografią została ostatecznie dość
poważnie ograniczona. Zasadniczo, zgodnie z przepisem art. 202 § 1, jedynie publiczne prezentowanie treści pornograficznych w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, stanowi przestępstwo. W tej
sytuacji ustawodawca musiał odrębnie ukształtować także odpowiedzialność za
prezentowanie takich treści małoletniemu. W toku kolejnych nowelizacji ostatecznie wskazać można na cztery przepisy, które odnoszą się do małoletniego
w kontekście pornografii. Najkrócej rzecz ujmując, zakazane jest: prezentowanie
jej osobie poniżej lat 1534, prowadzenie reklamy treści pornograficznych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletniemu poniżej lat 1535, produkowanie (w szerokim tego słowa znaczeniu) treści pornograficznych z udziałem
małoletniego36 oraz utrwalanie takich treści37. Można mieć wątpliwości, czy przysię lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu, lub utrwalaniu treści
pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2”.
34
Artykuł 200. „§ 3. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób
umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3”.
35
Artykuł 200. „§ 5. Karze określonej w § 3 podlega, kto prowadzi reklamę lub promocję działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletniemu poniżej lat 15”.
36
Artykuł 202. „§ 3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada, albo rozpowszechnia lub prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego, albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się
zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”.
37
Artykuł 202. „§ 4. Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego, podlega karze
pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
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jęta struktura przepisów, jak i legislacyjny podział materii są właściwe, niemniej
liberalizacja polityki karnej odnośnie do rozpowszechnienia pornografii musiała
pociągnąć za sobą wprowadzenie dość szczegółowych przepisów odnoszących się
do małoletnich. Zatem pojawienie się ich nie tyle oznacza poszerzenie kryminalizacji, ile pozostawienie w tym obszarze zachowań, które wcześniej odnosić się
miały do wszystkich, a obecnie – jedynie do wybranej grupy pokrzywdzonych.
Na marginesie warto jeszcze odnotować, że projekty kodeksów karnych z lat
1956 i 1963 zawierały przepisy przewidujące odpowiedzialność karną również
za takie czyny, jak: deprawowanie małoletniego i tym samym, chociażby z winy
nieumyślnej, przyczynienie się do jego wykolejenia lub do popełnienia czynu zabronionego przez ustawę karną; wyzyskiwanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej stosunku zależności małoletniego i obciążanie go nadmierną pracą, jeżeli w efekcie doprowadziło to do wyrządzenia szkody zdrowiu małoletniego lub
wpłynęło hamująco na jego rozwój; przepijanie, wydawanie na gry hazardowe lub
trwonienie w inny sposób mienia, które powinno służyć zaspokojeniu potrzeb
dzieci, małżonka lub innych osób najbliższych, jeżeli przez to, chociażby z winy
nieumyślnej, naraża je na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych38. Przepisy o tej treści ostatecznie nie pojawiły się w kodeksach karnych
z lat 1969 i 199739. Nie pojawiają się także w publicznej debacie lub propozycjach
de lege ferenda. Chyba dość skutecznie o nich zapomniano.
Na zakończenie, próbując skrótowo odnotować najważniejsze kwestie w zakresie ewolucji przepisów kryminalizujących zachowania przeciwko dzieciom
w polskich kodeksach karnych XX w., poczynić należy następujące uwagi.
Niewątpliwie w omawianym okresie nastąpiło uporządkowanie pojęć odnośnie do najmłodszych – niedorosłych pokrzywdzonych, chociaż i w kodeksie karnym z 1997 r. nie zachowano pełnej konsekwencji w posługiwaniu się przyjętą
terminologią.
Formalnie rzecz ujmując, bez wątpienia zwiększyła się liczba typizacji tyczących bezpośrednio osób niedorosłych. I tak, w k.k. z 1932 r. było ich 9, w k.k.
z 1969 r. – 10, natomiast w k.k. z 1997 r. – 15 (przy czym sam przepis art. 200
w kolejnych paragrafach przewiduje kilka odmian typu czynu zabronionego odnoszących się do małoletnich). Przypomnieć należy, że stosunkowo duża liczba
A. Ratajczak: Dzieci i młodzież jako przedmiot ochrony…, s. 97.
Jedynie w kodeksie wykroczeń z 1971 r., obowiązującym do dziś, znalazł się przepis art. 105
o treści: „§ 1. Kto przez rażące naruszenie obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej dopuszcza do popełnienia przez nieletniego czynu zabronionego przez ustawę jako przestępstwo,
w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe i wskazującego na demoralizację nieletniego, podlega karze grzywny albo karze nagany. § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 popełnia osoba, pod której nadzór odpowiedzialny oddano nieletniego, podlega karze ograniczenia
wolności, grzywny albo karze nagany. § 3. W wypadkach określonych w § 1 i 2, jeżeli nieletni czynem swym wyrządził szkodę, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych”.
38
39

Ewolucja przepisów kryminalizujących zachowania przeciwko dzieciom…
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typizacji odnoszących się do małoletnich pojawiła się w drodze nowelizacji w ciągu dwudziestu lat obowiązywania ostatniego kodeksu.
Przedstawiona analiza unaocznia, że pojawienie się i wyrugowanie pewnych
typizacji nie zawsze oznacza zwiększenie lub zmniejszenie zakresu kryminalizacji. Z reguły jest to proces zwiększania lub zmniejszania kazuistyki, którego
zasadniczym celem jest bądź wyeksponowanie dziecka jako pokrzywdzonego,
bądź zwiększenie represyjności w przypadku, gdy to dziecko zostało pokrzywdzone określonym typem czynu (tworzenie typów kwalifikowanych). Szczególną aktywność ustawodawcy widać w zakresie przestępczości seksualnej – tutaj
pojawiło się najwięcej nowych przepisów. Z jednej strony przyczyną tego jest
pojawienie się nowych szkodliwych zachowań, z drugiej zaś – jak należy przypuszczać – większa obecnie wrażliwość społeczna na krzywdę dziecka w obszarze jego seksualności. Ponadto, jak zaznaczono, przepisy dotyczące pornografii
zostały wprowadzone do kodeksu karnego w związku z liberalizacją polityki
kryminalizacyjnej na tym polu.
Ciekawym zjawiskiem kryminalizacyjnym jest coraz szersza karalność na
przedpolu naruszania dobra prawnego, co dobrze ilustruje wspomniany wcześniej grooming. Podkreślić jednak należy, że jest to dość generalna tendencja charakteryzująca poczynania współczesnego polskiego ustawodawcy, nieograniczająca się jedynie do przestępstw popełnianych przeciwko dzieciom.
Ostatnia uwaga jest powtórzeniem zarzutu stawianego przeze mnie już wielokrotnie. Zadziwia bowiem, że typizacja krytykowana od dziesięcioleci – dzieciobójstwo (art. 149 k.k. z 1997 r.) – nadal jest obecna, a przecież przepis ten
de facto nie wzmacnia, a osłabia karnoprawną ochronę dziecka i czyni to bez
racjonalnych podstaw.

B.T.B.

Wojciech Szafrański

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

O specyfice politycznej
i prawnej audiencji publicznej
w świetle sprawy kurlandzkiej
na Sejmie Wielkim słów kilka
Problematyka audiencji publicznej na sejmie w czasach stanisławowskich nie
była dotąd przedmiotem refleksji historyków prawa. Wynika to zapewne nie tyle
z incydentalności jej występowania, co z trudności z ustaleniem samego jej charakteru prawnego w sytuacjach innych niż „klasycznego” przyjmowania delegacji
poselskich innych państw. Sam podział na audiencje prywatne i publiczne jest
problematyczny, szczególnie gdyby odnosić je do samych audiencji królewskich.
Trudno bowiem jednoznacznie je odróżnić i odpowiednio kwalifikować z racji
występujących w praktyce oficjalnych, quasi oficjalnych lub wprost nieoficjalnych posłuchań królewskich (oczywiście w sytuacji, gdy odbywały się one poza
funkcjonowaniem króla w parlamencie). W odniesieniu do audiencji sejmowych
in pleno trudno nie uznać ich wszystkich za publiczne z racji nie tylko samej formy wysłuchania, ale przede wszystkim praktyki (niekoniecznie opartej na regulacjach prawnych, ale bardziej o uzus prawny), przyjmowania w sejmie delegacji
(przedstawicieli). Sama audiencja publiczna w czasie sejmu była generalnie wydarzeniem bardziej wyjątkowym niż typowym i najczęściej powiązana była z bieżącą koniecznością polityczną. Tym samym na ten rodzaj wysłuchania publicznego nie był przewidziany (za wyjątkiem poselstw od dworów zagranicznych)
tzw. zwykły czas sejmowy, a sprawy z tego zakresu – czyli samą zgodę, rozstrzygał
indywidualnie sejm. Powstaje jednak szereg pytań dotyczących tak charakteru
tego typu wysłuchań, podstaw prawnych, ewentualnych warunków wstępnych,
jak i samego postępowania w tym zakresie i przebiegu takich audiencji.
Niewątpliwie ciekawy materiał źródłowy (a w konsekwencji argumentacyjny)
celem analizy problematyki audiencji publicznych, w odniesieniu do czasów Sej-
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mu Wielkiego, przynosi tzw. sprawa kurlandzka, która niekiedy traktowana jest
jako marginalna na tle wydarzeń lat 1788–1792. W rzeczywistości niesie za sobą
jednak sporo ciekawych obserwacji dotyczących nie tylko ówczesnych stosunków
politycznych i sytuacji międzynarodowej, ale także kwestii bardziej ogólnych, jak
sprawy lenne czy próby usankcjonowania praw stanu trzeciego jako działania
probierczego dla sprawdzenia promieszczańskich nastrojów sejmujących.
Analizując całość sprawy kurlandzkiej, można wskazać na momenty eskalacji
i deeskalacji sporu, który pozornie był tylko sporem wewnątrzkurlandzkim, jednak w rzeczywistości politycznej, tj. Kurlandii jako lenna, bardziej zmuszał, niż
był okazją do udziału Rzeczypospolitej w niniejszej sprawie. Spór ks. Piotra Birona ze szlachtą kurlandzką dotyczył przede wszystkim ziem alodialnych i lennych1.
W rzeczywistości szlachta kurlandzka poczuła, iż istnieje możliwość przeciwstawienia się rosnącym wpływom ks. Birona i jego małżonki ks. Doroty Bironowej
oraz „wyszarpania” większej niezależności. Tym samym w marcu 1789 r. szlachta
przesłała ks. Bironowi szereg zażaleń w formie gravaminów, które w rzeczywistości
stanowiły podważenie zakresu władzy książęcej w Kurlandii. Wobec zalimitowania sejmu przez posłów do 15 czerwca 1789 r. i nieuznania przez ks. Birona tejże
limity (pomimo ponownego zjazdu tego dnia posłów w Mitawie), a tym samym
stwierdzenia przez księcia nielegalności sejmu szlachta kurlandzka poszukiwała
wsparcia przeciwko Bironowi w Rzeczpospolitej, wybierając na swego przedstawiciela w Warszawie Karola von Heykinga, jako mającego czynić zabiegi proszlacheckie, a kontraksiążęce w Polsce. Owe uogólnienie sporu i ukazanie go jako
istotnego dla Rzeczypospolitej poprzez wyprowadzenie go na forum ówcześnie
obradującego Sejmu Wielkiego miało być manewrem wyprzedzającym szlachty
kurlandzkiej względem starań ks. Birona i wykorzystaniem sytuacji zrozumienia,
a przynajmniej sympatii dla szlachty kurlandzkiej przez przedstawicieli silnego
stronnictwa antykrólewskiego w Polsce. Manteuffel reprezentujący ks. Birona starał się skutecznie przeciwdziałać akcji szlacheckiej w Polsce, kierując do kanclerzy
dnia 6 czerwca 1789 r. notę objaśniającą całość sporu celem wydania przez Stanisława Augusta deklaracji potępiającej przedłużenie obrad sejmu mitawskiego do
15 czerwca tegoż roku. Heyking również tego dnia uzyskał audiencję u króla w celu
przedstawienia mu sprawę sporu z perspektywy szlachty kurlandzkiej (a kolejnego dnia przesyłając Stanisławowi Augustowi wyjaśnienie będące odpowiedzią na
zarzuty strony książęcej). Stanisław August, popierający ks. Birona, 12 listopada
1789 r. wydał reskrypt adresowany do najwyższych konsyliarzy regencji, w myśl
którego zjazd mitawski mógł obradować jedynie przy zwołaniu go przez księcia,
wobec czego wszystkie uchwały tegoż zjazdu powinny zostać uznane za nieobowiązujące. Co zrozumiałe, wywołało to działania Heykinga w postaci kolejnej
1
Całość problematyki zatargów między ks. Bironem a szlachtą kurlandzką przed 1788 r. patrz
Ł. Kądziela: Spór szlachty kurlandzkiej z ks. Piotrem Bironem w okresie Sejmu Czteroletniego. W:
Społeczeństwo polskie XVIII i XIX. Studia o aktywności społecznej oraz jej politycznym uwarunkowaniu. T. VIII. Red. J. Leskiewiczowa. Warszawa 1987, s. 11–29.
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noty do kanclerzy, iż niniejszy reskrypt opiera się na informacjach sprzecznych
z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym. W tym momencie zarówno jedna,
jak i druga strona sporu sięgnęły po nowe „argumenty jurydyczne”, odnoszące się
do samych przedstawicieli i ich umocowania. Manteuffel w piśmie z dnia 9 grudnia 1789 r. kwestionował legalność wyboru Heykinga, skoro został wybrany na
„nielegalnym sejmie”. Heyking z kolei w odpowiedzi z dnia 15 grudnia tegoż roku
podważał legalność umocowania Manteuffla jako prywatnego wysłannika księcia
bez stosownych pełnomocnictw, a tym samym zasadność dopuszczalności jego
osoby do audiencji u króla, jak i jego kontaktów z ministrami w sprawie wydania
deklaracji niekorzystnej dla szlachty kurlandzkiej2.
Sprawa kurlandzka powróciła na forum Sejmu Wielkiego na przełomie 1790
i 1791 r.3. Nowa odsłona sporu ks. Piotra Birona ze szlachtą kurlandzką dotyczyła
ponownie ziem alodialnych i lennych, bowiem przed sądy relacyjne wniesiony
został spór o lenność lub alodialność dóbr książęcych w Kurlandii, a jej punktem
zwrotnym było odwołanie się szlachty kurlandzkiej od reskryptu królewskiego
wydanego na podstawie orzeczenia sądu relacyjnego mianującego członków komisji do rozgraniczenia dóbr alodialnych od lennych w Kurlandii. Odwołanie się
szlachty kurlandzkiej do Najjaśniejszych Stanów Zgromadzonych jako obrońców
całości dóbr lennych Kurlandii było rodzajem fortelu na potrzeby bieżącej polityki
i zabezpieczeniem się przed rosnącą grupą zwolenników ks. Piotra Birona skupioną w Polsce w ramach stronnictwa królewskiego. Tak naprawdę osią sporu było
jednak, podobnie jak w pierwszym okresie, budowanie niezależności szlachty
kurlandzkiej. Przedstawiciele szlachty kurlandzkiej postanowili wzmocnić swoją
delegację w Warszawie i wysłać do Polski – jako wsparcie dla Heykinga – sekretarza stanu rycerskiego Kurlandii barona Ernesta Karola von Grotthussa oraz
deputowanego na zjazd mitawski barona Jerzego Lüdinghausena-Wolffa4. W tym
właśnie czasie Heyking dla celów rozpowszechnienia argumentacji szlachty kurlandzkiej oraz znalezienia zwolenników w sporze z ks. Bironem opublikował pracę O seymie teraźniejszym w Kurlandii i jego prawnym odroczeniu. Jak wskazuje
Łukasz Kądziela, sytuacja międzynarodowa w owym czasie zdawała się cały czas
sprzyjać nie tylko Rzeczypospolitej, ale i ks. Piotrowi Bironowi, wobec bowiem
rysującego się przymierza polsko-pruskiego i słabej ingerencji Rosji odwołanie
się do Sejmu Wielkiego i pomoc w rozstrzygnięciu sprawy księstwa kurlandzkiego dawało szansę Polsce na utrzymanie dominującej pozycji w tej części geograficznej strefy wpływów. Delegacja szlachty kurlandzkiej uzyskała tzw. wstępną
audiencję u króla dnia 12 listopada 1790 r., na której przedstawiła wszelkie roszPatrz szerzej Ł. Kądziela: Spór szlachty kurlandzkiej z księciem Piotrem Bironem w okresie
Sejmu Czteroletniego. W: Idem: Od Konstytucji do Insurekcji. Studia nad dziejami Rzeczypospolitej
w latach 1791–1794. Warszawa 2011, s. 75–76.
3
W papierach Weyssenhoffa jak członka deputacji znajdują się również materiały z 1790 r. –
patrz AGAD, Archiwum Roskie, pudło 95/1.
4
AGAD, APP 96, s. 429–431.
2
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czenia i zażalenia kierowane do ks. Birona oraz (co ważne) wskazała na możliwość
rebelii kurlandzkiej, próbując „zaszantażować” króla5. Mowa Lüdinghausena-Wolffa jako deputowanego od Stanu Rycerskiego Kurlandzkiego. Dnia 12 listopada 1790 roku na wstępnej u JKMci Audiencyi miana została wydrukowana i była
kolportowana przez stronę szlachecką. Czy owa wstępna audiencja u króla była
warunkiem sine qua non dla uzyskania następczo audiencji publicznej w sejmie?
Wiele wskazuje na to, że nie, gdyż zgodnie z praktyką sejmowania każdy poseł
mógł złożyć wniosek o czytanie noty i wysłuchanie stron złożony do laski marszałkowskiej, a także sami marszałkowie otrzymywali noty w różnych sprawach
i podejmowali wstępne decyzje co do ich właściwego przekazywania. Co istotne,
od strony „technicznej” audiencje takie również przygotowywali, a właściwie bardziej nadzorowali, marszałkowie. Natomiast z pewnością, zgodnie z obyczajem,
ale i dla rzeczywistego osiągnięcia celu, jakim w tym przypadku było uzyskanie
takiej audiencji w sejmie, stanowisko króla i znajomość przez niego sprawy, jako
w ówczesnym czasie wpływającego na kierunek prac także sejmowych, choćby za
pośrednictwem własnego stronnictwa, ale i marszałków sejmowych miało znaczenie.
Zdając sobie sprawę z przychylności Stanisława Augusta dla ks. Birona, delegaci kurlandzcy w osobie Heykinga i Lüdinghausena-Wolffa postanowili miesiąc
później, tj. 12 grudnia 1790 r., złożyć notę o publiczne wysłuchanie w sejmie,
jednocześnie publikując ją drukiem6. Zawierała ona także zobowiązanie szlachty kurlandzkiej do ofiarowania 12 armat do obrony Rzeczypospolitej7. Reakcja
Manteuffla była praktycznie natychmiastowa i również kolportowana w formie
druku ulotnego (i to w dwóch wersjach, z zestawieniem tekstu strony szlacheckiej
i bez takiego zestawienia): Uwagi na proźbą przez Ichmość Panów de Wolff i de
Heykink zaniesioną końcem wyiednania sobie Audiencyi Publiczney [b.m. i d.].
Krytyka Manteuffla skupiła się na nieporównywalności przypadków (obecnego
i historycznych), bez specjalnego zagłębiania się w szczegóły oraz na braku umocowania Wolffa wybranego, zdaniem Manteuffla, na sejmie, który już sejmem nie
był, gdyż nie mógł obradować jako bezprawnie prorogowany8.
5
Ł. Kądziela: Spór szlachty…, s. 79. Patrz także D. Nawrot: Sprawa kurlandzka na Sejmie
Wielkim. W: Cztery lata nadziei. 200 rocznica Sejmu Wielkiego. Red. H. Kocój. Katowice 1988,
s. 189. Istnieje także druga wersja tegoż pisma – Uwagi nad prośbą przez Ichmość Panów de Wolff
i de Heyking zaniesioną końcem wyjednania sobie audyencyi publiczney, datowana na 1791 r.
6
Smoleński wskazuje w tym wypadku na powoływanie się przez przedstawicieli szlachty kurlandzkiej na „praktykę w tym względzie z r. 1616 i 1628”. Wiele jednak na to wskazuje, że w rzeczywistości przedstawiciele szlachty powoływali się także na praktykę z 1648 r. Te wszystkie trzy
daty funkcjonują bowiem w piśmie będącym przedmiotem dalszej analizy w niniejszym artykule.
7
Złożenie hołdu Wierności Stanu Rycerskiego Kurlandzkiego i Semigalskiego z przyłączeniem
Ofiary. Warszawa d. 12 Grudnia 1790 [b. m. b. r. 1790].
8
Jednocześnie Manteuffel zarzucił delegacji szlacheckiej, iż darując Rzeczypospolitej 12 armat
do obrony, w rzeczywistości dawała to, co zamierzał przekazać Polsce sam ks. Biron – patrz Ł. Kądziela: Spór szlachty…, s. 80.
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Nota delegacji kurlandzkiej została złożona bezpośrednio marszałkom.
W ówczesnym czasie mieli oni zakreślony raczej szereg obowiązków, ale już
nieokreślony szereg działań, w tym czynności faktycznych i pewnej swobody
działania w organizowaniu pracy izby poselskiej9. Samo kierowanie dyskusją,
czuwanie nad porządkiem czy łagodzenie sporów, choć wydaje się nieznaczną
prerogatywą marszałka sejmowego, to jednak z perspektywy praktyki miało daleko idące znaczenie, szczególnie w sytuacji sejmu skonfederowanego, jakim był
Sejm Wielki. Istotnym warunkiem uzyskania publicznej audiencji było wykazanie interesu prawnego, wraz z odpowiednim umocowaniem, zawartego w nocie
w formie prośby o owe publiczne wysłuchanie. Właściwe umocowanie w formie
pełnomocnictw pozostawało istotne dla ostatecznego przyjęcia lub nie owej prośby. Warto w tym miejscu wskazać, iż Manteuffel, składając notę protestacyjną
na ręce marszałków sejmowych, zakwestionował możliwość wspólnej audiencji
publicznej z przedstawicielami szlachty kurlandzkiej, wskazując jako argument
(po raz kolejny) przeciw temu brak legalności sejmu, a więc i pełnomocnictw
Heykinga i Wolffa10. I właśnie wokół tego elementu, a więc prawa reprezentowania, a tym samym uznania i upodmiotowienia przedstawicielstwa, więc oficjalnie
i tego, kogo owe przedstawicielstwo reprezentowało, toczono spory polityczne
i dyskusje jurydyczne, by udzielić lub nie audiencji. Dodatkowe materiały w tym
zakresie (tak jak właśnie w sprawie kurlandzkiej), czyli pisma okólne, drukowane
wyjaśnienia itp., dostarczały same zainteresowane strony, chcące zablokować lub
doprowadzić do owych audiencji publicznych w sejmie. W analizowanej sprawie
kurlandzkiej taką rolę odgrywało pismo bez wskazanego jednoznacznie autorstwa, ale wyszłe spod pióra jeśli nie samych przedstawicieli szlachty kurlandzkiej,
to przynajmniej osoby jej przychylnej, pt. Zastanowienie się na notą Imć Pana de
Manteufelt podaną JJ.WW. JMC Panom Marszałkom Seymowemi i Konfederacyi11.
Rękopis ten znajduje się w papierach po Józefie Weyssenhoffie, pośle inflanckim,
który ostatecznie, popierając głos na sejmie Trębickiego, doprowadził do audiencji publicznej przedstawicieli szlachty kurlandzkiej, a następnie został powołany
do specjalnej deputacji ds. Kurlandii i Semigalli. Rękopis nie był dotychczas przedrukowany, ani nie był przedmiotem zainteresowania badaczy12, warto go tym
samym przytoczyć w całości.

9
Wskazywał na to w odniesieniu już do wcześniejszych epok H. Olszewski: Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652–1763). Prawo-praktyka-teoria-programy. W: Sejm w dawnej Rzeczypospolitej. Ustrój i idee. Poznań 2002, s. 162.
10
AGAD, Zbiór Popielów 142, k. 291.
11
AGAD, Archiwum Roskie, Pudło nr 95/1 (oznaczone nr 24), b.p.
12
Na jego istnienie wskazała jedynie K. Zienkowska: Z dziejów miast kurlandzkich u schyłku
XVIII wieku. W: Wiek XVIII. Polska i świat. Księga poświęcona Bogusławowi LeśnodorskiemuI. Warszawa 1974, s. 212 (opisując je pod nr 25).
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„Zastanowienie się na notą Imć Pana de Manteufelt13 podaną JJ.WW. JMC
Panom Marszałkom Seymowemi i Konfederacyi
Nie można bez zdziwienia ważyć pierwsze wyrazy noty Im Pana de Manteufelt, w których za nową jakoby podaje wiadomość:
1mo Że Kurlandya jest ściśle złączona z Rzecząpospolitą Polską, że też Rzeczpospolita wraz z Królem czynią Supremum et directum Jej Dominium, a stąd
prowadzi osobliwszą konsekwencją, że uczynić Publiczne homagium, uznać dependencye od Najjaśniejszych Stanów, byłoby sprzeciwić się subordynacyi winnej
submissyi Rzeczypospolitej.
Postępując w dalszym rozumowaniu twierdzi
2do Na fundamencie swoich dyplomatycznych wiadomości, że Audyencya
Publiczna nie powinna być dana jak tylko Ministrom pierwszej rangi względnie
ambasadorom. Takową swoją opinią sprzeciwia się determinacyi Najjaśniejszych
Stanów, które według praw i tych przykładów, uznały słuszność żądaney Audyencyi Delegowanym od Stanów Kurlandzkich.
To mniemanie ImPana de Manteufelt nie tylko przeciwne wiadomością nayautentyczniejszym mianey audyencyi 1616, 1628, 1648 publiczne na Seymie
przez [skreślone „od” – W.Sz.] Delegowanych od Szlachty Kurlandzkiey ale powadze Rzeczypospolitey, która mam moc naznaczania i przyjmowania hołdu od
Obywateli tak ściśle złączonych jak Kurlandczykowie.
3o Ponieważ ImPan de Manteufelt powtarza w artykule noty swojej wszystko
to, co już wypisał dnia 9 grudnia 1789; nie można jak tylko przypomnieć mu
odpowiedź przez druk podaną 15 także grudnia roku tegoż, tam doczytać się
można między innemi, że JPan de Manteufelt bierze Rescripta Regia za Prawa
Fundamentalne, że mięsza Limitacyę i Konwokacyą i środki legalnie prowadzące
do konkluzji z samą konkluzją Sejmu Kurlandzkiego.
4o Imć Pan de Manteufelt w artykule tym bardzo długim nic więcej nie wspomina, jak tylko, że do ustanowienia Prawa na Sejmie Kurlandzkim potrzebne jest
zezwolenie Xsiężęcia i chociażby ta assercya była prawdziwa; wysłać delegatów
do Najjaśniejszych Stanów końcem otrzymania sprawiedliwości, nie jest to stanowić Prawa, więc cały ten artykuł bynajmniej nie jest stosowny do rzeczy, i nic nie
stanowi naprzeciw Delegatom.
5o Ten artykuł zaczyna się od tego. Co Rzeczpospolita czynić może i powinna. Zostawuje się Najjaśniejszym Stanom oznaczyć ważność i przyzwoitość
tych światłych wyrazów JmPana de Manteufelt. Co się zaś tycze nadto śmiałych
jego zarzutów jakoby Sejm Kurlandzki był zerwany, jest to rzecz, całej nieznana
Kurlandyi i sprzeciwia się najautentyczniejszym aktom. Czyliż JM Pan de Manteufelt odważy się zaprzeczać podpisy deputatów na instrukcjach czynionych na
13
Dziwić może błąd w pisowni nazwiska Manteufelt pojawiający się cały czas w niniejszym piśmie, podobnie występował w nazwisku Heykink we wskazywanym wyżej piśmie Uwagi na proźbą
przez Ichmość Panów de Wolff i de Heykink zaniesioną końcem wyiednania sobie Audiencyi Publiczney [b. m. i d.]
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Sesji Sejmowej in termino et loco praescripta? Czyli mu nie wiadomo, że według
Praw Konstytucyjnych wszystko na Sejmach per pluralitatem decyduje się? I że
ten który ważyłby się protestować przeciw większości jest na niego kara ustanowiona Prawem 1742 roku. Widząc to JmPan de Manteufelt jak można upierać,
że niżej podpisani byli nominowani przez Seym zerwany? Kiedy instrukcja Instrukcja Delegata Heykinga unanimitate, Deputata zaś Wolffa od 19 Powiatów są
podpisane.
Zawsze daleki od prawdy JmPan de Manteufelt przyznaje Szlachcie Kurlandzkiej moc zaczęcia Sejmu a przeczy zakończenia i gdzież są takowe prawa, które
oznaczają cel bez oznaczenia środków? Czyż można nawet pomyśleć o takowej
ustawie, aby wolno było Xsiążęcia kiedy Mu się podoba wysłać swego Delegowanego do Stanów Rzeczypospolitej, a Szlachcie Kurlandzkiej, nie wolno było dla
Jej obrony.
Tak tedy zdrowy rozum, sprawiedliwość, Prawo, i zwyczaj, wszystko jest naprzeciw całej osnowie Noty JmPana de Manteufelt na czczych zasadzoney słowach”.
Powyższe pismo wnosi wiele ciekawych elementów nie tylko do samej sprawy
kurlandzkiej, ale właśnie do samej audiencji publicznej w sejmie. Uzasadnienie
dla starania się o audiencję publiczną strona szlachecka z Kurlandii upatrywała w:
– ogólnie zarysowanych elementach ustrojowych – lenności Kurlandii względem
Rzeczypospolitej, a tym samym możliwości odwołania się do stanów: „uczynić
Publiczne homagium, uznać dependencye od Najjaśniejszych Stanów, byłoby
sprzeciwić się subordynacyi winnej submissyi Rzeczypospolitej, a także suwerenności Rzeczpospolitej (powadze Rzeczypospolitey, która mam moc naznaczania i przyjmowania hołdu od Obywateli tak ściśle złączonych jak Kurlandczykowie) oraz i działań samych Stanów (Co Rzeczpospolita czynić może
i powinna. Zostawuje się Najjaśniejszym Stanom oznaczyć ważność i przyzwoitość tych światłych wyrazów JmPana de Manteufelt)”,
– kwestionowaniu zwyczaju dyplomatycznego, na który powoływał się Manteffel,
iż „Audyencya Publiczna nie powinna być dana jak tylko Ministrom pierwszej
rangi względnie ambasadorom”,
– odwoływaniu się do dawnej praktyki (a więc uświęconej tradycji prawnej)
wcześniej byłych audiencji: „audyencyi 1616, 1628, 1648 publiczne na Seymie
przez Delegowanych od Szlachty Kurlandzkiey”14,
– spełnieniu warunku umocowania prawnego w postaci właściwego pełnomocnictwa delegatów szlachty: „Czyliż JM Pan de Manteufelt odważy się zaprzeczać podpisy deputatów na instrukcjach czynionych na Sesji Sejmowej in termino et loco praescripta? […] Kiedy instrukcja Instrukcja Delegata Heykinga
Szczególnie ciekawe jest odwołanie do wcześniejszej praktyki, o tyle identyfikowalne porównawczo z bieżącą sytuacją, że będące wynikiem przyjmowania delegatów stanu rycerskiego kurlandzkiego w związku z kwestiami ustrojowymi, względnie wojskowymi.
14
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unanimitate jednomyślnie, Deputata zaś Wolffa od 19 Powiatów są podpisane”.
Podnoszono także, iż Manteuffel posługiwał się cały czas tymi samymi argumentami w tym zakresie, które przedstawiał już w 1789 r. i które już wtedy
spotkały się z kontrargumentacją strony szlacheckiej.
Sprawa udzielenia publicznej audiencji w sejmie szlachcie kurlandzkiej wcale
nie była przesądzona. Wobec braku rękopiśmiennego diariusza sejmowego z tamtego okresu przy analizie sytuacji sejmowej warto posłużyć się nie tylko drukowaną jego wersją, ale i korespondencją. W jednym z listów Kajetan Potocki opisywał
Ignacemu Potockiemu ważne wydarzenie na lutowej sesji sejmowej: „D. 3 Lutego
Imć P. Trębicki poseł inflancki w głosie swoim na sesji sejmowej oświadczając,
iż Rzplita winna jest wymierzać sprawiedliwość tym, którzy się po nią z ufnością udają; prosił o przeczytanie prośby i pomienionej noty Deputatów Kurlandzkich o naznaczenie dnia audiencji w Stanach Rzplitej celem wysłuchania onychże. Odłożył Krół Jegomość na następną sesję oświadczenie zdania y woli swojej
w tej okoliczności. Wszelako za zezwoleniem posłów czytana na tejże sesji była
[niewyraźne słowo, może nota – W.Sz.] Deputowanych”15. Podobnie W. Smoleński opisując tę sytuację, wskazuje, że Trębicki w swoim wystąpieniu domagał się
dwóch elementów, to jest odczytania noty od Stanów Szlacheckich Kurlandzkich
oraz „wyznaczenia terminu posłuchania u sejmu”16. Nota rzeczywiście została odczytana, ale sprawa nie tyle samej decyzji o audiencji, a jej terminu została przez
króla odsunięta do następnej sesji sejmowej. W trochę odmiennym tonie, ale, co
ważne, również po stronie przedstawicieli szlachty opowiedział się Józef Weyssenhoff. Jego mowa w sejmie za wyznaczeniem audiencji wsparta została przez argument natury geopolitycznej. Uważał on bowiem, iż warto jest udzielić posłuchania przedstawicielom kurlandzkim, „żeby dać poznać Moskwie, że Kurlandia nie
pod jej opieką zostaje”17. Należy zgodzić się z ustaleniami Łukasza Kądzieli, który
w wystąpieniach obu posłów inflanckich zauważył inspirację Ignacego Potockiego18. Z pewnością sprawa kurlandzka była bliższa posłom inflanckim niż np. wielkopolskim, niemniej o wiele ważniejsze jest tutaj stwierdzenie istnienia silnych
związków pomiędzy Weyssenhoffem, Trębickim a Ignacym Potockim w owym
czasie aniżeli stronnictwem królewskim czy stronnictwem marszałka Stanisława
Małachowskiego. Odmienności wszystkich tych trzech stronnictw, które co do zasady uznać można za reformatorskie, widać na przykładzie sprawy kurlandzkiej.
Ignacy Potocki w początkach 1791 r. wspierał pretensje przedstawicieli szlachty
kurlandzkiej, Stanisław August zdecydowanie opowiadał się po stronie ks. Piotra
Birona i jego przedstawiciela w Warszawie Manteuffla, natomiast Stanisław Małachowski przyjmował postawę wyczekującą – bardziej przychylną księciu kurlandzkiemu, ale chciał zachować pozory niezależności. Manteuffel składając ko15
16
17
18

AGAD, APP 279b/VII, s. 136.
W. Smoleński: Ostatni rok…, s. 325.
Patrz ibidem, s. 327.
Ł. Kądziela: Spór szlachty…, s. 35.
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lejną notę przeciw delegacji kurlandzkiej, nawet przy cichym poparciu Stanisława
Augusta przegrał tę batalię sejmową. Król pod naciskiem posłów musiał wyznaczyć audiencję na dzień 17 lutego 1791 r.19. Stanisław Małachowski uznając rację
ks. Piotra Birona w sporze ze szlachtą kurlandzką, działał inaczej niż król, starając
się w sposób najlepszy z możliwych zapewnić o swojej bezstronności. Argumentem na potwierdzenie niniejszej hipotezy może być sytuacja, w której Stanisław
August radził udać się Manteufflowi do Małachowskiego oraz Michała Mniszcha.
Ten pierwszy poradził przedstawicielowi ks. Birona, aby również starał się – podobnie jak szlachta – o audiencję w sejmie, co Manteuffel odrzucił. Małachowski
z kolei nie zgodził się na odczytywanie not Manteuffla w izbie sejmowej. Sytuacja
ta obrazuje jeszcze dwa ważne elementy dotyczące samej audiencji publicznej, tj.
ówczesnego znaczenia króla w tym procesie (powiązaną z kwestią zależności lennej Kurlandii od Rzeczypospolitej) oraz decyzyjnego głosu izby poselskiej w tym
zakresie, która mogła na królu wymusić „uczestniczenie” w procesie udzielenia
audiencji stronie. Dawna prerogatywa królewska udzielania audiencji w tamtym
czasie i w związku z okolicznościami, tj. obok audiencji królewskich, tzw. sejmowego wysłuchania publicznego, uległa osłabieniu czy wręcz ograniczeniu, nie tylko w wyniku przesunięcia tzw. spraw zagranicznych w stronę sejmu, ale przede
wszystkim w wyniku wzrostu znaczenia stanów sejmujących.
Ostatecznie efektem owej audiencji publicznej było powołanie deputacji sejmowej, który to pomysł powstał z inicjatywy Manteuffla i Stanisława Augusta.
Król był zdania, że takie wyjście pozwoli uchronić interesy ks. Birona przed nieprzemyślaną ustawą sejmową, a ponadto da szansę na ucieranie poglądów przyszłych członków komisji w duchu postulatów księcia20. Jednakże najważniejsza
dla króla była sprawa „zejścia” sprawy kurlandzkiej z obrad plenarnych sejmu,
dla Potockiego też było to dobre wyjście, albowiem już wtedy Potocki stawiał na
współpracę w izbie i poza nią z królem (przynajmniej w zakresie wzajemnego
informowania się o działaniach i omawiania poglądów). Dnia 3 marca 1791 r.,
a więc zaledwie kilkanaście dni po audiencji sejmowej, wyznaczona została przez
sejm deputacja ds. Kurlandii i Semigalii. Deputacja w czasie swojej działalności,
tj. do końca maja 1792 r., odbyła 43 posiedzenia.
Kwestia audiencji publicznych ponownie stawała przy okazji tzw. sprawy
kurlandzkiej w związku pojawieniem się kolejnej strony, chcącej odwołać się do
Prześwietnych Rzeczypospolitej Stanów – delegatów miast kurlandzkich. Jeszcze
w kwietniu 1790 r. w Mitawie zawiązała się organizacja tzw. Miast zjednoczonych.
Złożyła ona petycję zarówno w kancelarii książęcej, jak i sejmowi mitawskiemu
Widać to wyraźnie na przykładzie następnych działań tych trzech partii. Na ową „młodzież
mowną” – m.in. Weyssenhoffa i Trębickiego, skarżył się król w liście do Debolego z dnia 5 lutego
1791 r., wskazując jednocześnie, iż Ignacy Potocki nie dał się przekonać jeszcze przed sesją ani
jemu, ani Małachowskiemu o „nieprzyzwoitości pretensji” przedstawicieli szlachty kurlandzkiej –
Stanisław August do Debolego z dnia 5 II 1790 r., AGAD, Zbiór Popielów 413.
20
Ł. Kądziela: Spór szlachty…, s. 91 i n.
19
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zawierającą program reform ustrojowych w księstwie. Rodząca się emancypacja
mieszczan kurlandzkich zaowocowała przygotowaniem przez Wilhelma Koenemanna memoriału mieszczańskiego. Współpraca miast Kurlandii z Warszawą nie
przyniosła spodziewanego przez te pierwsze skutku21. Sytuacja uległa komplikacji
w związku z przybyciem do Warszawy w 1791 r. przedstawicieli miast kurlandzkich
w osobach m.in.: Wierhuffa, Tiedena, Vormkamfta, a przede wszystkim Fryderyka
Szulza22. Podobnie jak w przypadku przedstawicieli szlachty, chcieli oni uzyskać
audiencję sejmową, a ich największymi przeciwnikami w tym zakresie byli przedstawiciele szlachty kurlandzkiej starający się nie dopuścić mieszczan przed oblicze
sejmu23. Dnia 7 czerwca 1791 r. na sesji sejmowej wniosek Stanisława Olędzkiego
w sprawie audiencji delegatów miast kurlandzkich został oprotestowany przez Józefa Weyssenhoffa. Nie wynikało to jednak z faktu sprzyjania delegacji szlacheckiej,
ale z racji proceduralnych24: „Rozumiem, że w ciągu sejmowania dość jawne dałem
dowody, iż w podobnych materiach być uprzedzonym nie umiem stawałem zawsze
za tym, co miało za sobą sprawiedliwość. Nie przeczę i dziś wnioskowi słyszanemu
[o udzieleniu audiencji przedstawicielom miast kurlandzkich – W.Sz.], lecz że to
żądnie gruntuje się na prośbie Stanu Miejskiego Kurlandii, nie powinno nikogo
zadziwić, iż wprzód zapytam się JWi JO Marszałków Konfederacyi, jeżeli Ci delegowani złożyli w ich ręku aktualne dowody umocowania swego od Zgromadzenia
Miast i jeżeli te są uznane za dostateczne i słuszne”25. Wątpliwości co do pełnomocnictwa zgłaszane na sesji sejmowej przez Weyssenhoffa spowodowały reakcję
podkanclerzego Joachima Chreptowicza i zapewnienie izby sejmowej o prawidłowości złożonych w tym zakresie dokumentów, a tym samym o możliwości dalszego
procedowania nad wnioskiem o audiencję publiczną tj. wyznaczenie przez króla
terminu posłuchania na 16 czerwca 1791 r.
Jan Dekert nie zdecydował się przekazać królowi owego memoriału, słusznie uważając, iż
Stanisław August przestraszy się radykalizmu mieszczan kurlandzkich. Taki był zresztą oddźwięk
tegoż pisma, gdy trafiło ono na dwór królewski całkowicie inną drogą – AGAD, Zbiór Popielów
386, k. 247–248.
22
Fryderyk Szulz był uczestnikiem wydarzeń paryskich 1789 i 1790 r. i autorem jednej z pierwszych historii rewolucji francuskiej.
23
Stosunek do delegacji miejskiej ks. Piotra Birona, a jeszcze wyraźniej przebywającej w Warszawie ks. Doroty Bironowej i jej bliskie kontakty z Fryderykiem Schulzem wskazują, iż popierali
oni po cichu starania miast kurlandzkich, licząc na sojusznika w walce ze szlachtą. Uznanie przez
ks. Birona ruchu mieszczańskiego za naturalnego sojusznika wobec żądań stanu szlacheckiego
w Kurlandii przedkładała Stanisławowi Augustowi ks. Dorota Bironowa.
24
Świadczy o tam także propozycja, aby sprawa miast kurlandzkich także była rozstrzygana
przez wyznaczoną deputację, razem ze sprawą sporu księcia i szlachty kurlandzkiej: „Przypomnieć
sobie zechcę NN Stany, że wyznaczona jest Deputacja na żądanie Szlachty Kurlandzkiej, niechże
więc tej wyrokiem Waszym, zalecone będzie, iż po ułatwieniu pierwszej skargi szlachty kurlandzkiej przeciwko Książęciu, ma wejść w roztrząśnienie żądań miast Kurlandii i Semigalii”– AGAD,
ASCz, T. XIV, k. 86.
25
AGAD, ASCz, T. XIV, k. 85v–86.
21

738

Wojciech Szafrański

Sesja dnia 7 czerwca 1791 r. doskonale ilustruje nie tylko zaangażowanie
Weyssenhoffa w sprawy kurlandzkie, ale przede wszystkim sprawę jego podejścia
w owym czasie do problemu stanu miejskiego, i to nie tylko w Kurlandii, ale
i w Polsce. Nie bał się wyrazić tego poseł inflancki na tym etapie prac sejmowych
i być posądzonym o mieszczański radykalizm: „Nikt mnie posądzać w żaden sposób nie może, żem chciał być w tej okoliczności [posiadania przez przedstawicieli
miast kurlandzkich plenipotencji – W.Sz.] dostatecznie informowany, bo zawsze
stawałem przy interesie Kurlandyi, kiedy tu delegowani od Szlachty o audiencję prosili, stawałem przy sprawie miast naszych, i zarazem na pierwszym jej do
Izby wstępie domagałem się czytania podanego od nich memoriału, którego nie
dopuszczono. Nie odmieniłem i teraz zdania mego, lecz chciałem tylko wiedzieć
o pewności instrumentu, z którego mocy tu delegowani przychodzą […]”26. Lektura diariusza rękopiśmiennego nie pozostawia wątpliwości, iż dla wielu posłów
sprawa wyznaczenia audiencji sejmowej dla przedstawicieli miast miała drugorzędne znaczenie, o wiele ważniejsze było zagadnienie uznania przez nich delegatów jako reprezentantów odrębnego stanu mieszczańskiego, a więc odmiennie
niż w Polsce, i to z przyczyn doraźnych, tj. stworzenia przeciwwagi dla szlachty
kurlandzkiej27. Popierany przez Weyssenhoffa memoriał zawierał w sobie m.in.
utworzenie drugiej niezależnej izby w sejmie mitawskim, obsadzanie urzędów
także mieszczanami, parytet stanowy przy obsadzie sądów28.
W papierach po Józefie Weyssenhoffie w ramach wskazywanego wyżej
tzw. Archiwum Roskiego znajduje się rękopis prośby o publiczne wysłuchanie
kierowane przez przedstawicieli miast kurlandzkich, nieznane szerzej badaczom
sprawy kurlandzkiej na Sejmie Wielkim, stąd warte przedrukowania29:
„Najjaśniejszy Królu Panie Nasz Miłościwy!
Najjaśniejsze Skonfederowaney Rzeczypospolitey Stany!
Zwrócenie Miast Wolnych Koronnych i Wielkiego Księstwa Litewskiego do początkowych ich przywilejów i uszczęśliwienie milionów ludu, przez najwyższe
mądrości światło Waszej Królewskiej Mości Pana Naszego Miłościwego i Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Stanów wyrokiem prawa zrządzone, czyni dla Waszej
królewskiej Mości Pana Naszego Miłościwego dla Was Najjaśniejsze Rzeplitej Stany niewymazaną nigdy wiecznej sławy i szczęśliwości tego Narodu epokę.

Ibidem, k. 92.
Ciekawe uwagi na ten temat zob. K. Zienkowska: Z dziejów…, s. 219.
28
Ibidem, s. 220–222. Nie bez znaczenia pozostaje sprawa miast kurlandzkich dla budowania klimatu w sejmie polskim dla sprawy miejskiej jako takiej. Zmiany w charakterze stosunków
kurlandzkich nie pozostawały bez wpływu na sprawy polskie, chociażby w zwiększonej otwartości
szlachty i króla polskiego do sprawy miejskiej.
29
AGAD, Archiwum Roskie, Pudło nr 95, nr 30, b.p.
26
27
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Nie tylko więc Obywatele Kraju tego, ale w najodleglejszych Świata częściach
mieszkańcy, patrząc z zadziwieniem i zazdrością na te rysy prawa uszczęśliwiającego ludzi, na tę Świętą Ziemię dla ludzi wolnych przeznaczoną, błogosławić
będą tych Prawodawców, z których wyroku wychodzi wolność, szczęście i bezpieczeństwo.
Stan Miejski i Miasta w Księstwie Kuralndyi i Semigalli położone, odwiecznemi przywilejami i prawami dawnego Rządu Teutońskiego zaszczycone, a przy
przyłączeniu się Inflant do Narodu Polskiego przez Pacta Subjectionis, a później
przez liczne prawa publiczne i konstytucje najświeższe Narodu uwiecznione, gdy
niejakowego uciążenia i naruszenia swych przywilejów doświadczyły, przedsięwzięły zanieść prośby swe najpokorniejsze przed Tron Waszej Królewskiej Mości
Pana Miłościwego i Najjaśniejszej Rzeplitey Stanów, i tym końcem na Zgromadzeniu Prowincjonalnym Miast Kurlandzkich w Mitawie, nas niżej wyrażonych
deputowanych umocowały.
Gdy zaś niżej wyrażeni Deputowani Miast Kurlandzkich i Stanu Miejskiego zjednoczonego Kurlandzkiego, przedsięwzięli udać się z swemi przełożeniami
najpierwej do Prześwietnego Ministerium Najjasniejszej Rzeplitej, wyszło pismo
pod dniem 28 mca marca roku teraźniejszego od delegowanych Prześwietnego
Stanu Rycerskiego Kurlandzkiego, zadające nielegalność Plenipotencji Deputowanych Miast Kurlandzkich, jako legalnie postanowienie i dostatecznie umocowani, plenipotenci po nocie swej pod dniem 4 mca kwietnia roku teraźniejszego
Prześwietnemu Ministerium podanej, legalność swą okazali, i też prawne swe
umocowanie, w każdym miejscu gdzie tylko rozkaz W.K.Mości Pana Miłościwego i Najjaśniejszej Rzeplitej Stanów zajdzie usprawiedliwić gotowi.
Jako zaś Pacta Subjectionis tegoż Księstwa i na fundamencie tych reskryptami i responsami od Najjaśniejszych Królów na rzecz Stanu miejskiego Kurlandzkiego w różnych czasach wydawanemi, jak najjaśniej dowodzi się, że
Miasta Kurlandzkie będąc w Kurlandii Stanem swych posłów równo z Stanem
Rycerskim do ułożenia Pactorum Subjectionis miały, i kilkukrotnie też miasta udając się w żądaniach swych do Poprzedników Waszej Królewskiej Mości
Pana Miłościwego i Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Stanów przez deputowanych
swych, przełożenia swe czynić wolność mieli, tak stosując się do przywilejów
sobie służących, udają się z najpokorniejszą prośbą do Tronu Waszej Królewskiej Mości Pana Miłościwego i Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Stanów, iż gdy
miastom Gdańskowi i Toruniowi z najłaskawszych prawa wyroków dozwolono jest, przekładanie swych próśb w Stanach Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, aby
podobnież Miastom Kurlandzkim przywilejami zaszczyconym łaskawe Waszej
Królewskiej Mości Pana Miłościwego i Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Stanów
nastąpiło dozwolenie, iżby też miasta przez swych deputowanych przed Tronem
Waszej Królewskiej Mości Pana Miłościwego i Najjaśniejszej Rzeczypospolitej
Stanów swe prośby przełożyć i na wyznanie najwyższej nad sobą władzy, pokorne dzięki złożyć mogły.
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Waszej Królewskiej Mości Pana Naszego Miłościwego i Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Stanów
Wierni poddani Tieden, Vorkampft, Vierhuff Deputowani plenipotenci od
Miast i Stanu Miejskiego Zjednoczonego Kurlandzkiego”.
Czas powstania tego pisma nie jest możliwy do jednoznacznego ustalenia,
z pewnością miło to miejsce po 7 kwietnia, a przed 7 czerwca 1791 r. Gdyż
w piśmie znajduje się informacja o nocie protestacyjnej szlachty kurlandzkiej
z 25 marca 1791 r. oraz o odpowiedzi na nią przedstawicieli miast z początku
kwietnia tegoż roku. Podobnie jak w przypadku starań o audiencję publiczną
przez szlachtę kurlandzką, tak i w tym wypadku można wskazać istotne elementy
argumentacyjne za wysłuchaniem publicznym:
– ogólnie zarysowane elementy ustrojowe i tym samym zasadność odwołania się
do Rzeczypospolitej,
– odwoływanie się do dawnej praktyki oraz ogólne prawa (tu Pacta Subjectionis),
a także szukanie analogii z miastami takimi jak Gdańsk i Toruń w zakresie
bezpośredniego przedkładania swoich próśb do „Tronu Waszej Królewskiej
Mości Pana Miłościwego i Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Stanów”,
– legalność swego umocowania – przedłożonego najpierw kanclerzom, a następczo samym Stanom.
Celem działań strony miejskiej było uzyskanie audiencji jako zewnętrznego
i prawnego wyrazu uznania, w momencie bowiem ustalenia i odbycia audiencji
publicznej w sejmie unia mieszczan została zalegitymizowana, a jej przedstawiciele stali się prawnymi delegatami stanu mieszczańskiego kurlandzkiego. Paradoks ówczesny polegał na tym, że w owym czasie takie dopuszczenia, tj. sejmowej
audiencji publicznej wywołującej takie skutki, nie doczekali się jako stan trzeci mieszczanie polscy. Tym samym sprawa miejska kurlandzka stała się przedmiotem prac deputacji30. Późniejsze próby (już na sesjach samej deputacji, jak
przykładowo w listopadzie 1791 r.) podważania legalności delegatów miejskich
przez przedstawicieli stanu szlacheckiego kurlandzkiego w formie np. deklaracji
od delegowanych do szlachty względem nieuznawania delegowanych od miast za
delegowanych legalnych31 były jednak w świetle faktów już dokonanych (w tym
owej audiencji publicznej i deputacji ds. Kurlandii i Semigalii) tylko nieudolnymi
próbami podważenia legalności unii mieszczan.
W pomajowym systemie ustrojowym Rzeczypospolitej nastąpiła znacząca
zmiana w zakresie stosunku władzy prawodawczej do wykonawczej, a tym samym sejmu do króla (zarówno w Straży Praw, jak i w Sejmie). Na ministra spraw
zagranicznych w Straży, którym został podkanclerzy Joachim Chreptowicz, nałożone zostały ustawowo obowiązki m.in. odbywania konferencji z posłami państw
W posiedzeniu deputacji do spraw kurlandzkich już 30 czerwca 1791 r. wzięli udział, obok
przedstawicieli księcia i stanu rycerskiego, „delegowani od miast kurlandzkich” – BCz 903IV, s. 13.
31
BCz 903IV, s. 17–18.
30
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obcych, czynienia relacji z polityki zagranicznej na sejmie itd. W jego prerogatywach nie mieściły się bezpośrednio sprawy audiencji publicznych posłów zagranicznych, które „przeniesione” zostały, jak wskazano wyżej, do sejmu i dla
których oznaczono właściwy czas sejmowy. Takie audiencje publiczne ad hoc jak
w sprawach kurlandzkich, w których dopuszczeni zostali tak naprawdę przedstawiciele różnych stanów, a nie jedynie przedstawiciele ks. Birona, nie miałyby
zapewne takiegoż samego charakteru jak te przewidziane dla posłów zagranicznych. Trudno także jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy sejmowa audiencja publiczna (inna niż „klasycznie” dyplomatyczna) była bardziej prerogatywą
królewsko-sejmową czy może sejmowo-królewską, a tym czy bez udziału króla
na różnych etapach decyzji o jej udzieleniu, jak i sama w sobie mogła w ogóle
dojść do skutku. Z pewnością prawa jej inicjowania mieli posłowie, król zapewne
praktycznie również, działając przez chociażby marszałków, do których trafiały
noty i prośby w tym zakresie. To właśnie marszałkom, względnie podkanclerzym,
w takim przypadku wraz z notą, delegacja strony proszącej o audiencję pozostawiała odpowiednie umocowanie. Sam termin audiencji publicznej co do zasady
wyznaczał król. Jak bardzo sytuacja ta zmieniłaby się w toku praktyki pokonstytucyjnej trudno jednoznacznie rozstrzygnąć. Uzależnione byłoby to od pragmatyki działań stron, choć można sądzić, iż przewaga w tym zakresie pozostawałaby
po stronie sejmu. Reprezentacja państwa przez króla w nowej formule prawnej
po Ustawie Rządowej jest dość skomplikowana z racji konieczności uwzględnienia, a właściwie pierwszeństwa izby sejmowej jako przedstawiciela narodu32. Ma
to o tyle znaczenie dla problematyki rozpatrywanej w niniejszym artykule, że
posłowie, którzy byli akredytowani przy królu i jednocześnie Rzeczypospolitej,
w świetle nowego prawa o Sejmach mieli odbywać audiencje publiczne właśnie w parlamencie. Wyznaczony ustawowo został też sam czas takich audiencji:
„Po zakończonej w Stanach relacji składu politycznego interesów zagranicznych
mają mieć audiencję posłowie Rzeplitej u dworów postronnych rezydujący, a to
po zakończeniu swego poselstwa senotis arbitris. Posłowie zaś cudzoziemscy, gdy
żądali audiencji w stanach, w tymże czasie mieć ją będą”33. Niniejsza sytuacja
nie dotyczyła jednak przypadków, w których o audiencję publiczną starali się nie
posłowie cudzoziemscy, ale przedstawiciele innych grup, jak np. w sprawie kurlandzkiej szlachty czy mieszczan, a także przykładowo i delegowanych od województw, ziem i powiatów w związku z rocznicą ustawy rządowej, przyjętych na
audiencji publicznej „króla wraz z skonfederowanymi stanami”34. Przypadek ten
pokazuje, iż obok tzw. audiencji posłów cudzoziemskich audiencje publiczne były
B. Leśnodorski: Dzieło Sejmu Czteroletniego (1788–1792). Studium historycznoprawne.
Wrocław 1951, s. 307.
33
VL T. IX, s. 257, p. 15. W tym zakresie umocowanymi odpowiednio osobami w ramach
polskich przedstawicielstw byli: minister pierwszej rangi (ew. pełnomocny, extraordynaryjny), ambasador, poseł nadzwyczajny i ewentualnie sekretarz legacji.
34
VL T. IX, s. 439.
32
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już ówcześnie raczej realizacją przygotowanych politycznie zabiegów „ubranych”
w formę zwyczaju prawnego, które miały znaczenie nie tylko wizerunkowe, ale
i jurydyczne, jako wyraz uznania strony (jej przedstawicieli) przez przychylenie
się do samej prośby o audiencję. Wycofanie się z takiego uznania zrealizowanego
przez publiczne wysłuchanie sejmowe było niezwykle trudne, stąd tak naprawdę na etapie wstępnym (przed zgodą na audiencję) rozważana była i zapadała
odpowiednia decyzja polityczna rodząca skutki prawne o wiele dalsze niż samo
uczestnictwo w określonym ceremoniale.

K.K.

Tomasz Szczygieł

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Cztery kodyfikacje prawa karnego wojskowego
II Rzeczypospolitej – sukcesy i porażki
1. Wprowadzenie
Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę stanowi dogodną okazję, aby
nie tylko przypominać przebieg tamtych wydarzeń, ale także zastanowić się nad
ich konsekwencjami i wymiernymi efektami w późniejszym czasie. Konieczność
budowania niemal od podstaw fundamentów państwowości polskiej wiązała się
bowiem z koniecznością zastąpienia partykularnych systemów prawnych byłych
zaborców jednolitym porządkiem prawnym, stanowiącym wyraz woli polskiego
suwerena. Dążenie do jednolitości w obrębie wymiaru sprawiedliwości wymagało kodyfikacji podstawowych dziedzin prawa sądowego. Było to przedsięwzięcie
na ogromną skalę, którego – jak powszechnie wiadomo – nie udało się w pełni
zrealizować przed wybuchem II wojny światowej. Warto jednak zwrócić uwagę,
że przynajmniej jeżeli chodzi o armię, to te starania zakończyły się sukcesem.
Powstałe wówczas regulacje wyczerpywały wszystkie sfery wojskowego wymiaru
sprawiedliwości, a więc prawo ustrojowe, materialne, procesowe i wykonawcze.
Stworzony w ten sposób system prawa wojskowego stanowił nie tylko ewenement
w historii Polski, ale przede wszystkim wielkie osiągnięcie polskiej myśli prawniczej, które warto przypominać i analizować pod kątem ewentualnych inspiracji
legislacyjnych.
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2. Ustrój sądownictwa wojskowego
Omawiając dokonania kodyfikacyjne w zakresie wojskowego wymiaru sprawiedliwości okresu międzywojennego, należy rozpocząć od kwestii ustrojowych.
Struktury sądownictwa wojskowego w pierwszych dniach odradzania się państwowości polskiej były urozmaicone, a ich rozwój i przekształcenia bardzo dynamiczne1. W przeciwieństwie jednak do prawa powszechnego wojskowa służba
sprawiedliwości od pierwszych dni dążyła do jak najszybszej jednolitości organizacyjno-prawnej. Na dłuższą metę nie do zaakceptowania byłaby bowiem sytuacja
partykularyzmu prawnego w armii w zależności od obszaru. Jak nigdy przedtem
niezbędna była jednolitość w szeregach armii, także jeżeli chodzi o ustrój sądów
wojskowych. Starania lat 1918/1919 zmierzały do stopniowego przezwyciężania
chaosu personalno-organizacyjno-prawnego.
Dnia 29 lipca 1919 r. nastąpiło ogłoszenie Ustawy o tymczasowym sądownictwie wojskowym2. Było to jedno z najistotniejszych wydarzeń w dziedzinie sądownictwa wojskowego okresu międzywojennego. Przesądziło ono o tym, że w sądownictwie wojskowym na całym terytorium państwa polskiego będzie obowiązywać
jeden model ustrojowy oraz jedna wojskowa procedura karna3. Tym wzorcem, dostosowanym do polskich warunków, miała być austriacka ustawa wojskowego postępowania karnego dla wspólnej siły zbrojnej z dnia 5 lipca 1912 r., która składała
się tak z części ustrojowej, jak i właśnie procesowej4.
Ustawa z 29 lipca stanowiła jedynie regulację ramową, dlatego zostało do niej
wydane specjalne rozrządzenie Rady Ministrów pt. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1920 roku w przedmiocie wprowadzenia w życie na obszarze Rzeczypospolitej ustawy wojskowego postępowania karnego dla wspólnej siły
zbrojnej z dnia 5 lipca 1912 roku, w literaturze określane mianem „rozporządzenia majowego”5. Z chwilą wejścia w życie tego aktu droga unifikacyjna w obrębie wojskowego prawa karnego zakończyła się. Wbrew jednak intencji wyrażonej
w „ustawie lipcowej” nie było to rozwiązanie „tymczasowe”, albowiem obowiązywało, z pewnymi zmianami, do 1 stycznia 1937 r.
Na znajdujący podstawę w „ustawie lipcowej” i „rozporządzeniu majowym”
ustrój sądownictwa wojskowego składały się sądy załogowe i sądy okręgów generalnych. Sądy załogowe stanowiły odpowiednik austriackich sądów brygady, natomiast sądy okręgów generalnych były wzorowane na sądach dywizji6. W okrę1
T. Szczygieł: Wojskowe postępowanie karne w II Rzeczypospolitej (1918–1939). Katowice
2017, s. 87–88.
2
Dz.Pr. z 1919, nr 65, poz. 389.
3
T. Szczygieł: Wojskowe postępowanie…, s. 41.
4
Dz.U. z 1920, nr 59, poz. 368.
5
Ibidem.
6
Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Prezydium Rady Ministrów w Warszawie, zespół 8,
mikrofilm 20054.
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gu generalnym sądownictwo miał sprawować sąd okręgu generalnego, natomiast
w poszczególnych jego obwodach – sąd załogowy. Szczegóły organizacyjne ustalono w wydanym przez Ministra Spraw Wojskowych K. Sosnkowskiego akcie wykonawczym z dnia 30 listopada 1920 r. w przedmiocie utworzenia wojskowych
sądów załogowych oraz podziału wojskowych okręgów generalnych na obwody
sądowe7. Na szczycie wojskowej struktury sądowej znajdował się jeden na cały
kraj Naczelny Sąd Wojskowy z siedzibą w Warszawie8.

Fot. 1. Gmach Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Sygn. 1-W-733, https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/60797/ecf730bc593a
80b387af1938a51222ae/ [dostęp: 24.01.2019].

Wraz z przechodzeniem wojska z organizacji polowej na pokojową po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej zmianie uległ podział administracyjny wojsk9.
Okręgi generalne przemianowano na okręgi korpusu, z kolei obwody – na rejony10. Obszar dywizji stanowił teren właściwości wojskowego sądu rejonowego.
Z kolei na szczeblu każdego z 10 korpusów funkcjonował wojskowy sąd okręgowy. Najwyższym organem wojskowej służby sprawiedliwości był Najwyższy Sąd
R. Ostafiński-Bodler: Sądy wojskowe w Polskich Siłach Zbrojnych i ich kompetencje w sprawach karnych 1914–2002. Toruń 2002, s. 102–103.
8
Dz. Rozk. Wojsk. z 1919, nr 14, poz. 502; T. Szczygieł: Wojskowe postępowanie…, s. 94–96.
9
Organizacja służby sprawiedliwości na czas pokoju, Oddz. I Szt. Gen. z 26 października 1921 r.
(CAW, Szt. Gł., Oddz. I, Wydz. Og. Mob., T. 124) oraz Instrukcja organizacyjna służby sprawiedliwości na czas pokoju, Oddz. I Szt. Gen. z 26 sierpnia 1925 r., MSWojsk. Szt. Gen. Oddz. I L. 7400/Org.,
rozkaz tajny Dowództwa Okręgu Korpusu Nr III z dnia 1 grudnia 1925 r., L. 51, poz. 6 „Organizacja
służby sprawiedliwości na stopie pokojowej” (CAW, DOK III/25); zob. także Zarys dziejów wojskowości polskiej w latach 1864–1939. Red. P. Stawecki. Warszawa 1990, s. 492–493.
10
T. Szczygieł: Wojskowe postępowanie…, s. 101.
7
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Wojskowy. Fakt ten należy poczytać jako sukces, ponieważ wojskowo-sądowy
podział terytorialny był jednorodny na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej.
„Tymczasowość” w nazwie ustawy z 29 lipca 1919 r. była sygnałem, że docelowo miały powstać dla wojska rodzime regulacje dotyczące ustroju i postępowania przed sądami wojskowymi. Tak też się stało, jednak dopiero w drugiej
połowie 1936 r.11. Warto jednak zwrócić uwagę na pewne specyficzne aspekty. Po
pierwsze, opracowaniem tych aktów prawnych, składających się na kodyfikację
ustrojowo-proceduralną prawa wojskowego w ogóle, nie zajmowała się powołana
w 1919 r. Komisja Kodyfikacyjna RP, a jedynie Ministerstwo Spraw Wojskowych12.
Po drugie, ogłaszając dwa odrębne akty prawne, jeden poświęcony procedurze
i drugi ustrojowi sądów, zapoczątkowano tradycję odrębnych regulacji ustrojowo-proceduralnych dla wojskowego wymiaru sprawiedliwości. Tradycję do dnia
dzisiejszego aktualną. Należy jednak zauważyć, że przyjęte wówczas rozwiązanie
stanowiło rezultat dwóch przyczyn. Pierwszej, czyli rozwiązania przyjętego w powszechnym wymiarze sprawiedliwości, którego ustrój i procedura regulowane
były odrębnymi aktami prawnymi. Drugiej, czyli chęci zerwania z dotychczasową
techniką legislacyjną, a polegającą na łączeniu w jednym akcie prawnym zagadnień ustrojowo-proceduralnych wojskowego wymiaru sprawiedliwości, a której
wyrazem była właśnie austriacka wojskowa procedura karna z 1912 r.13. Tego rodzaju osobliwości skutkowały jednak zwieńczeniem ustrojowego procesu unifikacyjnego w obrębie wojskowego wymiaru sprawiedliwości, na długo przed pełną
unifikacją sądownictwa powszechnego.

3. Wojskowa procedura karna
Plany stworzenia rodzimej wojskowej procedury karnej sięgają początków
1918 r. Powołana została wówczas nawet specjalna komisja do spraw prawa formalnego. Ostatecznie jednak jej prace zakończyły się porażką, na co złożyły się
przede wszystkim dzielnicowe różnice w zakresie ustroju sądów wojskowych,
zwłaszcza między dzielnicą poznańską a warszawską, oraz napięta sytuacja
w kraju14.
11
Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz.U. z 1936, nr 76, poz. 536); Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września
1936 r. Kodeks wojskowego postępowania karnego (Dz.U. z 1936, nr 76, poz. 537).
12
T. Szczygieł: Unifikacja i kodyfikacja wojskowej procedury karnej w II Rzeczypospolitej.
„Czasopismo Prawno-Historyczne” 2017, T. LXIX, z. 1, s. 162–168.
13
Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 maja 1920 r. W przedmiocie wprowadzenia w życie
na obszarze Rzeczypospolitej ustawy wojskowego postępowania karnego dla wspólnej siły zbrojnej
z dnia 5 lipca 1912 r. (Dz.U. z 1920, nr 59, poz. 368).
14
Szerzej zob. T. Szczygieł: Unifikacja i kodyfikacja…, s. 152–154.
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Na mocy „rozporządzenia majowego” wprowadzona została w sądownictwie
wojskowym austriacka ustawa wojskowego postępowania karnego z 1912 r. Jej
inkorporacja do polskiego porządku prawnego była niewątpliwie eksperymentem, ponieważ nikt do końca nie mógł wiedzieć, jak będzie ona funkcjonować
w warunkach pokojowych. W związku z tym w ciągu niemal siedemnastoletniego obowiązywania dały o sobie znać pewne jej mankamenty.
Po pierwsze, instancyjny system kontroli orzeczeń okazywał się w praktyce
niewydolny. Instytucja zażalenia nieważności, jako zbliżonego do kasacji środka
zaskarżenia, w praktyce przeistaczała się w apelację15. Podstawa prawna wywiedzenia tego środka z § 378 pkt. 516 była nadużywana17. To skutkowało przedłużaniem się postępowań, a w konsekwencji negatywnie oddziaływało na ich prewencyjny (dyscyplinujący) wymiar.
Po drugie, austriacka wojskowa ustawa procesowa stanowiła przeszkodę
dla funkcjonowania Żandarmerii Wojskowej, oddając prowadzenie dochodzeń
wstępnych w ręce czynników dowódczych18. I chociaż praktycznie nie było wątpliwościci, że żandarmeria jest także organem dochodzeniowo-śledczym, to jednak wyraźnych formalnych podstaw w przepisach proceduralnych brakowało.
Tylko dzięki „życzliwej” interpretacji można było uznać żandarmerię za „władzę miejscową” w rozumieniu art. 130 ust. 2 austriackiej procedury, a więc także
władną przeprowadzać czynności dochodzeniowe19. Poprawa sytuacji nastąpiła
dopiero na początku lat trzydziestych, wraz z wydaniem dekretu o żandarmerii20.
15
T. Szczygieł: Zakaz „reformationis in peius” w wojskowym postępowaniu karnym okresu
międzywojennego. „Z Dziejów Prawa” 2013, T. 6 (14), s. 133–134.
16
„Jeżeli orzeczenie sądu wojennego co do okoliczności stanowczych jest niejasne, niezupełne
lub samo z sobą sprzeczne, jeżeli nie podano powodów tego orzeczenia albo jeżeli treść powodów
rozstrzygania co do osnowy dokumentów znajdujących się w aktach lub co do zeznań sądowych pozostaje w ważnej sprzeczności z samymi dokumentami albo protokołami przesłuchań i posiedzeń”.
17
E. Bogdziewicz: Czynności Najwyższego Sądu Wojskowego w świetle przepisów nowego wojskowego postępowania karnego. „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1937, nr 1, s. 26–27.
18
„Przełożone dowództwo ma z powodu czynu karygodnego osoby podwładnej, podlegającej
ściganiu przez sądem liniowym, o którym doniesiono jej lub który w inny sposób doszedł do jej
wiadomości, spowodować natychmiast ustalenia i zarządzenia, niezbędne dla wyjaśnienia stanu
rzeczy oraz zabezpieczenia dowodów i osoby sprawcy, ułożyć następnie dokładne doniesienie karne
z przedstawieniem stwierdzonego stanu rzeczy, poszlak i środków dowodowych i przedłożyć je niezwłocznie właściwemu dowódcy. Te same obowiązki ma władza miejscowa, znajdująca się najbliżej
miejsca czynu lub miejsca pobytu podejrzanego, która dowiedziała się o czynie karygodnym, podlegającym ściganiu przed sądem wojskowym, jeżeli przełożone dowództwo podejrzanego nie może
wkroczyć na czas z powodu oddalenia miejscowego, albo jeżeli podejrzany nie podlega w ogóle
pewnemu dowództwu wojskowemu” (§ 130 ust. 1 i 2).
19
Projekt obowiązków i uprawnień żandarmerii jako organu wykonawczego i pomocniczego
sądów i prokuratur wojskowych w ustawie wojskowego postepowania karnego”, nadesłany do Departamentu Sprawiedliwości MSWojsk przez Dowództwo Żandarmerii 17 stycznia 1930 r. (CAW,
Departament Sprawiedliwości MSWojsk, sygn. I 300.58.207).
20
Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 grudnia 1930 roku o żandarmerii (Dz.U.
z 1931, nr 2, poz. 6).
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Od tego momentu możemy mówić o żandarmerii nie tylko jako o pełnoprawnym uczestniku wojskowego procesu karnego, ale także jako o organie wojskowej
służby sądowo-policyjnej21.
Po trzecie, przynajmniej dla części środowiska wojskowych prawników, i przede
wszystkim tych z wojskiem niezwiązanych, mankamentem procedury austriackiej
było podporządkowanie prokuratury wojskowej czynnikom dowódczym. Większość bowiem decyzji procesowych prokuratora zależała od zgody tzw. właściwego dowódcy, którym był dowódca określonego szczebla22. Wyraźnie domagano się
usamodzielnienia prokuratury wojskowej od czynników wojskowych.
Z powyższymi trzema mankamentami wojskowej procedury karnej okresu
1920–1937 miała poradzić sobie wojskowa kodyfikacja procesowa z 1936 r.23.
Jeśli bowiem chodzi o kontrolę odwoławczą, to rzeczywiście można w jej
przypadku mówić o reformie i sukcesie. Wprowadzając tylko jeden środek zaskarżenia w postaci rewizji w miejsce dotychczasowych dwóch o rozbudowanych
podstawach, znacznie uproszczono system instancyjnej kontroli orzeczeń. Jednak
za kontrowersyjne z kolei należy uznać zlikwidowanie zakazu reformationis in
peius. I chociaż w sądownictwie powszechnym ta gwarancja również wówczas nie
obowiązywała, to jednak tylko w ramach postępowania kasacyjnego, a nie przed
sadem II instancji24. W sądownictwie wojskowych, na skutek braku sądów apelacyjnych, nie było instancji kasacyjnej. Najwyższy Sąd Wojskowy, w przeciwieństwie do Sądu Najwyższego, był sądem odwoławczym od orzeczeń wojskowych
sądów okręgowych, a wojskowy sąd okręgowy był organem drugiej instancji
względem orzeczeń wydanych przez wojskowy sąd rejonowy25. Fakt ten sprawiał,
że nie bez podstaw można mówić o ograniczeniu prawa do sądu w ówczesnym
sądownictwie wojskowym.
Jeśli chodzi z kolei o żandarmerię, to jej sytuacja od momentu wejścia w życie
k.w.p.k. z 1936 r. nie budziła już wątpliwości. Była ona odtąd niekwestionowanym
organem dochodzeniowo-śledczym26.
W zakresie z kolei relacji: czynniki wojskowe a prokuratura wojskowa, to
chociaż nomenklatura uległa zmianie – zamiast „właściwego dowódcy” był teraz „zwierzchnik sądowo-karny” – to nic się praktycznie nie zmieniło27. Nadal
prokurator wojskowy musiał wyjednywać zgodę zwierzchnika sądowo-karne„W zakresie dochodzenia i ścigania przestępstw żandarmeria jest organem wykonawczym
wojskowych władz sądowych i prokuratorskich, stosownie do obowiązujących ustaw postępowania
karnego i przepisów szczególnych” (art. 2).
22
T. Szczygieł: Wojskowe postępowanie…, s. 137–138.
23
Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. Kodeks wojskowego postępowania karnego (Dz.U. z 1936, nr 76, poz. 537).
24
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. zmieniające niektóre
przepisy postępowania karnego (Dz.U. z 1932, nr 73, poz. 662).
25
T. Szczygieł: Wojskowe postępowanie…, s. 101.
26
Ibidem, s. 186–187.
27
Ibidem, s. 139–140.
21
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go na podjęcie większości działań procesowych28. Dla ludzi z zewnątrz mogła
to być porażka, dla innych – niezbędny element specyfiki wojskowego wymiaru
sprawiedliwości.
Powyższe fakty składają się na pozytywne oblicze dokonań wojskowej służby
sprawiedliwości w obrębie prawa karnego procesowego. Nie tylko bowiem zachowana została „wojskowa specyfika”, ale także potrafiono wykorzystać doświadczenia powszechnej kodyfikacji oraz wprowadzić takie rozwiązania, które w sądownictwie powszechnym wydawały się nazbyt nowatorskie (rewizja). „Rysą” na tych
osiągnięciach był niewątpliwie brak zakazu reformationis in peius29.

4. Wojskowe prawo karne materialne
Również w tej dziedzinie, a więc międzywojennego wojskowego prawa karnego materialnego, należy wyróżnić pewne okresy. Pierwszym z nich był okres
go unifikacyjny. Po okresie partykularyzmu prawnego, od 1920 r. na obszarze
całego państwa obowiązywał tylko jeden niemiecki kodeks karny wojskowy
z 20 czerwca 1872 r.30. Należy jednak zauważyć, że tym sposobem ta dość sprawnie przeprowadzona unifikacja dotyczyła tylko przestępstw wojskowych. Za inne
przestępstwa, tzw. pospolite, żołnierze wciąż ponosili odpowiedzialność na podstawie powszechnych kodeksów karnych obowiązujących na obszarach poszczególnych dzielnic31.
Stan ten udało się przezwyciężyć za sprawą pierwszej z dwóch kodyfikacji
wojskowego prawa karnego materialnego okresu II Rzeczypospolitej. Miała ona
miejsce w 1928 r. Ogłoszono wówczas opracowany w Ministerstwie Spraw Wojskowych kodeks karny wojskowy32. Jak ustalił Leszek Kania, wyraźnie nawiązywał on jeszcze do poprzednio obowiązującego prawa niemieckiego33. Postęp na§ 1 i § 2 Instrukcji prokuratorskiej z 1922 r. zatwierdzonej przez Ministerstwo Spraw Wojskowych pismem L.4341/1 Dep. IX z dnia 19 grudnia 1921r., Sp. I/1922 (Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie, sygn. 41225).
29
„Najwyższy Sąd Wojskowy, wydając nowe orzeczenie, może zmniejszyć lub zwiększyć karę
orzeczoną w uchylonym wyroku, bez względu na to, czy rewizję wniesiono na korzyść lub na niekorzyść oskarżonego” (art. 377 § 2 w.k.p.k.); „Sąd pierwszej instancji może przy ponownym rozpoznaniu sprawy, jeżeli kodeks niniejszy nie stanowi inaczej, zmniejszyć lub zwiększyć karę orzeczoną
w uchylonym wyroku, bez względu na to, na czyje żądanie wyrok uchylono” (art. 379 § 2 w.k.p.k.);
szerzej zob. T. Szczygieł: Zakaz „reformationis in peius”…, s. 146–148.
30
Art. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 maja 1920 r. w przedmiocie wprowadzenia
w życie Wojskowego Kodeksu Karnego (Dz.U z 1920, nr 59, poz. 369).
31
Ibidem, art. 2.
32
Dz.U z 1920, nr 36, poz. 328.
33
L. Kania: Służba sprawiedliwości w Wojsku Polskim 1795–1945. Organizacja-Prawo-Ludzie.
Sulechów 2015, s. 276.
28
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stąpił jednak w zakresie podejścia do odpowiedzialności właśnie za przestępstwa
pospolite. W kodeksie tym bowiem postanowiono wyraźnie, że do przestępstw
pospolitych na obszarze całego państwa w sądownictwie wojskowym będzie stosowany rosyjski kodeks karny z 1903 r.34. To mało znany fakt i jednocześnie ważne osiągnięcie unifikacyjne okresu międzywojennego.
Rozciągnięcie mocy obowiązującej kodeksu z 1903 r. na obszar całej Rzeczypospolitej rodzi oczywiście skojarzenie z decyzją władz niemieckich w okresie I wojny światowej, które uczyniły to samo – omyłkowo – w odniesieniu do
ziem byłego Królestwa Polskiego. Tutaj nie chodziło jednak o chęć pozostawania
w zgodzie z prawem międzynarodowym, tylko o przekonanie, że ten właśnie akt
był najnowocześniejszy spośród ówcześnie obowiązujących. Co więcej, projektodawcy kodeksu wojskowego z 1928 r. zapewne zdawali sobie sprawę z niedoskonałości wojskowej regulacji, dlatego postanowili posiłkowo stosować kodeks
karny z 1903 r. także do zbrodni i występków wojskowych35. Mieliśmy zatem do
czynienia z pewnego rodzaju „hybrydą” prawa powszechnego i wojskowego, ale
pod względem terytorialnym jednolitą.
Pomimo mankamentów kodeks karny wojskowy z 1928 r. był pierwszym, rodzimym aktem z zakresu wojskowego prawa sądowego po 1918 r. Szerokie oparcie
się na niemieckich i rosyjskich regulacjach, tak wojskowych, jak i powszechnych,
nie pozostawiało złudzeń odnośnie jego tymczasowości. Niezależnie jednak od
tych zastrzeżeń wejście w życie tego kodeksu stanowiło ważny moment w dziejach
prawa polskiego w ogóle, właśnie ze względu na fakt unifikacji w sądownictwie
wojskowym prawa karnego materialnego w zakresie przestępstw pospolitych.
Takie rozwiązanie prowadziło jednak do dość paradoksalnej sytuacji, a mianowicie takiej, że od właściwości sądu – powszechnego czy wojskowego – zależało, jakie prawo karne materialne miało zastosowanie. Z chwilą bowiem ustania
stosunku uzasadniającego właściwość sądownictwa wojskowego sprawca czynu
podlegał jednemu z ustawodawstw karnych dzielnicowych. Oczywiste było, że
nie zawsze taka sytuacja musiała być dla niego korzystna. To mogło budzić wątpliwość co do równości wobec prawa.
Stan tego rodzaju był nie do zaakceptowania, ani dla państwa jako całości, ani
dla armii posługującej się w istocie ramową regulacją prawną. Dlatego w 1932 r.
został przygotowany i ogłoszony kolejny kodeks karny wojskowy36, oparty już
34
„Moc obowiązująca kodeksu karnego z 1903 r. rozciąga się na przestępstwa pospolite, popełnione przez osoby, wyliczone w art. 1 i 2, w czasie, gdy ulegają mocy obowiązującej kodeksu niniejszego” – art. 8 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie
kodeksu karnego wojskowego (Dz.U. z 1928, nr 36, poz. 328).
35
„Postanowienia, które według kodeksu karnego z 1903 r. mają ogólne zastosowanie do
zbrodni i występków lub pewnego rodzaju zbrodni i występków, stosuje się odpowiednio do zbrodni i występków wojskowych, przewidzianych kodeksem niniejszym […]” – ibidem, art. 7.
36
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. kodeks karny
wojskowy (Dz.U. z 1932, nr 91, poz. 765).
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na rodzimym powszechnym kodeksie karnym autorstwa Juliusza Makarewicza
i Wacława Makowskiego. Jego opracowanie stanowiło wręcz sprawę honorową37.
Obowiązywanie na obszarze całego państwa „Kodeksu Makarewicza” usuwało
wskazane wyżej problemy z prawem właściwym dla przestępstw pospolitych oraz
kwestią właściwości ze względu na istnienie lub wygaśnięcie stosunku uzasadniającego właściwość sądownictwa wojskowego. Inicjatorem prac kodyfikacyjnych
w wojsku był gen. Józef Daniec, szef Deprtamentu Sprawiedliwości MSWojsk.
i Naczelny Prokurator Wojskowy38.

Fot. 2. Szef Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa Spraw Wojskowych gen. bryg. Józef Daniec za biurkiem w gabinecie
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Sygn. 1-W-55, https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/57944/ef1bb3424eac
6902c709b7396566c59c/ [dostęp: 24.01.2019].

Kodeks karny wojskowy z 1932 r. stanowił wybitne dzieło dwóch wyjątkowo
zdolnych prawników, czyli płk. dr. Mariana Buszyńskiego39 i płk. Karola Müllera.
L. Kania: Służba sprawiedliwości w Wojsku Polskim…, s. 277.
Idem: Kodyfikacja wojskowego prawa karnego materialnego w 1932 r. – geneza, przebieg prac,
próba oceny (cz. I). „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2001, nr 2 [dalej: Kodyfikacja (cz. I)], s. 18–19.
39
Pułkownik-audytor, w okresie 24.06.1932–30.09.1934 r. zastępca Szefa Departamentu X Sprawiedliwości Ministerstwa Spraw Wojskowych i Naczelnego Prokuratora Wojskowego, współautor
wojskowych kodeksów karnych w 1928 i 1932 r. Jeden z najwybitniejszych prawników wojskowych
okresu międzywojennego – Idem: Słownik biograficzny oficerów-audytorów służby sprawiedliwości
Wojska Polskiego 1914–1945 (cz. 2). „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2004, nr 3, s. 111–112. Autor
wojskowego kodeksu postępowania karnego z 1936 roku (Dz.U. z 1936, nr 76, poz. 537) i współautor prawa o ustroju sądów wojskowych z tego samego roku (Dz.U. z 1936, nr 76, poz. 536).
37
38
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Ten pierwszy zajął się przygotowaniem części ogólnej, drugi – częścią szczególną
(szczegółową)40. Projekt charakteryzował się wyjątkową syntetycznością oraz precyzją języka. Do cech szczególnych części ogólnej kodeksu należy – za Leszkiem
Kanią – zaliczyć:
1. zerwanie z tradycją niehumanitarnych kar aresztu wojskowego (tzw. ciemnica);
2. wprowadzenie kary grzywny, ale nie jako kary zasadniczej czy nawet dodatkowej, lecz jako dodatkowego elementu sankcji przy przestępstwach z chęci
zysku (art. 12 § 2);
3. wyłączenie możliwości stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary
przy przestępstwach wojskowych, jednak z możliwością ich dyscyplinarnego
załatwienia w wypadkach mniejszej wagi (art. 31 w zw. z art. 34);
4. wzmocnienie pozycji dowódców w dyscyplinarnym traktowaniu błahych
przestępstw wojskowych;
5. przyjęcie nowoczesnej konstrukcji wyłączającej odpowiedzialność karną
w związku z wykonaniem rozkazu służbowego (art. 9) oraz tzw. ostatecznej
potrzeby41.
Część szczególna również miała swoje osobliwości, które warto przytoczyć.
Jak trafnie zauważył L. Kania, kodeks ten stwarzał niespotykane dotychczas możliwości „odciążenia” wojskowego wymiaru sprawiedliwości na rzecz postępowania dyscyplinarnego, albowiem aż 44 występki potencjalnie się do tego nadawały42. I chociaż kodeks karny przewidywał w 15 przypadkach karę śmierci, to
jednak ten prewencyjno-odstraszający charakter był równoważony właśnie trybem dyscyplinarnym i nadzwyczajnym złagodzeniem kary43.
Syntetyczność projektu przełożyła się również na konstrukcje poszczególnych
przestępstw. Za L. Kanią należy przywołać odpowiedzialność za zawinioną niezdolność do służby. Główny referent tej części projektu zrezygnował ze wskazywania przyczyn tej niezdolności, zastępując je ogólnym stwierdzeniem: „wprawia
się w stan czyniący go niezdolnym do spełnienia służby”44. Rozwiązanie to przetrwało do dnia dzisiejszego45.
Kodeks karny wojskowy z 1932 r. stanowił zwieńczenie procesu kodyfikacji
wojskowego prawa karnego materialnego. To niewątpliwie istotne osiągnięcie
polskiej międzywojennej służby sprawiedliwości.
L. Kania: Kodyfikacja (cz. I), s. 17.
Ibidem, s. 29–32; L. Kania: Służba sprawiedliwości w Wojsku Polskim…, s. 278–280.
42
Ibidem, s. 29.
43
L. Kania: Kodyfikacja wojskowego prawa karnego materialnego w 1932 r. – geneza, przebieg
prac, próba oceny (cz. II). „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2001, nr 3–4 [dalej: Kodyfikacja (cz. II)],
s. 93–94.
44
„Żołnierz, który powoduje lub dopuszcza, by kto inny spowodował u niego uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, czyniący go zupełnie lub częściowo niezdolnym do spełniania obowiązku
wojskowego, podlega karze więzienia do lat 10” (art. 51).
45
L. Kania: Kodyfikacja (cz. II), s. 93–94.
40
41

Cztery kodyfikacje prawa karnego wojskowego II Rzeczypospolitej…

753

5. Wojskowe prawo karne wykonawcze
Pierwsza próba wyodrębnienia przepisów wojskowego prawa karnego wykonawczego pojawiła się w toku opracowywania projektu wojskowego kodeksu
karnego z 1928 r. To właśnie wówczas jego główny projektodawca gen. dr Emil
Mecnarowski był przekonany o potrzebie wydzielenia przepisów wykonawczych
z kodeksu karnego do odrębnej ustawy46. Z tych względów pominął w części ogólnej pierwszego polskiego wojskowego kodeksu karnego materialnego z 1928 r.
wszystkie przepisy dotyczące wykonywania kar i umieścił je w przepisach przejściowych (art. 138–150), wyrażając jednocześnie w art. 138 intencję, że już niebawem zostaną przygotowane ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności
w wojsku i więziennictwie wojskowym47. Był to znaczący krok, albowiem ukazywał,
że walkę z przestępczością należy prowadzić także na etapie wykonania kary, a nie
tylko ścigania i skazywania. Fakt ten jednak unaoczniał potrzebę specjalizacji i wyodrębnienia norm traktujących o procesie wykonania kary.
Równolegle w nauce prawa karnego powszechnego zaczęła toczyć się ożywiona dyskusja w przedmiocie ewentualnej kodyfikacji prawa karnego wykonawczego, której zwolennikiem i jednocześnie propagatorem był prof. Emil Stanisław
Rappaport48. Jego starania zmierzające w kierunku wydzielenia z kodeksu karnego materialnego przepisów dotyczących wykonania kar – podejmowane także
w ramach prac Komisji Kodyfikacyjnej nad projektem kodeksu karnego – nie
zakończyły się pełnym sukcesem49. Próby były jednak dalej podejmowane. Już
bowiem w 1931 r. w Departamencie Karnym Ministerstwa Sprawiedliwości, pod
kierunkiem jego dyrektora Michała Lorentowicza, powstał projekt kodeksu karnego wykonawczego wedle schematu autorstwa Sekretarza Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, czyli E.S. Rappaporta50. Projekt był już w połowie
1933 r. merytorycznie przedyskutowany, a tym samym istniała realna nadzieja na
jego wprowadzenie w życie51. Tak się jednak nie stało.

M. Buszyński: Kodeks karny wykonawczy jako wyraz nowej systematyki kodyfikacyjnej.
„Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1933, nr 3, s. 7.
47
Ibidem.
48
E.S. Rappaport: Nowy system kodyfikacji ustawodawstwa kryminalnego. Kodeks karny wykonawczy. Warszawa 1930.
49
Wniosek sędziego Sadu Najwyższego E. Sta. Rappaporta, na posiedzenie sekcji prawa karnego
Ko. Kod. W dniu 4–6 grudnia 1930, w sprawie skreślenia § 2 art. 36, § 2 art. 37 i § 2 art. 38 z projektu
kodeksu karnego. „Gazeta Sądowa Warszawska” 1930, nr 48, s. 680–682.
50
Ibidem, s. 7–8; M. Buszyński: Kodeks karny wykonawczy…, s. 10.
51
Ibidem.
46
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Fot. 3. Michał Lorentowicz, dyrektor Departamentu Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Sygn. 1-A-2619, https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/74422/ [dostęp: 24.01.2019].

Fot. 4. Emil Stanisław Rappaport, Sekretarz generalny Komisji Kodyfikacyjnej
Żródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Sygn. 1-A-2635,
https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/74522/1e4a1283281a
0904e5b8f31ce255709a/ [dostęp 24.01.2019].

Rezygnacja z wydania odrębnego kodeksu karnego wykonawczego dla sądownictwa powszechnego wpłynęła na losy wojskowej kodyfikacji w tym zakresie. Najwyższe władze wojskowej służby sprawiedliwości podchodziły bowiem do
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tego pomysłu sceptycznie52. Płk M. Buszyński okazał się jednak gorącym zwolennikiem poglądu, że walka z przestępczością coraz bardziej przenosi się z etapu orzekania na etap wykonywania kary, także w obszarze prawa karnego wojskowego. Co więcej, był zdania, że wojsko nie powinno się dalej oglądać na to,
co zrobi lub czego nie zrobi Ministerstwo Sprawiedliwości53. Opracował nawet
projekt takiego kodeksu, który w swoich założeniach był rozwiązaniem bardzo
nowoczesnym54.
Jednakże w środowisku wojskowych prawników dał o sobie znać strach przed
dekompozycją przepisów procesowych na skutek wyodrębnienia norm karno-wykonawczych do odrębnego aktu (kodeksu). Panowało również przekonanie,
że do tego tematu będzie można powrócić przy okazji projektowania nowej wojskowej procedury karnej, co a contrario oznaczało de facto dezaprobatę koncepcji
odrębnego aktu55.
W takiej oto sytuacji płk dr M. Buszyński – jako główny referent kodeksu
wojskowego postępowania karnego z 1936 r. – postanowił włączyć sporządzony przez siebie projekt przepisów karnych wykonawczych do kodeksu procesowego56.
Układ rozdziałów projektu M. Buszyńskiego oddawał gradację ingerencji kar
w prawa i wolności skazanego. W pierwszej zatem kolejności projektowane przepisy regulowały wykonywanie kary śmierci. W ślad za przepisami rozporządzenia
z 1927 r. w sprawie o wykonaniu wyroków śmierci wydanych przez sądy karne
powszechne projekt postanawiał, że kara tego rodzaju mogła być wykonana przez
wojsko tylko w przypadku jej orzeczenia przez sąd wojskowy57. Projekt regulował także wykonanie trzech kategorii kar pozbawienia wolności, a mianowicie:
więzienia, aresztu i twierdzy. Podstawową zasadą ich wykonywania było przeznaczenie na ten cel „osobnych zakładów i pomieszczeń, przewidzianych organizacją wojskową” (art. 17)58. Wykorzystywanie więziennictwa powszechnego było
dopuszczalne tylko i wyłącznie na wypadek mobilizacji lub wojny. To a contrario
oznaczało, że władze wojskowe nie zamierzały rezygnować całkowicie z odrębneOpinia Wydziału I Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa Spraw Wojskowych, s. 2
(CAW, Departament Sprawiedliwości MSWojsk., sygn. I 300.58.208) oraz Opinia Wydziału III Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa Spraw Wojskowych, s. 3 (CAW, Departament Sprawiedliwości MSWojsk., sygn. I 300.58.207).
53
M. Buszyński: Kodeks karny wykonawczy…, s. 12–13.
54
T. Szczygieł: O projekcie wojskowego kodeksu karnego wykonawczego II Rzeczypospolitej.
„Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2016, nr 4, s. 49–54.
55
Opinia Wydziału III Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa Spraw Wojskowych, s. 3
(CAW, Departament Sprawiedliwości MSWojsk., sygn. I 300.58.207); T. Szczygieł: O projekcie…,
s. 49.
56
„Część Druga, Postępowanie wykonawcze, Dział I, Wykonanie kar”.
57
Dz.U. z 1927, nr 112, poz. 947.
58
Szerzej zob. T. Szczygieł: O projekcie wojskowego kodeksu karnego wykonawczego…,
s. 51 i n.
52
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go więziennictwa wojskowego, a jego struktura ustalona po likwidacji więzienia
w Stanisławowie stanowiła stan docelowy i ostateczny59.
„Zakamuflowany” w przepisach procesowych wojskowy kodeks karny wykonawczy stanowił ważne osiągnięcie ówczesnej wojskowej myśli prawniczej.
Brak jednak odrębnego aktu prawnego stanowił porażkę, powodowaną obawą
„nowości”.

6. Zakończenie
Niewątpliwie sukcesem kodyfikacyjnym okresu międzywojennego w obszarze
prawa sądowego były rozporządzenia i dekrety z 1932 i 1936 r. Powstał w ten
sposób spójny i kompletny system wojskowego prawa karnego, bez precedensu
w dotychczasowej historii Polski. I chociaż Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej nie miała nic wspólnego z ich powstaniem, to jednak nie może budzić wątpliwości fakt, że gdyby nie jej dorobek i osiągnięcia w obszarze karnistyki, to powodzenie prac wojskowych prawników byłoby trudniejsze, a na pewno
nie tak sprawne.
Sukcesem wojska był niewątpliwie proces unifikacji w obrębie ustroju sądów.
O ile do 1928 r. w tej mierze w obrębie powszechnego wymiaru sprawiedliwości
panował partykularyzm, to w wojsku już niemal od pierwszych dni niepodległości panowała jednolitość. Ze względu na specyfikę armii trudno byłoby sobie
nawet wyobrazić niejednolitość w organizacji i ustroju sądów, które powiązane
były ze strukturami wojska w ogóle, a to przecież musiało charakteryzować się
jednolitością pod każdym względem.
Sukcesem w obrębie wojskowego prawa karnego procesowego było niewątpliwie zachowanie „wojskowej tożsamości” tejże, co przede wszystkim objawiało się
w zachowaniu instytucji zwierzchnika sądowo-karnego. Tak samo należy ocenić
przyjęcie systemu rewizyjnego jako podstawy kontroli odwoławczej. Było to rozwiązanie znane w powszechnej doktrynie procesu karnego, jednak do jej wprowadzenia w sądownictwie powszechnym zabrakło po prostu odwagi. Wojskowi
prawnicy takich obaw nie przejawiali.
W kategoriach sukcesu dwudziestolecia międzywojennego należy traktować
fakt posiadania przez wojsko wybitnych prawników, z płk. dr. Marianem Buszyńskim na czele. Był on niewątpliwie „ojcem kodyfikatorem” ówczesnego pra59
Pierwotnie zakładano likwidację tego więzienia do dnia 1 lutego 1928 r. (Dz. Rozk. Wojsk.
z 1927, nr 10, poz. 420), choć najprawdopodobniej ze względu na trudności z reorganizacją personelu nie udało się zachować tego terminu (pismo szefa Biura Og. Org. MSWojsk. ppłk. K. Müllera
do szefa Departamentu Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 1928 r. CAW, Departament Sprawiedliwości MSWojsk., sygn. I.300.58.226).
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wa karnego wojskowego – współautorem kodeksów karnych wojskowych z 1928
i 1932 r., głównym referentem kodeksu wojskowego postępowania karnego
z 1936 r., współtwórcą dekretu o ustroju sądów wojskowych z tego samego roku.
Nie będzie przesadą, jeśli określi się jego rolę w rozwoju polskiego prawa karnego wojskowego jako przełomową. Wzorując się w toku swoich prac na osiągnięciach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, płk Buszyński podniósł
walor i jakość polskiego prawa wojskowego. Zapoczątkował również proces jego
integracji z prawem karnym powszechnym oraz wyznaczył, do dnia dzisiejszego
aktualny, trend w tym zakresie.
Dokonując z kolei oceny dorobku legislacyjnego Wydziału Ustawodawczego
Departamentu Sprawiedliwości MSWojsk. w kategoriach ewentualnej porażki,
należy przede wszystkim wskazać na brak odrębnego wojskowego kodeksu karnego wykonawczego. Fakt ten można rozpatrywać w kategoriach niepowodzenia
jednak wyłącznie pod warunkiem, jeżeli uwzględnimy istnienie dużej autonomii władz wojskowych w dziedzinie legislacyjnej, która i tak nie pozwoliła na
„wyprzedzenie” powszechnych regulacji prawnych. To z kolei świadczy o tym,
że wszechobecny trend do integracji prawa karnego wojskowego i prawa karnego powszechnego nie zawsze daje tylko i wyłącznie dobre rezultaty. Integracja
pomogła w skodyfikowaniu prawa materialnego i procesowego, a przeszkodziła
w obszarze wykonania kary. Wojskowa służba sprawiedliwości miała zatem możliwość wyodrębnienia przepisów wykonawczego prawa karnego wojskowego, jednak tego nie uczyniła.
Porażką – moim zdaniem – było również dość spóźnione w ogóle przygotowanie kodeksu wojskowego postępowania karnego. Wszak potencjalny „wzorzec” w postaci powszechnego k.p.k z 1928 r. był gotowy wcześniej niż „Kodeks
Makarewicza”. W kategoriach błędu należy z kolei postrzegać usunięcie zakazu
reformationis in peius, jako zbyt daleko posuniętego „odblokowania” procedury odwoławczej w sądownictwie wojskowym połowy lat trzydziestych, kosztem
praw podsądnego.

K.K.

Helena Szewczyk

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ewolucja regulacji prawnej
w zakresie dodatkowego
zatrudnienia pracowników
1. Uwagi wstępne
Problematyka prawna dotycząca dodatkowej działalności zarobkowej pracowników oraz możliwości podejmowania przez nich dodatkowego zatrudnienia
rodzi wciąż wiele kontrowersji w aspekcie konstytucyjnej zasady prawa do pracy
zawartej w art. 65 Konstytucji RP oraz podstawowej zasady prawa do pracy wyartykułowanej w art. 10 Kodeksu pracy [dalej: k.p.].
W niniejszym opracowaniu podjęta zostanie próba ukazania i porównania
regulacji prawnych obowiązujących w PRL, które zostały uchylone w 1989 r., oraz
aktualnie obowiązujących regulacji w społecznej gospodarce rynkowej. Analiza
przepisów prawnych w tym zakresie ma na celu również ocenę współczesnych
regulacji prawnych na tle regulacji obowiązujących w PRL. Zmiany ustrojowe
i gospodarcze, które wystąpiły w Polsce po 1989 r., prowadzące do powstania
gospodarki wolnorynkowej oraz zmierzające do pogłębienia procesów integracji
europejskiej, wymusiły wprowadzenie do Kodeksu pracy nowych regulacji prawnych, w tym instytucji umownego zakazu konkurencji w zatrudnieniu.
Ze względu na wagę i znaczenie tego zagadnienia warto także wskazać na
główne problemy oraz wątpliwości interpretacyjne związane z funkcjonowaniem
regulacji prawnej w tym zakresie oraz sformułować ewentualne postulaty de lege
ferenda pod adresem ustawodawcy.
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2. Ustawowe ograniczenie podejmowania
przez pracowników dodatkowego zatrudnienia (działalności)
w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Problematyka dotycząca możliwości podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez pracownika nie jest obecnie wprost uregulowana w samym Kodeksie
pracy. Kodeksowe regulacje prawne dotyczące tego zagadnienia obowiązywały do
dnia 1 maja 1989 r., kiedy to uchylono art. 101 k.p., który znajdował się w rozdziale II działu IV Kodeksu pracy pt. Obowiązki pracownika. Przepis ten ustanawiał
ograniczony i względny zakaz podejmowania przez pracownika zatrudnionego
w pełnym wymiarze czasu pracy dodatkowego zatrudnienia (na podstawie umowy o pracę lub innego aktu kreującego stosunek pracy). Przewidywano w nim
obowiązek uzyskania uprzedniej zgody pracodawcy na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez pracownika, chyba że przepis szczególny stanowił inaczej.
W świetle uprzednio obowiązującego art. 101 k.p. pracownik zatrudniony
w pełnym wymiarze czasu pracy nie mógł podejmować dodatkowego zatrudnienia bez zgody zakładu pracy, jeżeli przepis szczególny nie stanowił inaczej.
W ówczesnej doktrynie przyjmowano, że „dodatkowym zatrudnieniem” jest każda praca dodatkowa, niezależnie od tego, czy wynika ona ze stosunku pracy, czy
też z innego stosunku prawnego, a zgoda na jej podjęcie musi być wyrażona na
piśmie1. Samo wyrażenie zgody podlegało wielu ograniczeniom, jak to, że zajęcie
dodatkowe nie może kolidować z czasem pracy w podstawowym miejscu pracy
oraz wskazanie prac, które można dodatkowo wykonywać. Naruszenie omawianego zakazu przez pracownika groziło nie tylko rozwiązaniem stosunku pracy, na
podstawie którego wykonywał on dodatkową pracę, ale również nierzadko rozwiązaniem podstawowego stosunku pracy2.
W świetle obowiązującego przed dniem 1 maja 1989 r. art. 101 k.p. dodatkowe zatrudnienie miało więc charakter wyjątkowy i dopuszczalne było jedynie
wówczas, gdy przemawiał za nim szczególny powód, a zwłaszcza ważny wzgląd
społeczny lub gospodarczy, ważny interes podatnika albo zakładu pracy3. Od tej
zasady istniały jednak dość liczne odstępstwa na rzecz członków organizacji społecznych, osób podległych ministrom oświaty i szkolnictwa wyższego, członków
organów doradczych przy ministrach itd.
Zawarty w art. 101 k.p. obowiązek pracowniczy był przede wszystkim obowiązkiem normatywnym, jednym z obowiązków określonych w przepisach zamieszczonych w Kodeksie pracy, w rozdziale II działu czwartego, którym obję1
Tak m.in. E. Świst: Dodatkowe zatrudnienie pracowników. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1979, nr 1, s. 48–49.
2
Ibidem, s. 50.
3
Ibidem.
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te są podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy. Obowiązek ten należał
do obowiązków kodeksowych pracownika wobec pracodawcy, uregulowanych
w Kodeksie pracy4. Miał on w tym znaczeniu bezwzględny charakter, ponieważ
pracodawca nie mógł się zwolnić z jego wykonania przez świadczenie zastępcze5.
Obowiązek pracownika powstrzymywania się od wykonywania dodatkowego zatrudnienia bez zgody zakładu pracy był też uznany za podstawowy obowiązek
pracodawcy w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 k.p.6, jakkolwiek nie służył on bezpośredniej realizacji podstawowych celów stosunku pracy7. Był to bowiem obowiązek o charakterze generalnym, odnoszącym się do sposobu wykonywania innych
obowiązków pracowniczych.
T. Zieliński ówczesny obowiązek powstrzymywania się od wykonywania dodatkowego zatrudnienia bez zgody zakładu pracy, zawarty w uchylonym art. 101
k.p., zaliczał do podstawowych obowiązków pracownika objętych treścią stosunku
pracy. Autor ten stał na stanowisku, że obowiązek ten został ustanowiony w celu
zapobiegania naruszaniu przez pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze
czasu pracy obowiązku przestrzegania norm czasu pracy i dążenia do uzyskiwania
w pracy jak najlepszych wyników8. Mamy tu bowiem do czynienia z naruszeniem
ochronnej funkcji przepisów o czasie pracy9. Jeżeli jednak pracownik, naruszając
ten przepis, bez zgody pracodawcy podjął dodatkowe zatrudnienie, to nie wpływało to na ważność zawartego stosunku pracy. Taka wykładnia art. 101 k.p. była
bowiem korzystna dla pracownika jako słabszej strony stosunku pracy.

3. Umowne ograniczenia podejmowania przez pracownika
dodatkowego zatrudnienia (działalności)
w społecznej gospodarce rynkowej
Obecnie przepisy Kodeksu pracy – poza zakazem konkurencji (zarówno
w trakcie, jak i po ustaniu zatrudnienia), czyli umownym zakazem prowadzenia
4
Zob. M. Taniewska-Peszko: Zwłoka zakładu pracy w wykonywaniu obowiązków wobec pracownika. Katowice 1991, s. 11.
5
Por. W. Piotrowski: Stosunek pracy. Poznań 1977, s. 115–136, 161–181.
6
Zob. W. Sanetra: Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. W: Prawo pracy po zmianach. Red. K. Rączka. Warszawa 1997, s. 192–193.
7
Por. Ł. Pisarczyk: Obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2003, nr 4, s. 32.
8
Zob. T. Zieliński: Prawo pracy. Zarys systemu. Cz. 2: Prawo stosunku pracy. Warszawa–Kraków 1986, s. 183–185.
9
Zob. A. Kijowski: Dodatkowe zatrudnienie a funkcje prawa pracy. W: Prawo pracy a reforma
gospodarcza. Red. W. Piotrowski. Poznań 1989, s. 203; Idem: Umowne podstawy intensyfikacji
pracy. W: Prawo pracy a reforma gospodarcza. Red. W. Piotrowski…, s. 65.
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działalności konkurencyjnej10 – nie zawierają ograniczeń w zakresie możliwości
podjęcia przez pracownika dodatkowego zatrudnienia. Należy mieć na uwadze,
że wszelkie ograniczenia zasady wolności w prowadzeniu działalności gospodarczej, podobnie jak ograniczenie zasady wolności pracy, mają charakter wyjątku
i muszą być interpretowane ściśle, a nie w sposób rozszerzający. Dlatego nie można domniemywać lub przyjmować w drodze analogii legis lub iuris istnienia tych
zakazów lub ograniczeń. W doktrynie dominuje zapatrywanie, że to pracownik
decyduje o podjęciu dodatkowego zatrudnienia, co jest uzasadnione nadrzędnością zasady wolności pracy w dobie społecznej gospodarki rynkowej11.
W większości krajów europejskich obowiązek powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej jest wywodzony z samej treści stosunku pracy, jako pochodna obowiązku lojalności, wierności i dobrej wiary, do których zobowiązany
jest pracownik12. Istnieje zatem ogólny pracowniczy obowiązek dbałości o dobro
zakładu pracy i możliwa jest jego konkretyzacja w postaci umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy, co znajduje potwierdzenie również
w judykaturze13. Sąd Najwyższy na ogół dostrzega potrzebę ochrony interesu
pracodawcy przed działalnością konkurencyjną pracowników. Pracodawca może
rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem prowadzącym działalność konkurencyjną, lecz tryb tego rozwiązania musi pozostawać w adekwatnym związku ze
stopniem naruszenia14.
W wyroku z dnia 2 kwietnia 2008 r.15 Sąd Najwyższy uznał, że zakaz zawarty
w umowie o pracę w zakresie dopuszczalności dodatkowego zatrudnienia może
dotyczyć tylko wykonywania działalności o charakterze konkurencyjnym wobec
pracodawcy, ale przyznał zarazem, że źródłem ograniczenia swobody w podejmowaniu zatrudnienia jest obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy, a obowiązek
ten nie może zostać wprowadzony, jeżeli nie znajduje uzasadnienia w rzeczywistym dobru (interesie) pracodawcy. Zdaniem SN, wykładnia przepisów Kodeksu pracy o zakazie konkurencji nie może implikować niczym nieuzasadnionego
ograniczenia swobody pracowników w podejmowaniu różnych form aktywności
zawodowej, gdy działalność ta obiektywnie jest niekonkurencyjna wobec działalności prowadzonej przez pracodawcę i nie stanowi dla niego zagrożenia. Chyba
że dojdzie do konfliktu interesów stron stosunku pracy, czyli sytuacji, w której interesy pracodawcy są sprzeczne z interesami pracownika, a zaspokojenie jednego
10
Zob. T. Kuczyński, w: Prawo pracy. Zarys wykładu. Red. H. Szurgacz. Warszawa 2008,
s. 159–160.
11
Por. B. Cudowski: Dodatkowe zatrudnienie. Warszawa 2007, s. 148.
12
Por. M. Latos-Miłkowska: Ochrona interesu pracodawcy. Warszawa 2013, s. 210.
13
Zob. B. Antczak: Działalność konkurencyjna względem pracodawcy jako przejaw naruszenia
obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy. „Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego” [Gdańsk–Łódź] 2017, s. 13–14.
14
Ibidem, s. 14–15 z cytowanym tam orzecznictwem.
15
Zob. wyrok SN z dnia 2 kwietnia 2008 r., II PK 268/2007. OSNP 2009, nr 15–16, poz. 201.
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z nich następuje kosztem drugiego. Zachowanie pracownika prowadzącego działalność gospodarczą kolidującą z jego rolą jako strony stosunku pracy w sposób
istotny naruszający dobre imię pracodawcy stanowi uzasadniony powód wypowiedzenia umowy o pracę, nawet gdy pracownikowi nie można przypisać winy,
a samego zakazu podejmowania takiej działalności nie zastrzeżono w umowie
o pracę.
Pojęcie „działalności dodatkowej” jest pojęciem szerszym od pojęcia „działalności konkurencyjnej”. Każda bowiem działalność konkurencyjna, jeżeli jest
prowadzona w trakcie trwania stosunku pracy, jest niewątpliwie działalnością
dodatkową, ale nie każda działalność dodatkowa ma charakter konkurencyjny.
Jeżeli chodzi o kwestię dopuszczalności zawierania umów (porozumień) zakazujących pracownikowi podejmowania dodatkowej działalności zarobkowej (dodatkowego zatrudnienia) w trakcie zatrudnienia, to w literaturze prawniczej są
na ten temat różne zapatrywania. W nauce prawa pracy istnieją rozbieżne stanowiska w kwestii dopuszczalności umownego ograniczenia podejmowania przez
pracowników dodatkowego zatrudnienia (działalności). W doktrynie reprezentowany jest podgląd, że uchylenie art. 101 k.p. prowadzi do wniosku, że w miejsce
ustawowego ograniczenia dodatkowego zatrudnienia znajdzie zastosowanie jego
umowne ograniczenie i taki umowny zakaz dodatkowego zatrudnienia nie narusza ani konstytucyjnej (art. 65 ust. 1), ani też kodeksowej (art. 10 k.p.) zasady
wolności pracy16. W piśmiennictwie wskazuje się nawet, że umowny zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia za ekwiwalentem może dotyczyć każdego
rodzaju działalności, nie tylko konkurencyjnej względem pracodawcy, jeśli leży
to w słusznym interesie pracodawcy17.
Zdaniem B. Cudowskiego18, zgodnie z zasadą wolności pracy (art. 10 k.p.),
możliwe jest podejmowanie przez pracownika dodatkowej działalności zarobkowej poza podstawowym miejscem pracy. Jednakże – zdaniem tego autora –
nic nie stoi na przeszkodzie, by w umowie o pracę lub w układzie zbiorowym
pracy mógł być zawarty zakaz podejmowania przez pracownika dodatkowych
zajęć zarobkowych. Takie objęcie dodatkowej działalności zarobkowej zakazem
stanowiłoby dla pracodawcy korzystne rozwiązane z dwóch powodów. Po pierwsze, z chęci zapewnienia sobie pełnej dyspozycyjności pracownika, a po drugie,
umożliwiłoby uniknięcie ewentualnych problemów z udowodnieniem, że dodatkowa działalność pracownika stanowi działalność konkurencyjną. Prawo do zawierania umów o zakazie dodatkowego zatrudnienia wynika z zasady swobody
J. Czerniak-Swędzioł: Glosa do wyroku SN z dnia 14 kwietnia 2009 r., III PK 60/08. OSP
2011, nr 7–8, s. 86.
17
Zob. glosy W. Chmuraka i T. Rogali do wyroku SN z dnia 2 kwietnia 2008 r., II PK
268/2007. „Monitor Prawniczy” 2010, nr 20, s. 1140–1145; nr 16, s. 912–916.
18
Por. B. Cudowski: Dodatkowe zatrudnienie…, s. 25 i n.; zob. też Idem: Umowny zakaz dodatkowego zatrudnienia. W: Problemy zatrudnienia we współczesnym ustroju pracy. Księga Jubileuszowa
Profesora Włodzimierza Piotrowskiego. Red. Z. Niedbała, M. Skąpski. Poznań 2009, s. 17 i n.
16
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kontraktowania, która oznacza dopuszczalność regulowania w umowie wszystkich innych spraw, jeżeli nie pogarsza to sytuacji pracownika w porównaniu
z przepisami prawa pracy. Zdaniem M.T. Romer, nie istnieje w przepisach prawa
pracy zakaz zawarcia w indywidualnej umowie o pracę klauzuli, w której pracownik przyjmuje na siebie zobowiązanie, że podczas pracy u tego pracodawcy nie
będzie podejmował innego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej19.
Przeciwnicy dopuszczalności zawierania umów zakazujących jakiegokolwiek
dodatkowego zatrudnienia argumentują, że fakt uchylenia art. 101 k.p. przemawia przeciwko zawieraniu takich zakazów, a brak wyraźnego zakazu w Kodeksie pracy nie może stanowić wystarczającej podstawy do ich nieograniczonego
stosowania w praktyce. Ustawodawca określił wyraźnie granice umownego ograniczenia zasady wolności pracy, wprowadzając art. 1011 k.p., czyli dopuszczając
jedynie możliwość zawarcia umowy zakazującej zatrudnienia na rzecz podmiotu konkurencyjnego wobec pracodawcy20. Ograniczenie pracownika w podjęciu
dodatkowej działalności zarobkowej w trakcie zatrudnienia leży przede wszystkim w interesie pracodawcy. Ustanowienie bezwzględnego (absolutnego) zakazu
podejmowania przez pracownika jakiejkolwiek działalności poza macierzystym
przedsiębiorstwem jest ewidentnie niedopuszczalne i sprzeczne z przepisami prawa pracy. Wątpliwe jest też, czy wprowadzenie do umowy o pracę względnego zakazu, polegającego na uzależnieniu podejmowania przez pracownika działalności
dodatkowej od uprzedniej zgody pracodawcy, jest prawnie dopuszczalne. Należy przytoczyć w tym miejscu stanowisko M. Lewandowicz-Machnikowskiej21,
w świetle którego pracodawca – posługując się umownym zakazem podjęcia
przez pracownika dodatkowego zatrudnienia – narusza naturę stosunku pracy,
którą można rozumieć na dwa sposoby: jako istotę stosunku zobowiązaniowego
jako takiego lub jako charakterystyczne właściwości stosunku określonego typu.
Autorka wskazuje, że takie postanowienie umowne może mieć na celu zwiększenie dyspozycyjności pracownika w ramach stosunku pracy lub zwiększenie miernika staranności dla oceny wykonywania pracowniczych obowiązków, co doprowadza do deformacji treści stosunku pracy, a w konkretnych wypadkach – także
do naruszenia semiimperatywnych norm Kodeksu pracy. W efekcie nierzadko
prowadzi to do nieważności czynności prawnej.
Konkretyzacja obowiązku pracownika dbałości o dobro zakładu pracy, co
wiąże się z podejmowaniem przez niego dodatkowej działalności zarobkowej,
19
Zob. T. Romer: Dodatkowe zatrudnienie a uprawnienia pracownicze. Warszawa 1995,
s. 11–12.
20
Zob. H. Lewandowski: Nawiązanie i zmiana stosunku pracy (zarys problematyki). W: Prawo
pracy RP w obliczu przemian. Red. M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński. Warszawa 2006, s. 131–132;
R. Tazbir: Ochrona interesów pracodawcy przed działalnością konkurencyjną pracownika. Kraków
1999, s. 59.
21
Zob. M. Lewandowicz-Machnikowska: Umowy i klauzule umowne ograniczające dodatkowe zatrudnienie. „Państwo i Prawo” 2000, z. 11, s. 84.
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może następować zarówno w drodze poleceń pracodawcy, jak również w drodze uzgodnień w umowie o pracę. Konkretyzacja tego obowiązku nie może natomiast polegać na umownym ograniczeniu podejmowania przez pracownika
dodatkowego zatrudnienia w postaci wprowadzenia bezwzględnego zakazu lub
obowiązku uzyskania zgody pracodawcy. Taki zakaz w odniesieniu do niektórych kategorii społeczno-zawodowych pracowników zatrudnionych w sektorze
publicznym, np. pracowników samorządowych, członków korpusu służby cywilnej i innych pracowników publicznej sfery zatrudnienia, może mieć ewentualnie charakter ustawowy. Strony stosunku pracy nie mogą bowiem dowolnie
ingerować w konstytucyjną i kodeksową zasadę prawa do pracy, której istotnym
elementem składowym jest wolność pracy22. Od tej zasady określonej w art. 65
ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 k.p. mogą istnieć wprawdzie wyjątki, lecz tylko
przewidziane w ustawie23.
Całkowity zakaz prowadzenia dodatkowej działalności zawarty wolą stron
w umowie o pracę lub w innym akcie kreującym stosunek pracy narusza więc
zasadę wolności pracy. Nawet gdyby dopuścić stosowanie takiego zakazu, to i tak
postanowienia umów o pracę (innych aktów kreujących stosunek pracy) nie
mogłyby być dla pracownika mniej korzystne niż przepisy ustawowe regulujące
podejmowanie dodatkowego zatrudnienia. W doktrynie słusznie zauważa się, że
nawet ochrona życia i zdrowia pracownika przemęczonego pracą nie powinna
być a priori czynnikiem ograniczającym swobodę podejmowania przez niego dodatkowego zatrudnienia, i to niezależnie od podmiotu zatrudniającego. Prawna
kwalifikacja zatrudnienia dodatkowego wymaga bowiem wszechstronnego rozważenia okoliczności zawarcia i realizacji umowy o dodatkowe zatrudnienie pod
względem ochrony interesów stron stosunku pracy, ponieważ zastosowanie sankcji nieważności czynności prawnej powinno mieć charakter wyjątkowy24.

22
Por. B. Wagner: O swobodzie umowy o pracę raz jeszcze. W: Prawo pracy a wyzwania
XX wieku. Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego. Red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner. Warszawa 2002, s. 378; Z. Góral: Prawo do pracy. Studium prawa polskiego
w świetle porównawczym. Łódź 1994, s. 148–149.
23
Por. M. Brodecki: Ograniczenie dodatkowego zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej. W: Powszechne a szczególne prawo pracy. Red. L. Florek. Warszawa 2016, s. 264.
24
Por. K. Bomba: Dodatkowe zatrudnienie w świetle ochronnej funkcji przepisów o czasie pracy.
W: Prawo ochrony pracy – współczesność i perspektywy rozwoju. Red. T. Wyka, M.A. Mielczarek.
Warszawa 2017, s. 210–211.
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4. Ustawowe ograniczenia podejmowania przez pracowników
dodatkowego zatrudnienia (działalności)
w przepisach szczególnych (tzw. pragmatykach pracowniczych)
Do obowiązków kwalifikowanych pracowników samorządowych należy obowiązek powstrzymywania się od dodatkowych zajęć25. Powyższe rozwiązania
prawne wprowadzone zostały do ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych26, aby ograniczyć takie zjawiska patologiczne w administracji państwowej, jak: korupcja, faworytyzm i protekcja oparte na powiązaniach
rodzinnych, środowiskowych bądź politycznych, przejawiające się najczęściej
w formie nepotyzmu, kumoterstwa, poplecznictwa i klientelizmu w trosce o prawidłowe wykonywanie zadań na rzecz społeczności lokalnej27. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, chodzi o wyeliminowanie „pokusy nadużywania pełnionego stanowiska”, co służy bezpośrednio ochronie interesu publicznego28.
Na przykład ustawa o pracownikach samorządowych w art. 30 nie zawiera generalnego ogólnego zakazu podejmowania zajęć dodatkowych przez tzw.
urzędnika samorządowego (umownego pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym), a jedynie wprowadza pewne ograniczenia zakresu tych zajęć. W art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych z 2008 r. zawarty został
ograniczony ustawowy zakaz wykonywania przez pracownika samorządowego
zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku
urzędniczym, tylko tych zajęć, które pozostają w sprzeczności lub związane są
z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących
uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy29.
Z kolei każdy członek korpusu służby cywilnej nie może podejmować dodatkowego pracowniczego zatrudnienia bez zgody pracodawcy. Chodzi w tym
przypadku o zatrudnienie w ramach stosunku pracy, tak jak to nakazuje czynić
Zob. S. Płażek: Ocena funkcjonowania tzw. przepisów antykorupcyjnych w samorządzie terytorialnym – wybrane zagadnienia. W: Stosunki pracy pracowników samorządowych. Red. M. Stec.
Warszawa 2008, s. 183 i n.
26
Dz.U. 2019, poz. 1282.
27
Por. W. Muszalski: Warunki zatrudnienia pracowników samorządu terytorialnego. „Praca
i Zabezpieczenie Społeczne” 1991, nr 2–3, s. 61 i n.; Idem: System regulacji warunków zatrudnienia
pracowników administracji samorządowej we Francji, RFN i Anglii. „Organizacja. Metody. Technika”
1989, nr 3, s. 23–26; W. Mikułowski: Faworytyzm i protekcja przy naborze i obsadzaniu stanowisk
w polskiej administracji. Przyczyny i konsekwencje. W: Patologie w administracji publicznej. Red.
W.J. Suwaj, D.R. Kijowski. Warszawa 2009, s. 442 i n.
28
Uchwała TK z dnia 30 kwietnia 1994 r., W 2/94. OTK 1994, nr 1, poz. 21.
29
Por. H. Szewczyk: Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym. Warszawa 2014, s. 119 i n.;
Eadem: Zakazy i ograniczenia antykorupcyjne w ustawie z 21 listopada 2008 roku o pracownikach
samorządowych. „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 11, s. 65.
25
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Kodeks pracy oraz inne przepisy prawa pracy. Zakaz wyrażony w omawianym
przepisie wiąże się więc z niepozostawaniem przez urzędnika służby cywilnej
oraz pracownika służby cywilnej w pracowniczym stosunku zatrudnienia związanym ze stałym wykonywaniem pracy podporządkowanej na rzecz innego podmiotu za wynagrodzeniem nawet wówczas, gdy akt kreujący ten stosunek nazywany jest przez strony inaczej.
Pojęcie dodatkowego zatrudnienia nie zostało dotychczas zdefiniowane w żadnym akcie prawnym dotyczącym administracji publicznej. Pojęcie „dodatkowe zatrudnienie” członka korpusu służby cywilnej na gruncie ustawy o służbie cywilnej
należy rozumieć jako zatrudnienie wyłącznie na podstawie stosunku pracy, przede
wszystkim ze względu na to, że przepisy ograniczające wolność pracy wymagają
dokonania ścisłej wykładni. Poza tym ustawa o służbie cywilnej wyraźnie odgranicza zatrudnienie pracownicze od innych podstaw wykonywania dodatkowych
zajęć przez członka korpusu służby cywilnej, które obejmują wszystkie rodzaje zatrudnienia o charakterze niepracowniczym30. Warto jednak zauważyć, że termin
„dodatkowe zatrudnienie” może być niekiedy na gruncie innych aktów prawnych
rozumiany jako pojęcie, które obejmuje każdą dodatkową pracę, niezależnie od
tego, czy wykonywana jest ona w ramach stosunku pracy, czy w ramach zatrudnienia niepracowniczego, np. na podstawie umów cywilnoprawnych31.
Następnie przepis art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie
cywilnej32 zakazuje członkom korpusu służby cywilnej wykonywania jakichkolwiek czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub
podważających zaufanie do służby cywilnej. Zakres przedmiotowy tego zakazu
jest bardzo szeroki. Obejmuje on bowiem wszelkie możliwe zajęcia i czynności
dodatkowe, które mogą być wykonywane zarówno na dowolnej podstawie prawnej, jak i bez niej. Zakresem zakazu są objęte zarówno zajęcia odpłatne, jak i nieodpłatne33. Warto zauważyć, że w art. 80 ustawy występuje wymóg niepodejmowania zajęć określonego rodzaju, tj. takich, które pozostawałyby w sprzeczności
z obowiązkami albo podważających zaufanie do służby cywilnej, czyli w szczególności mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość i interesowność członka
korpusu służby cywilnej.
Warto również zauważyć, że unormowania zamieszczone w ustawie o pracownikach samorządowych oraz w ustawie o służbie cywilnej są dodatkowo dopełnione postanowieniami zawartymi w tzw. ustawie antykorupcyjnej34.
Szerzej na ten temat B. Cudowski: Dodatkowe zatrudnienie…, s. 45 i n.
Tak m.in. E. Świst: Dodatkowe zatrudnienie pracowników…, s. 48.
32
Tekst jedn. 2018, poz. 1559 ze zm.
33
Por. B. Cudowski: Dodatkowe zatrudnienie…, s. 50.
34
Szerzej na ten temat: Z. Góral: Prawo pracy w samorządzie terytorialnym. Warszawa 1999,
s. 185 i n.; T. Liszcz, w: R. Borek-Buchajczuk, T. Liszcz, W. Perdeus: Prawo urzędnicze. Red.
T. Liszcz. Lublin 2005, s. 82 i n.; zob. też A. Wierzbica: Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym. Warszawa 2008, s. 15 i n.
30
31
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W przepisach szczególnych brak jest natomiast z reguły rozwiązań prawnych
dotyczących ustawowych zakazów konkurencji czy też innych ograniczeń w zatrudnieniu w stosunku do osób, które odeszły ze służby publicznej. Wydaje się, że
takie ograniczenia także powinny istnieć przynajmniej w stosunku do niektórych
osób, które przeszły do sektora prywatnego. Pragmatyki pracownicze milczą również na temat ewentualnego zakazu zasiadania osób zatrudnionych w sektorze
publicznym w organach przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz pełnienia funkcji w organizacjach pracodawców. Wydaje się, że kwestia
ta wymaga rozważenia pod względem wprowadzenia ewentualnych ograniczeń
w tym zakresie35.
Należy też zastanowić się nad wprowadzeniem wprost w pragmatykach pracowniczych zakazu zajmowania stanowisk w zarządach, radach nadzorczych oraz
komisjach rewizyjnych spółek prawa handlowego, spółdzielni oraz fundacji prowadzących działalność gospodarczą, a także zakazu posiadania w spółkach prawa
handlowego więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10%
kapitału zakładowego, podobnie jak to zostało uregulowane w odniesieniu do
sędziów w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych36 oraz w odniesieniu do prokuratorów w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r.
o prokuraturze37.

5. Uwagi końcowe
Procesy transformacji ustrojowej i zmiana ustroju pracy skłoniły ustawodawcę do uchylenia art. 101 k.p., który nadmiernie ograniczał zasadę wolności pracy
w społecznej gospodarce rynkowej.
Z jednej strony należy właściwie przestrzegać zasady wolności pracy oraz nie
ingerować nadmiernie w sferę prywatności osób pozostających w zatrudnieniu
pracowniczym. Z treści art. 10 k.p. oraz art. 65 Konstytucji RP wynika bowiem
swoboda wyboru pracy i wolność wyboru zawodu oraz prawo wyboru miejsca
pracy, obejmujące wolność wyboru miejscowości oraz konkretnego pracodawcy,
u którego praca ma być wykonywana, których nie wolno dowolnie ograniczać38.
Dlatego całkowity zakaz prowadzenia dodatkowej działalności zawarty wolą
Zob. K. Małysa-Sulińska, G. Suliński: Udział osób pełniących funkcje publiczne w spółkach prawa handlowego oraz ich organach. W: Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej. Red. M. Stec, D.R. Kijowski. Warszawa 2009, s. 289 i n.
36
Dz.U. 2019, poz. 52 ze zm.
37
Dz.U. 2019, poz. 740.
38
Por. L. Florek: Konstytucyjne gwarancje uprawnień pracowniczych. „Państwo i Prawo” 1997,
z. 11–12.
35
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stron w umowie o pracę lub w innym akcie kreującym stosunek pracy narusza
zasadę wolności pracy. Dotyczy to również pracowników zatrudnionych w sektorze publicznym.
Z drugiej jednak strony należy mieć na uwadze zagwarantowanie bezstronnego i apolitycznego pełnienia funkcji przez pracowników zatrudnionych w sektorze
publicznym w trosce o prawidłowe wykonywanie zadań na rzecz społeczeństwa
(np. przez pracowników samorządowych w trosce o prawidłowe wykonywanie
zadań na rzecz społeczności lokalnej). Dlatego też od zasady określonej w art. 65
ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 k.p. mogą istnieć wyjątki, ale tylko przewidziane
w ustawie.
Przepisy szczególne pozostawiają tu jednak wiele do życzenia. I tak brak jasnych kryteriów ocen dodatkowych zajęć pracowników samorządowych podejmowanych poza urzędem oraz wewnętrznych procedur odwoławczych sprzyja
nadmiernej dowolności w działaniach pracodawcy samorządowego, co może
godzić w sferę prywatną oraz naruszać zasadę wolności pracy39. Powszechnie
krytykowane jest też rozwiązanie prawne ograniczające pracodawcę do wyłącznego rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia w przypadku naruszenia
zakazu z art. 30 ustawy. Pracodawca nie ma bowiem możliwości wyboru sankcji
w zależności od stopnia i rodzaju naruszenia zakazu dodatkowego zatrudnienia40.
Dlatego też w jednym z projektów ustawy słusznie proponuje się, aby pracownik
samorządowy miał prawo do uzyskania opinii pracodawcy, czy zdaniem pracodawcy opisane przez niego zajęcia pozostają w zgodzie z zakazami określonymi
w art. 30 omawianej ustawy41.
W związku z tym konieczna jest w tym zakresie ingerencja ustawodawcy
w postaci nowelizacji stosownych przepisów pragmatyk pracowniczych, aby interes pracowników zatrudnionych w sektorze publicznym oraz interes publiczny były należycie chronione. Taki wniosek de lege ferenda dotyczy również innych pragmatyk pracowniczych regulujących status prawny osób zatrudnionych
w sektorze publicznym. Nie we wszystkich przypadkach konieczna jest jednak
interwencja ustawodawcy, implementacja przepisów prawnych bowiem nierzadko uzależniona jest od prawidłowej wykładni już istniejących przepisów prawnych przez pracodawców i ich organizacje oraz niezawisłe sądy, ale również przez
przedstawicielstwa pracownicze (związki zawodowe i organizacje pozarządowe
i inne), organy publiczne (PIP, RPO, Prezes UODO i in.), a także przez samych
pracowników.
Por. A. Dubowik: Dodatkowe zatrudnienie i inne zajęcia pracowników sfery publicznej. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2005, nr 10, s. 22–23.
40
Por. B. Cudowski: Dodatkowe zatrudnienie…, s. 239; M. Rycak, w: M. Rycak, A. Rycak,
J. Stelina: Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz. Warszawa 2013, s. 182.
41
Por. S. Płażek: O potrzebie zmian w ustawie o pracownikach samorządowych. „Samorząd
Terytorialny” 2018, nr 1–2, s. 60–61.
39
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Powództwa przeciwegzekucyjne
(opozycyjne i interwencyjne)
jako środek ochrony w toku egzekucji
1. Wprowadzenie
Celem sądowego egzekucyjnego postępowania cywilnego jest przymusowe
wyegzekwowanie praw stwierdzonych lub ustalonych w postępowaniu rozpoznawczym1. Optymalnym rozwiązaniem byłaby zatem sytuacja, w której konieczność jego wszczęcia pojawiałaby się jak najrzadziej. Niestety, okres „spowolnienia” światowej gospodarki, oddziaływający na sytuację ekonomiczną w Polsce,
każe szczególną uwagę poświęcić instytucji postępowania egzekucyjnego, jak
również „okołoegzekucyjnych” instytucji procesowych.
Sposób ukształtowania ich prawnego charakteru wymaga od ustawodawcy
zachowania swoistej równowagi pomiędzy zapewnieniem należytej ochrony obu
stronom postępowania egzekucyjnego, tzn. zarówno wierzycielowi, jak i dłużnikowi. Konieczność ochrony tego drugiego jest dla społeczeństwa oczywista, wynika zaś ze sporych uprawnień przysługujących komornikowi w toku prowadzenia egzekucji. Z pola widzenia nie można tracić interesu wierzyciela, który ma
prawo oczekiwać od państwa stosownej pomocy w sprawnym i możliwie szybkim wyegzekwowaniu należności objętej tytułem wykonawczym.
Spotykane coraz częściej zabiegi dłużników, mające na celu ukrycie majątku
przed wierzycielem, a przynajmniej przeciągnięcie w czasie momentu wyegzekwowania należności, powodują, że skuteczny komornik w swojej pracy musi
działać w sposób szybki i zdecydowany. Ten ostatni wymóg sprawia jednocześ1

s. 47.

Tak m.in. I. Gil, w: Postępowanie cywilne. Red. E. Marszałkowska-Krześ. Warszawa 2008,
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nie, że mogą „zdarzyć się” sytuacje prowadzenia egzekucji mimo utraty przez tytuł wykonawczy cechy „wykonalności”, a także skierowania egzekucji do majątku
niestanowiącego własności dłużnika, lecz osoby trzeciej. Instrumentami prawnymi służącymi do likwidowania negatywnych skutków tego rodzaju sytuacji są powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (opozycyjne) oraz
o zwolnienie spod egzekucji (interwencyjne).
Powództwa te stanowią ponad wszelką wątpliwość instrumenty uzupełniające
„klasyczne” instytucje nadzoru nad czynnościami komornika, który to nadzór
odbywa się w trzech płaszczyznach, a mianowicie: nadzoru judykacyjnego sprawowanego przez sąd, przy którym działa komornik, nadzoru administracyjnego
sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości oraz prezesów sądów powszechnych, wreszcie nadzoru korporacyjnego sprawowanego przez organ samorządu
komorniczego2.
Jeżeli chodzi o pierwszą z wymienionych form, to uprawnienia nadzorcze
sądu mają charakter prewencyjny i represyjny. Sąd ten może bowiem z urzędu
wydawać komornikowi zarządzenia zmierzające do zapewnienia należytego wykonania egzekucji oraz usuwać spostrzeżone uchybienia (art. 759 § 2 k.p.c.3), jak
również rozpoznaje skargi na czynności komornika (art. 767 § 1 k.p.c.)4.
Co się zaś tyczy sprawowania nadzoru w trybie art. 759 § 2 k.p.c., to co
prawda przepis ten mówi o wydawaniu zarządzeń, jednak wydanie zarządzenia
nadzorczego przybiera w praktyce formę postanowienia sądu. Zgodnie bowiem
z art. 766 zd. 2 k.p.c., w sprawach egzekucyjnych sąd orzeka postanowieniem.
Wydanie zarządzenia nadzorczego w omawianym trybie nie wymaga szczególnego sposobu zainicjowania postępowania nadzorczego. Bez względu na źródło,
z którego sąd poweźmie wiadomość o nieprawidłowościach w postępowaniu
prowadzonym przez komornika, może wydać zarządzenia nadzorcze. Co istotne
z racji omawianego zagadnienia, wydanie zarządzenia w trybie art. 759 § 2 k.p.c.
może nastąpić również przy okazji rozpoznania skargi na czynność komornika
niezależnie od rozstrzygnięcia dotyczącego samej skargi. Na zasadność tej ostatniej tezy wskazuje zresztą ustawodawca w art. 7673 k.p.c., stwierdzając, że przy
odrzuceniu skargi sąd może podjąć czynności na podstawie art. 759 § 2 k.p.c. Jak
się wydaje, nie ma podstaw, aby możliwość taką wykluczyć w sytuacji oddalenia
skargi na czynność komornika5.
Jeżeli chodzi o samą skargę na czynności komornika, to ma ona charakter
środka zaskarżenia niedewolutywnego6. Dewolutywność oznacza, że środek
Tak Z. Woźniak, w: Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej. Red. J. Gołaczyński. Warszawa 2008, s. 27–28.
3
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. Tekst jedn. Dz.U. 2018,
poz. 1360 z późn. zm. [dalej: k.p.c.].
4
Tak B. Bladowski: Metodyka pracy sędziego cywilisty. Warszawa 2009, s. 290.
5
Tak Z. Woźniak, w: Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej. Red. J. Gołaczyński…, s. 28.
6
Tak SN w uchwale z dnia 20 listopada 2008 r., III CZP 107/08. OSNC 2009, nr 10, poz. 139.
2
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zaskarżenia podlega rozpoznaniu przez sąd wyższej instancji nad sądem, który wydał orzeczenie7. Przedmiotem skargi na czynności komornika mogą być
czynności egzekucyjne i zaniechania ze strony komornika stanowiące naruszenie przepisów postępowania. W literaturze podkreśla się powszechnie, że skarga
na czynności komornika jest środkiem o charakterze formalnym, służącym do
zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania egzekucyjnego, zgodnego
z przepisami proceduralnymi. Nie chodzi przy tym wyłącznie o przepisy k.p.c.
W praktyce istotne znaczenie mogą mieć w tym zakresie także przepisy u.k.s.8
oraz u.k.s.c.9
Jeśli chodzi o nadzór administracyjny sprawowany nad komornikiem, to
zgodnie z treścią art. 165 ust. 2 u.k.s., nie może on wkraczać w działania wchodzące w zakres nadzoru judykacyjnego. W myśl art. 167 ust. 1 u.k.s. organami
nadzoru administracyjnego są: Minister Sprawiedliwości, prezesi właściwych
sądów apelacyjnych, prezesi właściwych sądów okręgowych oraz prezesi właściwych sądów rejonowych. Jak stanowi art. 168 ust. 1 u.k.s., czynności w ramach
sprawowanego nadzoru administracyjnego są podejmowane w formie: kontroli
kancelarii, wizytacji kancelarii, obejmującej pełną jej działalność, lustracji kancelarii, obejmującej wybrane zagadnienia z jej działalności, żądania przedstawienia akt sprawy wraz z wyjaśnieniami w celu zbadania toku postępowania, żądania przedstawienia urządzeń ewidencyjnych lub dokumentacji księgowej wraz
z wyjaśnieniami oraz żądania przedstawienia dokumentów dotyczących funkcjonowania kancelarii, w szczególności zawieranych przez komornika umów,
w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla weryfikacji prawidłowości rozliczania
zaliczek na wydatki, o których mowa w odrębnych przepisach. Wreszcie, stosownie do brzmienia art. 175 ust. 1 u.k.s., nadzór administracyjny jest sprawowany
w pierwszej kolejności przez prezesa właściwego sądu rejonowego (tzw. nadzór
odpowiedzialny), a polega na ocenie szybkości, sprawności i rzetelności postępowania przez badanie, czy w konkretnych sprawach nie zachodzi nieuzasadniona
przewlekłość w podejmowaniu czynności, kontrolowaniu prawidłowości prowadzenia biurowości i rachunkowości kancelarii, zwłaszcza w zakresie ustalenia, czy
nie wystąpiły niedobory finansowe, badaniu kultury pracy, w tym przestrzegania wyznaczonych terminów czynności i przyjmowania interesantów oraz utrzymywania kancelarii na poziomie odpowiednim do godności urzędu i posiadanych środków, badaniu dopuszczalności przyjmowania przez komornika spraw
z wyboru wierzyciela, badaniu prawidłowości powierzania czynności asesorom,
gromadzeniu i analizowaniu informacji o sygnalizacjach naruszeń prawa, o któTak M.P. Wójcik, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Red. A. Jakubecki. Warszawa 2012, s. 436.
8
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Dz.U. 2018, poz. 771 z późn. zm.
[dalej: u.k.s.].
9
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Tekst jedn. Dz.U.
2018, poz. 300 z późn. zm.
7
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rych mowa w art. 166 ust. 2 u.k.s., oraz wytknięciach uchybień, o których mowa
w art. 166 ust. 4 u.k.s., badaniu, czy pobierane przez komornika należności są
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, podejmowaniu decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody, o której mowa w art. 40 ust. 2 u.k.s., a ponadto stosowaniu
innych środków prawnych określonych w przepisach prawa.
Nadzór korporacyjny (samorządowy) nad komornikiem sprawowany jest
zgodnie z art. 190 ust. 1 u.k.s. oraz art. 193 ust. 2 u.k.s., które stanowią, że Krajowa Rada Komornicza wyznacza komorników wizytatorów, którzy wizytują komorników co najmniej raz na dwa lata.

2. Ogólna charakterystyka powództw przeciwegzekucyjnych
Dłużnikowi lub osobie trzeciej przysługują dwa rodzaje obrony przed egzekucją, a mianowicie obrona formalna lub merytoryczna. Obrona formalna zmierza
do eliminacji naruszeń przepisów procesowych i zapewnienia zgodnego z prawem przebiegu egzekucji, a realizowana jest m.in. w drodze zastosowania środków zaskarżenia przewidzianych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym
(zażalenie na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności, skarga na
czynności komornika, zażalenie na postanowienie sądu, zarzuty wobec planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji itd.). Obrona merytoryczna natomiast polega
na zwalczaniu zasadności lub dopuszczalności egzekucji i wyraża się w przyznaniu stronie lub osobie trzeciej uprawnienia do wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego10.
Dłużnik lub osoba trzecia w razie naruszenia ich praw podmiotowych wynikających z prawa materialnego nie mają prawnej możliwości domagania się
ochrony tych praw od organu egzekucyjnego, gdyż ten nie może badać zasadności ani wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym, ale mogą
skorzystać ze środków obrony merytorycznej, jakimi są powództwa przeciwegzekucyjne11.
Powództwa przeciwegzekucyjne są więc środkami merytorycznej obrony
przed egzekucją, przysługującymi dłużnikowi oraz osobom trzecim. Ich podstawą jest zasadność i wymagalność obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym. Ustawa przewiduje dwa powództwa przeciwegzekucyjne – opozycyjne,
które przysługuje dłużnikowi, oraz ekscydencyjne (interwencyjne), przysługujące osobie trzeciej. Pierwsze z wymienionych może przybrać postać powództwa
10
Tak O. Marcewicz, w: Kodeks postępowania cywilnego. T. 2: Komentarz do art. 730–1217.
Red. A. Jakubecki. Warszawa 2017, s. 313.
11
Tak SN w uchwale z dnia 14 października 1993 r., III CZP 141/93. OSNC 1994, nr 5,
poz. 102.
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o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, powództwa o ustalenie nieistnienia należności oraz powództwa o umorzenie postępowania egzekucyjnego.
Powództwo o ustalenie nieistnienia należności przysługuje Skarbowi Państwa
i Narodowemu Bankowi Polskiemu, natomiast powództwo o umorzenie postę
powania egzekucyjnego przysługuje dłużnikowi, przeciwko któremu prowadzona
jest egzekucja na podstawie bankowego tytułu wykonawczego wydanego przez
Bankowy Fundusz Gwarancyjny12.
Co istotne, mimo że tego rodzaju uprawnienia, służące ochronie przed prowadzoną egzekucją, są niekiedy określane jako roszczenia, w rzeczywistości nie
mają takiego charakteru i w konsekwencji do powództw przeciwegzekucyjnych
nie stosuje się przepisów o przedawnieniu. Ograniczenia czasowe odnoszące się
do możliwości wytaczania powództw przeciwegzekucyjnych wynikają z innego
rodzaju regulacji i inne jest ich ratio legis13. Powództwa przeciwegzekucyjne należy zakwalifikować do kategorii powództw o ukształtowanie prawa14.
W przedmiotowej kategorii spraw, należących ponad wszelką wątpliwość do
spraw o charakterze majątkowym, konieczne jest wskazanie wartości przedmiotu
sporu (art. 19 § 2 k.p.c.). Nie decyduje o niej wartość przedmiotu sporu ze sprawy, w której powstał tytuł wykonawczy. Zależy ona wyłącznie od wartości przed
miotu, którego dotyczy powództwo o zwolnienie go od egzekucji, a w przypadku
powództw o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego – od charakteru
uprawnienia stwierdzonego tytułem wykonawczym oraz zakresu, w jakim tytuł
wykonawczy ma być pozbawiony wykonalności. Opłata od pozwu podlega usta
leniu na zasadach ogólnych. W przypadku powództw przeciwegzekucyjnych konieczne jest również złożenie nowego pełnomocnictwa, gdyż art. 91 pkt 2 k.p.c.
nie obejmuje możliwości ich wnoszenia na podstawie pełnomocnictwa procesowego udzielonego w sprawie, w której powstał tytuł wykonawczy. Odpowiednio powinno być również zredagowane wezwanie przedprocesowe poprzedzające
wniesienie pozwu. Jest to istotne z uwagi na regulację dotyczącą kosztów procesu
(art. 101 k.p.c.). Powinno ono zawierać żądanie umorzenia egzekucji w całości
lub w części (art. 840 k.p.c.), lub żądanie zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji (art. 841 k.p.c.)15.
Jak stanowi art. 843 k.p.c., powództwa przeciwegzekucyjne wytacza się przed
sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. Miejsce prowadzenia egzekucji określa się na podstawie przepisów niniejszego kodeksu, regulu12
Tak H. Pietrzkowski, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. T. 5: Postępowanie
egzekucyjne. Red. T. Ereciński. Warszawa 2016, s. 357.
13
Tak D. Zawistowski, w: Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz. Red. J. Gołaczyński. Warszawa 2012, s. 416.
14
Tak SN m.in. w postanowieniu z dnia 11 stycznia 2000 r., I CZ 229/99. OSNC 2000, nr 9,
poz. 161.
15
Tak D. Zawistowski, w: Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz. Red. J. Gołaczyński…, s. 417.
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jących właściwość miejscową organu egzekucyjnego także wtedy, gdy do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną (§ 1). Jeżeli
egzekucji jeszcze nie wszczęto, powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wytacza się według przepisów o właściwości ogólnej (§ 2).
W pozwie powód powinien przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie
mógł zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu (§ 3).
Przepis ten jest przejawem tzw. systemu prekluzji, zwanego również zasadą
ewentualności, służącego realizacji postulatu szybkości postępowania. Należy
jednak podkreślić, że obowiązek przytoczenia w pozwie wszystkich zarzutów
dotyczy wyłącznie tych zarzutów, które powód mógł już w pozwie przytoczyć,
tzn. takich, o których wiedział i mógł je zgłosić. Wynika z niego zatem prekluzja w odniesieniu do zarzutów możliwych do zgłoszenia w pozwie. W rezultacie
można później przytoczyć zarzut, który powstał po wniesieniu pozwu. Nie można również pozbawić dłużnika zarzutu, wprawdzie istniejącego już wcześniej, ale
którego nie mógł on zgłosić w pozwie, ponieważ dowiedział się o nim dopiero
w toku procesu z powództwa przeciwegzekucyjnego. W efekcie należy stwierdzić,
że po wniesieniu pozwu powód może zgłosić zarzuty, których wcześniej nie mógł
podnieść, gdyż one nie istniały lub o nich nie wiedział. Powód musi wówczas
wykazać, że zarzutów tych nie mógł zgłosić wcześniej. Konsekwencją naruszenia
obowiązku (nakazu) przytoczenia zarzutów jest wykluczenie możliwości korzystania przez sąd w toku postępowania, w którym doszło do uchybienia komentowanemu przepisowi, z zarzutów niepowołanych w pozwie (przytoczonych już po
wniesieniu pozwu); przy czym w tym wypadku wykluczenie następuje ex lege16.
W judykaturze podkreślono, że w sprawie o pozbawienie tytułu wykonawczego
wykonalności dopuszczalne jest powołanie nowej podstawy powództwa, polegającej na złożeniu oświadczenia o potrąceniu z wierzytelnością egzekwowaną
powstałej dopiero w toku procesu wierzytelności wzajemnej, także wówczas, gdy
zgłoszony w pozwie zarzut potrącenia okazał się bezskuteczny17.
Wnoszący powództwo opozycyjne oznacza w pozwie wartość przedmiotu
sporu, którą może stanowić wysokość egzekwowanego świadczenia, stwierdzona
w tytule wykonawczym, bądź jej część zakwestionowana przez powoda. Od wskazanej w pozwie kwoty pobiera się opłatę stosunkową. W razie zaś wytoczenia
powództwa o zwolnienie od egzekucji wartość przedmiotu sporu wyznacza wartość zajętego przedmiotu (rzeczy lub prawa). Sformułowania art. 843 § 1 i 2 k.p.c.
stanowią podstawę do przyjęcia, że właściwość sądu określona tymi przepisami
ma charakter właściwości wyłącznej. Niedopuszczalna jest zatem umowa o właściwość sądu ani też możliwość korzystania z właściwości sądu przemiennego.
Tak R. Kulski, w: Kodeks postępowania cywilnego. T. 3: Komentarz. Art. 730–1088. Red.
A. Marciniak, K. Piasecki. Warszawa 2015, s. 516.
17
Tak SN w uchwale z dnia 25 listopada 2010 r., Ш CZP 91/10. OSNC 2011, nr 6, poz. 68.
16
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Wytoczenie każdego z wymienionych wyżej powództw prowadzi do wszczęcia
procesowego postępowania rozpoznawczego18.

3. Istota i przesłanki powództwa
o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności
Jak stanowi art. 840 k.p.c., dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności,
a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem
egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście
obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście,
dalej w sytuacji, gdy po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie,
wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane, przy
czym gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo również na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy
ustawy niedopuszczalne, wreszcie jeżeli małżonek, przeciwko któremu sąd nadał
klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty
nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej
nie mógł podnieść (§ 1). Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł pochodzący od organu administracyjnego, do stwierdzenia, że zobowiązanie wygasło lub nie może
być egzekwowane powołany jest organ, od którego tytuł pochodzi (§ 2).
Celem powództwa opozycyjnego z art. 840 k.p.c. jest pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części, albo jego ograniczenie, co należy odróżnić od uchylenia postanowienia sądu o nadaniu klauzuli wykonalności.
Weryfikacja postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności niewątpliwie zmierza bowiem do zakwestionowania tej klauzuli, jednak może nastąpić tylko przez
wniesienie zażalenia i z powołaniem się na uchybienia proceduralne w toku postępowania klauzulowego. Tymczasem powództwo z art. 840 k.p.c., jako środek
merytorycznej obrony dłużnika, pozwala na zakwestionowanie wykonalności
tytułu wykonawczego w drodze badania zasadności i wymagalności obowiązku
objętego tym tytułem, i w konsekwencji musi być oparte na przyczynach materialnoprawnych wymienionych w pkt. 1–3 przedmiotowej regulacji19.
18
Tak T. Żyznowski, w: Kodeks postępowania cywilnego. T. 4. Art. 730–1088. Red. H. Dolecki, T. Wiśniewski. Warszawa 2014, 385 s.
19
Tak O. Marcewicz, w: Kodeks postępowania cywilnego. T. 2: Komentarz do art. 730–1217.
Red. A. Jakubecki…, s. 314.
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Powództwo opozycyjne podlega rozpoznaniu w procesie, a wyrok uwzględniający powództwo (w całości lub w części) stanowi podstawę do skutecznego
żądania umorzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 825 k.p.c.20
Powództwo przeciwegzekucyjne, którego podstawą jest art. 840 § 1 pkt 1 k.p.c.,
może zmierzać do pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub
w części, albo jego ograniczenia. Powództwo oparte na zaprzeczeniu zdarzeniom,
na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, jest dopuszczalne, jeżeli droga
sądowa jest dopuszczalna (podstawą powództwa nie może być zaprzeczenie treści administracyjnego tytułu wykonawczego egzekwowanego w drodze egzekucji
sądowej, albowiem sąd rozpoznający powództwo o pozbawienie wykonalności
administracyjnego tytułu wykonawczego nie może badać zasadności obowiązku nałożonego na stronę tym tytułem), nie występuje powaga rzeczy osądzonej
(dłużnik nie może więc kwestionować orzeczenia, które ma moc wiążącą, zgodnie
z treścią art. 365 § 1 k.p.c.), wreszcie nie stoi temu na przeszkodzie zawisłość sporu (dłużnik zatem nie może zaprzeczać obowiązkowi świadczenia, które stwierdzone zostało nieprawomocnym, ale natychmiast wykonalnym orzeczeniem)21.
Jeżeli tytuł egzekucyjny, któremu nadano klauzulę wykonalności, nie korzysta z powagi rzeczy osądzonej (jak akt notarialny czy też bankowy tytuł egzekucyjny, którym nadano klauzulę wykonalności), zarzuty mogą zostać oparte na
dwóch podstawach powództwa i dotyczyć również wszystkich zdarzeń sprzed
powstania tytułu egzekucyjnego. Mogą one dotyczyć samego obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym, gdy obowiązek ten nie powstał (np. powód złożył oświadczenie woli pod wpływem błędu i skutecznie uchylił się od swojego
oświadczenia woli), albo gdy obowiązek wygasł na skutek zdarzeń wywołujących
skutki prawne, które miały miejsce po powstaniu tego obowiązku (np. spełnienie
świadczenia). Mogą one również dotyczyć zdarzeń powołanych jako podstawa
przejścia praw lub obowiązków, albo warunków, od których wystąpienia było
uzależnione nadanie klauzuli wykonalności, a które wierzyciel wykazał w sposób
przewidziany w przepisach regulujących postępowanie o nadaniu klauzuli wykonalności (np. dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, stwierdzającym przejście uprawnienia objętego tytułem egzekucyjnym na podstawie art. 788
k.p.c.), ale które w sferze prawa materialnego nie wywołały skutków prawnych
(np. czynność cywilnoprawna przelewu wierzytelności objętej tytułem egzekucyjnym okazała się nieważna). Do zarzutów merytorycznych należy również zarzut
nieautentyczności oświadczenia dłużnika o poddaniu się egzekucji, który stanowi
podstawę wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego22.
Tak A. Adamczuk, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. T. 2: Art. 506–1217. Red.
M. Manowska. Warszawa 2015, s. 666.
21
Tak H. Pietrzkowski, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. T. 5: Postępowanie
egzekucyjne. Red. T. Ereciński…, s. 359.
22
Tak A. Adamczuk, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. T. 2: Art. 506–1217. Red.
M. Manowska…, s. 667–668.
20
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Zgodnie z art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c., podstawą powództwa opozycyjnego mogą
być tego rodzaju zdarzenia, które zaszły po powstaniu tytułu egzekucyjnego
i spowodowały wygaśnięcie zobowiązania dłużnika lub niemożność jego egzekwowania. Zdarzenia tego rodzaju określają wyłącznie przepisy prawa materialnego. Do zdarzeń powodujących wygaśnięcie zobowiązania należą w szczególności: wykonanie zobowiązania przez dłużnika, potrącenie, odnowienie, zwolnienie
z długu, świadczenie w miejsce spełnienia (datio in solutum), przelew powodujący zmianę wierzyciela (art. 509 k.c.), przejęcie długu powodujące zmianę dłużnika (art. 519 k.c.) czy wreszcie następcza niemożliwość świadczenia (art. 475 k.c.).
Z kolei do zdarzeń związanych z niemożliwością egzekwowania zobowiązania
należą: przedawnienie roszczenia, rozłożenie świadczenia obciążającego dłużnika
na raty, prolongata terminu spełnienia świadczenia udzielona dłużnikowi przez
wierzyciela czy też skorzystanie przez dłużnika z zarzutu zatrzymania23.
Z licznych poglądów judykatury należy przywołać stanowisko, zgodnie z którym podstawy powództwa przewidzianej w art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. nie stanowi postanowienie o zawieszeniu rygoru natychmiastowej wykonalności wyroku
zaocznego24. Zauważono ponadto, że w sytuacji, gdy stronie przysługuje zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, może ona skorzystać
z powództwa przewidzianego w art. 840 k.p.c., jeżeli równocześnie są spełnione przesłanki wytoczenia takiego powództwa25. Podkreśla się również, że w postępowaniu egzekucyjnym funkcjonują w sposób autonomiczny różne środki
ochrony prawnej i nie ma w ich obrębie układu hierarchicznego, a uruchomienie
każdego z nich jest uzależnione od zaistnienia ustawowych przesłanek26. Podstawą powództwa opozycyjnego może być wydanie wyroku na korzyść jednego z dłużników solidarnych, jeżeli uwzględniono zarzut wspólny dla dłużników
solidarnych27. Wreszcie, zauważono, że o ile powództwo o pozbawienie tytułu
wykonawczego wykonalności nie może stanowić środka żądania rozłożenia na
raty sumy pieniężnej zasądzonej orzeczeniem wydanym w innej sprawie, o tyle
rozłożenie na raty dochodzonej spłaty może być zdarzeniem, o którym mowa
w art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c., jeżeli doszło do skutku przed wytoczeniem powództwa
przeciwegzekucyjnego, a wierzyciel wszczął egzekucję w stosunku do całej należ
nej sumy28.
Stosownie do art. 840 § 1 pkt 3 k.p.c. także małżonek dłużnika, przeciwko
któremu sąd nadał klauzulę wykonalności, powinien wykazać, że egzekwowane
świadczenie wierzycielowi się nie należy, z zastrzeżeniem, że małżonkowi temu
Tak D. Zawistowski, w: Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz. Red. J. Gołaczyński…, s. 420–421.
24
Tak SN w wyroku z dnia 26 marca 2009 r., I CSK 282/08, niepubl.
25
Tak SN w wyroku z dnia 8 lipca 2005 r., II CK 206/05, niepubl.
26
Tak SN w wyroku z dnia 27 marca 2003 r., V CKN 290/00, niepubl.
27
Tak SN w uchwale z dnia 26 sierpnia 1965 r., III CO 9/65. OSNC 1967, nr 3, poz. 42.
28
Tak SN m. in. w wyroku z dnia 10 października 2000 r., CKN 110/00, niepubl.
23
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przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego
małżonek wcześniej nie mógł podnieść. Powołany art. 787 przewiduje nadanie
klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika oznaczonego w tytule egzekucyjnym z ograniczeniem odpowiedzialności tego małżonka w sposób w tym
przepisie wskazany, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. Artykuł 787 jest procesową
konsekwencją unormowania zawartego w art. 41 § 1 k.r.o. Sąd nadający w wyżej
wskazanym postępowaniu klauzulę wykonalności działa jako organ procesowy,
a postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności cechuje dwustronność, toczy się
ono bowiem z udziałem wierzyciela i dłużnika. Ze względu na uregulowanie materialnoprawne i specyfikę majątku wspólnego, do którego uprawniony jest także
małżonek dłużnika, otwarcie drogi do egzekucji z tego majątku uwarunkowane
jest spełnieniem dodatkowej przesłanki w postaci uzyskania klauzuli wykonalności. W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi
dłużnika sąd nie określa składu majątku wspólnego. Nie bada także odpowiedzialności dłużnika za dług, ponieważ stanowiła ona wyłącznie przedmiot postępowania, w którym wystawiono tytuł wykonawczy przeciwko samemu dłużnikowi. Ocenia jedynie, czy odpowiedzialność tę powinien ponieść także jego
współmałżonek29.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że jeżeli wierzyciel, wykorzystując uprawnienia z art. 41 k.r.o., pozwał wspólnie dłużnika oraz jego małżonka i uzyskał tytuł egzekucyjny przeciwko obojgu małżonkom, to nie jest możliwe wytoczenie
powództwa przez małżonka dłużnika na podstawie art. 840 § 1 pkt 3. Nadanie
takiemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności następuje na zasadach
ogólnych. W takim wypadku małżonek dłużnika może bronić się przed egzekucją za pomocą powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności
opartego na podstawach z art. 840 § 1 pkt. 1 i 2 k.p.c.30
W myśl art. 8401 k.p.c. jeżeli dłużnik albo jego małżonek, przeciwko któremu
sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787 lub art. 7871, podnosi
wynikający z umowy majątkowej małżeńskiej zarzut wyłączenia lub ograniczenia
jego odpowiedzialności całością lub częścią majątku, to przepis art. 840 § 1 i § 2
stosuje się odpowiednio.
W stanie prawnym obowiązującym od dnia 5 lutego 2005 r.31 kwestia ograniczenia lub wyłączenia zaspokojenia się przez wierzyciela z majątku wspólnego nie
stanowi przedmiotu rozpoznania sądu w postępowaniu klauzulowym ani – po
Tak T. Żyznowski, w: Kodeks postępowania cywilnego. T. 4: Art. 730–1088. Red. H. Dolecki, T. Wiśniewski…, s. 356.
30
Tak R. Kulski, w: Kodeks postępowania cywilnego. T. 3: Komentarz. Art. 730–1088. Red.
A. Marciniak, K. Piasecki…, s. 499–500.
31
Szerzej na ten temat M. Śladkowski: Małżeńska wspólność majątkowa po nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. „Miscellanea Iuridica” [Tychy] 2007, T. 9, s. 121–141.
29
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uchyleniu przepisu art. 7671 – w postępowaniu ze skargi na czynności komornika.
Okoliczność taka może być rozpatrywana jedynie w postępowaniu wywołanym
wniesieniem powództwa przeciwegzekucyjnego. Artykuł 8401 przewiduje możliwość wytoczenia powództwa opozycyjnego, a zatem zmierzającego do pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części, albo ograniczenia,
przez podniesienie wynikającego z umowy małżeńskiej zarzutu wyłączenia lub
ograniczenia możliwości zaspokojenia się wierzyciela z majątku, do którego skie
rowano egzekucję32.
Umowy majątkowe małżeńskie zawierane na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mogą zatem powodować ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z całości lub części majątku wspólnego małżonków.
Stosownie do art 7872 k.p.c. zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nie stanowi przeszkody do nadania klauzuli wykonalności według przepisów art. 787
i art. 7871 k.p.c. i prowadzenia egzekucji do tych składników, które należałyby
do majątku wspólnego, gdyby umowy nie zawarto. Nie wyłącza to jednak obrony
małżonków w drodze powództw przeciwegzekucyjnych, jeżeli umowa majątkowa
była skuteczna wobec wierzyciela. Zgodnie z art. 471 k.r.o., możliwość powoływania się wobec osób trzecich na zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej istnieje
wówczas, gdy zawarcie oraz rodzaj tej umowy były tym osobom wiadome. Należy przyjąć, że wierzyciel powinien powziąć wiadomość o zawarciu takiej umowy
przed powstaniem przysługującej mu wierzytelności33.
Podmiotami legitymowanymi do wytoczenia takiego powództwa są dłużnik
egzekwowany i jego małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności. Należy zaznaczyć, że w art. 840 § 1 pkt 3 mowa jest o małżonku, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787 k.p.c.,
tj. z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku wspólnego, podczas gdy
dyspozycja art. 8401 k.p.c. dotyczy również tego małżonka dłużnika, którego odpowiedzialność sąd ograniczył w postanowieniu o nadaniu klauzuli wykonalności do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego (art. 7871
k.p.c.). Zatem małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności
na podstawie art. 7871 k.p.c., może w drodze powództwa opozycyjnego żądać
wyłączenia lub ograniczenia jego odpowiedzialności całością lub częścią majątku,
jedynie powołując się na zarzut wynikający z umowy majątkowej małżeńskiej.
Wytaczając takie powództwo i podnosząc kwestię skuteczności umowy majątko
wej małżeńskiej względem wierzyciela, dłużnik albo jego małżonek mogą się powołać na jedną z podstaw wskazanych w art. 840 § 1 k.p.c.34
Tak O. Marcewicz, w: Kodeks postępowania cywilnego. T. 2: Komentarz do art. 730–1217.
Red. A. Jakubecki…, s. 318.
33
Tak D. Zawistowski, w: Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz. Red. J. Gołaczyński…, s. 424.
34
Tak O. Marcewicz, w: Kodeks postępowania cywilnego. T. 2: Komentarz do art. 730–1217.
Red. A. Jakubecki…, s. 318.
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Zgodnie z treścią art. 8402 k.p.c., jeżeli egzekucja prowadzona jest na podstawie tytułu egzekucyjnego lub innego dokumentu, któremu nie nadaje się klauzuli wykonalności, do ochrony praw dłużnika stosuje się odpowiednio przepisy
art. 840 i art. 843.
Omawiany przepis stanowi podstawę merytorycznej obrony przed egzekucją prowadzoną na podstawie tytułu egzekucyjnego wykonalnego bez zaopatrywania go w klauzulę wykonalności. Podstawę egzekucji stanowi bowiem tytuł
wykonawczy, którym co do zasady jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. W przypadkach przewidzianych w ustawie egzekucję można prowadzić jednak z powołaniem się jedynie na tytuł egzekucyjny. Takie wyjątki przewidziane są np. w postępowaniu zmierzającym: do wyegzekwowania
grzywny nałożonej przez komornika zgodnie z art. 762 k.p.c., do ściągnięcia
należności z tytułu opłat na podstawie postanowienia komornika (art. 49 ust. 1
u.k.s.e.), do wykonania orzeczeń sądu administracyjnego o ukaraniu grzywną
(art. 228 p.p.s.a.), wreszcie przy egzekucji kosztów postępowania egzekucyjnego
(art. 7701 k.p.c.)35.

4. Istota i przesłanki powództwa o zwolnienie spod egzekucji
W myśl art. 841 k.p.c. osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji
narusza jej prawa (§ 1). Jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda, należy oprócz
wierzyciela pozwać również dłużnika (§ 2). Powództwo można wnieść w terminie
miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest
przewidziany w przepisach odrębnych (§ 3).
Powództwo o zwolnienie spod egzekucji (inaczej zwane interwencyjnym
albo ekscydecyjnym) stanowi środek merytorycznej obrony przysługujący osobie
trzeciej przed egzekucją prowadzoną przeciwko dłużnikowi zgodnie z przepisami postępowania egzekucyjnego, w której nastąpiło zajęcie przedmiotu majątkowego formalnie prawidłowe, ale naruszające prawo podmiotowe osoby trzeciej.
Ochronie podlegają własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, wierzytel
ności, inne prawa majątkowe (np. prawo do akcji)36. Przedmiotowe powództwo,
w przeciwieństwie do powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (inaczej zwanego opozycyjnym), nie jest ukierunkowane na zwalczanie tytułu wykonawczego, ale zmierza do przeciwstawienia się prowadzeniu egzekucji
Tak ibidem, s. 319.
Tak A. Adamczuk, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. T. 2: Art. 506–1217. Red.
M. Manowska…, s. 672.
35
36
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z określonego przedmiotu37. Należy wreszcie zwrócić uwagę na brak tzw. konkurencyjności pomiędzy powództwem o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji a skargą na czynności komornika. Skarga na czynności komornika bowiem
przysługuje wtedy, gdy komornik, dokonując czynności egzekucyjnych, naruszył
przepisy procesowe. Powództwo o zwolnienie od egzekucji dopuszczalne jest natomiast tylko wtedy, gdy prawa osoby trzeciej zostały naruszone przez skierowanie egzekucji zgodnie z przepisami procesowymi. Wniesienie skargi na czynności
komornika stanowi zatem przeszkodę do wytoczenia powództwa o zwolnienie
od egzekucji38.
Powództwo ekscydencyjne można wytoczyć wyłącznie po wszczęciu egzekucji, istotę tego powództwa bowiem stanowi żądanie zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji. Warto odnotować, że skoro omawiany przepis uprawnia osobę trzecią do żądania zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, która narusza
jej prawa, nie czyniąc różnicy, o jaki przedmiot chodzi, należy przyjąć, że przepis
ten dotyczy przedmiotu egzekucji w całym czasie jej trwania39. W orzecznictwie
uznano, że w sprawie o zwolnienie zajętej rzeczy od egzekucji powód może, po
dokonaniu przez komornika sprzedaży tej rzeczy, zmienić roszczenie na żądanie zwolnienia od egzekucji kwoty pieniężnej uzyskanej ze sprzedaży. Z chwilą
zaspokojenia się wierzyciela wytoczenie tego powództwa jest bezprzedmiotowe.
Po zakończeniu postępowania egzekucyjnego osoba trzecia może jedynie żądać
zwrotu wyegzekwowanego świadczenia lub naprawienia szkody wyrządzonej egzekucją z przedmiotu, do którego miała prawo40. Podkreślono ponadto, że niemożność wytoczenia powództwa z art. 841 k.p.c. na skutek zakończenia postępowania egzekucyjnego otwiera drogę do rozważenia ewentualności domagania
się przez osobę trzecią, której prawa zostały naruszone, wydania przedmiotu zaspokojenia, jego równowartości lub odszkodowania, ale rozstrzygnięcie tego rodzaju żądań nie jest dopuszczalne w sprawie z powództwa o zwolnienie zajętego
przedmiotu spod egzekucji41.
Dla określenia przesłanek umożliwiających wniesienie powództwa ekscydencyjnego nie można dalej pominąć, że powództwo to jest powództwem o ukształtowanie prawa. Ma ono charakter procesowy i nie jest uważane za środek dochodzenia roszczeń materialnoprawnych. Z tego też powodu dla oznaczenia stron
postępowania zainicjowanego wniesieniem tego powództwa nie mogą być miarodajne kryteria materialnoprawne. Podstawą egzekucji jest bowiem tytuł wyko37
Tak O. Marcewicz, w: Kodeks postępowania cywilnego. T. 2: Komentarz do art. 730–1217.
Red. A. Jakubecki…, s. 319.
38
Tak SA w Lublinie w wyroku z dnia 21 stycznia 1998 r., I ACz 21/98. Apel.-Lub. 1998, nr 2,
poz. 10.
39
Tak R. Kulski, w: Kodeks postępowania cywilnego. T. 3: Komentarz. Art. 730–1088. Red.
A. Marciniak, K. Piasecki…, s. 504.
40
Tak SN w wyroku z dnia 24 października 2007 r., IV CSK 271/07. OSNC 2009, nr 1, poz. 14.
41
Tak SN w wyroku z dnia 18 lutego 2004 r., V CK 233/03.
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nawczy. Granica pomiędzy postępowaniem rozpoznawczym a postępowaniem
egzekucyjnym została przy tym wyraźnie wyznaczona. Organ egzekucyjny nie
ma zatem prawa badać zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem
wykonawczym. To tytuł wykonawczy stanowi bowiem podstawę do prowadzenia
egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika42.
Postępowanie o zwolnienie spod egzekucji potraktować należy jako rodzaj
quasi-nadzoru judykacyjnego o charakterze represyjnym. Kwalifikacji tej należy
jednakże dokonać z pełną świadomością, że o ile reprezentujące ten typ nadzoru postępowanie w przedmiocie skargi na czynności komornika zmierza do
usunięcia proceduralnych uchybień w jego działalności, o tyle uwzględnienie powództwa ekscydencyjnego świadczy jedynie o naruszeniu przez komornika sfery
prawa materialnego osoby trzeciej.
Legitymację do wytoczenia powództwa ma osoba trzecia, a zatem osoba niebędąca stroną właściwego postępowania egzekucyjnego. Nie jest przy tym osobą
trzecią w rozumieniu art. 841 § 1 k.p.c. osoba, przeciwko której, jako dłużnikowi,
została skierowana egzekucja43 ani też osoba wymieniona w klauzuli wykonalności jako odpowiadająca w sposób ograniczony z określonych przedmiotów albo
do wysokości ich wartości44.
Jako niezwykle interesująca jawi się przy tym kwestia, czy powództwo ekscydencyjne może wytoczyć również małżonek dłużnika. Zagadnienie legitymacji
małżonka dłużnika do wytoczenia takiego powództwa dość wnikliwie przeanalizował H. Pietrzkowski, zdaniem którego należy założyć dwie możliwe sytuacje, tj. przypadek prowadzenia egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego
ograniczającego odpowiedzialność dłużnika do majątku wspólnego (jest to więc
sytuacja, w której przeciwko małżonkowi dłużnika wierzyciel dysponuje klauzulą
wykonalności nadaną na podstawie art. 787 k.p.c.) oraz przypadek skierowania
egzekucji do majątku wspólnego na podstawie tytułu wykonawczego wydanego
wyłącznie przeciwko dłużnikowi (jest to zatem sytuacja, w której wierzyciel nie
dysponuje klauzulą wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika)45.
I tak, przyznając małżonkowi dłużnika status osoby trzeciej, zrównuje się jego
pozycję prawną z pozycją osoby, która nie jest uczestnikiem postępowania egzekucyjnego. Między tymi osobami występuje jednak zasadnicza różnica. Małżonek dłużnika ze względu na to, że przeciwko niemu nadana została klauzula
wykonalności stał się tzw. dłużnikiem egzekwowanym. Może zatem korzystać ze
środków obrony przewidzianych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym,
a więc może żądać umorzenia postępowania na podstawie art. 825 pkt 3 k.p.c.
Tak T. Żyznowski, w: Kodeks postępowania cywilnego. T. 4: Art. 730–1088. Red. H. Dolecki, T. Wiśniewski…, s. 367.
43
Tak SN w uchwale z dnia 17 października 1995 r., III CZP 143/95. OSNC 1996, nr 2, poz. 24.
44
Tak E. Wengerek: Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Warszawa 1972, s. 298.
45
Tak H. Pietrzkowski, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. T. 5: Postępowanie
egzekucyjne. Red. T. Ereciński…, s. 380–385.
42
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Możliwości takiej nie ma osoba trzecia niebędąca uczestnikiem postępowania,
przeciwko której egzekucja nie została wszczęta, lecz tylko nastąpiło zajęcie
przedmiotu naruszające jej prawa. Dla takiej osoby ustawodawca przewidział
ochronę w postaci powództwa o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji.
Należy zatem uznać, że małżonkowi dłużnika nie przysługuje przymiot osoby
trzeciej w sytuacji, gdy przeciwko małżonkowi dłużnika nadana została klauzula
wykonalności. W drugiej sytuacji małżonek dłużnika nie jest objęty tytułem wykonawczym, wierzyciel bowiem nie uzyskał przeciwko niemu klauzuli wykonalności w trybie art. 787 k.p.c. Gdyby mimo braku takiej klauzuli egzekucja została
wszczęta do majątku objętego wspólnością ustawową, małżonek dłużnika, który
niewątpliwie ma w takiej sytuacji status osoby trzeciej, może skutecznie wytoczyć
powództwo przewidziane w art. 841 k.p.c.46 Z podobną akcją obronną małżonek
dłużnika mógłby wystąpić, gdyby egzekucją objęte zostały składniki jego majątku
osobistego. Nie dotyczy to egzekucji skierowanej do pobranego przez dłużnika
wynagrodzenia za pracę, dochodów uzyskanych z prowadzenia przez niego innej
działalności zarobkowej oraz korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw
pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy (art. 7761
§ 1 k.p.c.)47.
Zgodnie z treścią art. 841 § 2 k.p.c., jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda,
należy oprócz wierzyciela pozwać również dłużnika.
W orzecznictwie przyjmuje się, że w sytuacji, gdy dłużnik kwestionuje prawo
powoda, w której wyżej wskazany przepis nakazuje pozwać również dłużnika,
pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem zachodzi współuczestnictwo konieczne48.
Wreszcie, stosownie do treści art. 841 § 3 k.p.c., powództwo o zwolnienie od
egzekucji można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych.
Termin ten ma charakter materialnoprawny i dlatego nie podlega przywróceniu.
Za materialnym charakterem omawianego terminu przemawia okoliczność, że
ogranicza on możliwość skorzystania z uprawnienia zmierzającego do ochrony naruszonego prawa, przede wszystkim prawa własności49. Jak podkreślono
w orzecznictwie, niezachowanie tego terminu powoduje oddalenie powództwa.
Jest on bowiem jedną z przesłanek skuteczności zgłoszonego przez osobę trzecią, której prawa zostały naruszone, żądania zwolnienia zajętego przedmiotu
od egzekucji50. Zwrócono ponadto uwagę na okoliczność, że dniem, w którym
strona dowiedziała się o naruszeniu prawa, jest według treści art. 841 § 3 k.p.c.
dzień, w którym strona faktycznie dowiedziała się o zajęciu przedmiotu, a nie
Tak ibidem.
Tak SN w uchwale z dnia 7 lutego 1968 r., III CZP 89/67. OSPiKA 1970, z. 5, poz. 93.
48
Tak SN w postanowieniu z dnia 25 listopada 1977 r., IV CZ 133/77. LEX nr 8031.
49
Tak R. Kulski, w: Kodeks postępowania cywilnego. T. 3: Komentarz. Art. 730–1088. Red.
A. Marciniak, K. Piasecki…, s. 509.
50
Tak SN w uchwale z dnia 17 lipca 2007 r., III CZP 57/07. OSNC 2008, nr 9, poz. 97.
46
47
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dzień, w którym mogła się o nim dowiedzieć przy dołożeniu należytej staranności51.
Jak stanowi art. 842 k.p.c., dopuszczalne jest również powództwo o zwolnienie
zajętego przedmiotu od egzekucji administracyjnej. Do pozwu należy dołączyć
postanowienie administracyjnego organu egzekucyjnego, odmawiające żądaniu
wyłączenia przedmiotu spod egzekucji. Niezależnie od wyniku sprawy sąd nałoży
koszty procesu na osobę trzecią, powołującą w powództwie o zwolnienie przedmiotu od egzekucji administracyjnej nowe dowody, istotne dla rozstrzygnięcia
sprawy, których nie przedstawiła w postępowaniu administracyjnym, mimo że
mogła je powołać w tym postępowaniu (§ 1). Powództwo można wnieść w ciągu
czternastu dni od doręczenia postanowienia administracyjnego organu egzekucyjnego, a jeżeli zainteresowany wniósł zażalenie na to postanowienie – w ciągu
czternastu dni od doręczenia postanowienia wydanego na skutek zażalenia (§ 2).
Przepis ten pozostaje w ścisłym związku z art. 38–44 p.p.e.a. Przed wytoczeniem powództwa osoba trzecia powinna wystąpić do organu administracyjnego
o wyłączenie zajętego przedmiotu spod egzekucji administracyjnej. Wytoczenie
powództwa przewidzianego w art. 842 staje się możliwe dopiero w razie odmowy
wyłączenia spod egzekucji danego przedmiotu. Do pozwu należy dołączyć postanowienie o odmowie wyłączenia przedmiotu spod egzekucji administracyjnej
(art. 842 § 1 zd. 2). Takie uregulowanie wskazuje, że niedołączenie wspomnianego postanowienia należy kwalifikować jako brak formalny pozwu podlegający
usunięciu w trybie art. 130 i n. k.p.c., a zatem z możliwym skutkiem w postaci
zwrotu pozwu. Termin do wytoczenia powództwa wynosi 14 dni od doręczenia
postanowienia administracyjnego organu egzekucyjnego, a jeżeli zainteresowany wniósł na takie postanowienie zażalenie – termin ten liczy się od doręczenia
postanowienia wydanego na skutek zażalenia. Jest to termin prawa materialnego o charakterze prekluzyjnym, nie podlega więc przywróceniu52. Zatem w razie
wniesienia powództwa po terminie sąd powinien je oddalić53.

5. Podsumowanie
Powództwa przeciwegzekucyjne stanowią, w świetle przytoczonych rozważań, doniosły instrument ochrony osób trzecich przed skutkami zdecydowanych
i szybkich działań komorników w ramach prowadzonych egzekucji. Rosnąca liczTak SN w wyroku z dnia 12 grudnia 2007 r., V CSK 275/07.
Tak H. Pietrzkowski, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. T. 5: Postępowanie
egzekucyjne. Red. T. Ereciński…, s. 386.
53
Tak SN m.in. w wyroku z dnia 6 listopada 1973 r., III CRN 220/73. OSPiKA 1975, z. 4,
poz. 93.
51
52
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ba tych spraw w polskich sądach unaocznia, jak częste są przypadki kierowania
do egzekucji tytułów wykonawczych, które utraciły przymiot wykonalności, jak
i błędnego skierowania egzekucji do majątku niestanowiącego własności dłużnika, lecz osoby trzeciej.
Niezależnie od powyższego jako dużą zaletę przedmiotowych powództw
uznać należy to, że stanowią one faktycznie dodatkowy instrument kontroli judykacyjnej nad działalnością komorników. Co ważne, kontrola ta obejmuje „materialnoprawną” sferę prowadzonych przez nich postępowań przeciwegzekucyjnych, uzupełniając de facto tradycyjną „formalną” kontrolę realizowaną przez
instytucje z art. 759 § 2 k.p.c. oraz skargi na czynności komornika z jednej, a prezesa sądu, przy którym działa komornik oraz organy samorządu komorniczego,
z drugiej strony.
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O prawie oficjalnym i prawie nieoficjalnym
w teorii Leona Petrażyckiego
1. Uwagi wprowadzające
Jerzy Lande w artykule, który ukazał się w 1932 r. w „Przeglądzie Filozoficznym” poświęconym Leonowi Petrażyckiemu, wyraził nadzieję, że spuścizna jego
mistrza stanie się przedmiotem interpretacji, krytycznej dyskusji i twórczej kontynuacji1. Zresztą sam J. Lande w procesie recepcji myśli Petrażycjańskiej w Polsce odegrał rolę kluczową, propagując poglądy swojego mistrza i broniąc ich2.
Jednym z najistotniejszych problemów z zakresu teorii i filozofii prawa będących przedmiotem zainteresowań L. Petrażyckiego było pytanie o charakterystykę prawa i kryteria jego podziału. Pewne zagadnienia dotyczące tej materii
poddałem analizie w czterech wcześniejszych artykułach3. Nie podejmuję się
J. Lande: L. Petrażycki. W: J. Lande: Studia z filozofii prawa. Warszawa 1959, s. 615. Zob.
także K. Opałek: Teoria Petrażyckiego a współczesna teoria prawa. W: Z zagadnień teorii prawa
i teorii nauki Leona Petrażyckiego. Studia opracowane dla upamiętnienia stulecia urodzin. Red.
K. Opałek. Warszawa 1969, s. 113–135; K. Motyka: Leon Petrażycki Challenge to Legal Orthodoxy.
Lublin 2007; Idem: Petrażycjańskie inspiracje i odrodzenia prawa naturalnego. W: Ku prawdzie we
wspólnocie człowieka i Boga. Studia dedykowane Ks. Stanisławowi Kowalczykowi. Red. E. Balawajder, ks. P. Nitecki, A. Jabłoński. Sandomierz 1997, s. 252–256.
2
K. Motyka: Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teorię i socjologię prawa. Lublin 1993,
s. 29.
3
Zob. S. Tkacz: O „pozytywności” i „oficjalności” prawa w teorii Leona Petrażyckiego: „Ruch
Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2005, nr 1, s. 75–92; por. Idem: O wykładni prawa
w teorii Leona Petrażyckiego. W: O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Księga
druga. Red. M. Mikolajczyk, J. Ciągwa, P. Fiedorczyk, A. Stawarska-Rippel, T. Adamczyk,
A. Drogoń, W. Organiściak, K. Kuźmicz. Białystok 2010, s. 383–399; Idem: About Law Princi1
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streszczenia zawartych w nich rozważań, gdyż każda taka próba musi prowadzić
do uproszczeń. Rozpoczynając niniejsze badania, warto jednakże przypomnieć,
że ustalono, iż pojęcie prawa L. Petrażycki określa jako zbiór przeżyć psychicznych. Autor rozróżnia dwa rodzaje obowiązków, a mianowicie obowiązki moralne
(jednostronnie imperatywne) i obowiązki prawne (imperatywno-atrybutywne)4.
Obowiązki prawne stanowią klasę emocji etycznych (emocji obowiązku), które
charakteryzują się tym, że z jednej strony zobowiązują do pewnego postępowania, z drugiej strony zaś przydzielają to, czego się wymaga od zobowiązanego,
komuś innemu, jako jemu należne (na mocy obowiązków prawnych długi innych
osób przysługują nam jako nasze prawa roszczenia; to, do czego jeden jest zobowiązany, drugiemu się należy)5. Wyróżniona przez L. Petrażyckiego klasa przeżyć
prawnych nie ma charakteru jednorodnego. Dzieli się ona na gatunki podlegające innym, niezależnym, dychotomicznym podziałom opartym na różnych kryteriach6. Autor wyodrębnia dwa podziały prawa na gatunki: a) prawo pozytywne –
prawo intuicyjne, b) prawo oficjalne – prawo nieoficjalne. Zaproponowany przez
L. Petrażyckiego podział prawa na pozytywne i intuicyjne ma charakter projektujący. Podkreśla on, że prawoznawstwo nie zna podziału prawa na pozytywne
i intuicyjne, a owe pojęcia są związane „w sposób najściślejszy z ustalonym wyżej
szerokim pojęciem rodzajowym prawa, obejmującym swym zakresem niewspółmiernie więcej aniżeli prawo w sensie stosowanym w mowie prawniczej”7. Odmienność podziału L. Petrażyckiego, w porównaniu z innymi charakterystykami
prawa spotykanymi w pracach teoretycznoprawnych, wiąże się z przyjętym przez
tego autora kryterium podziału, które stanowi, czy w odpowiednich przeżyciach
imperatywno-atrybutywnych istnieją lub nie powołania na fakty normatywne8.
Przeżycia prawa pozytywnego charakteryzują się tym, że w odróżnieniu od prawa intuicyjnego zawierają w swym składzie intelektualnym wyobrażenia faktów
normatywnych. Fakty normatywne – jak twierdzi L. Petrażycki – „wywołują
ples in the Theory of Leon Petrażycki. In: Мысль Л.И. Петражицкого и современня наука права.
Eds. Г.Ф. Гараева, J. Turłukowski. Краснодар 2016, s. 365–419; Idem: What is Offered to the Modern Science by Leon Petrażycki?: Following Three Descriptions of Legal Principles. „Studia Humana”
2018, T. 7, z. 3, s. 5–10.
4
Obszernie J. Nowacki: O rozróżnieniu prawa i moralności w teorii Leona Petrażyckiego. „Studia Filozoficzne” 1981, nr 5, s. 51–62.
5
Obszernie o pojęciu emocji zob. A. Dąbrowski: Geneza, natura i działanie emocji w myśli
Leona Petrażyckiego [w druku].
6
Por. W. Lang: Leona Petrażyckiego krytyka „prawa w rozumieniu prawniczym”. W: Z zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego. Studia opracowane dla upamiętnienia stulecia
urodzin. Red. K. Opałek…, s. 58.
7
L. Petrażycki: Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności. T. 2. Warszawa 1960,
s. 238.
8
Obszernie J. Nowacki: O stosunku prawa intuicyjnego do prawa pozytywnego w teorii Leona
Petrażyckiego. W: Z zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego. Studia opracowane dla
upamiętnienia stulecia urodzin. Red. K. Opałek…, s. 89–112.
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odpowiednie ludzkie przekonania prawne i odpowiadające tym przekonaniom
projekcje, w tym również normy – oraz na które ludzie powołują się w przeżyciach prawnych”9. W zależności od tego, na jakiego rodzaju fakty normatywne
stanowiące podstawę obowiązywania zachodzi powołanie się w danych przeżyciach pozytywnoprawnych, prawo pozytywne dzieli się m.in. na: prawo ustawowe, prawo zwyczajowe, prawo praktyki sądowej czy prawo ksiąg prawniczych.
Ponieważ treść prawa pozytywnego można ustalić w drodze postrzegania faktów
zewnętrznych, które mogą być w sposób jednakowy poznawalne i uznawane za
autorytatywne przez wielu ludzi, posiada ono zdolność dostarczania odpowiedniego jednolitego szablonu przepisów mniej lub bardziej licznym zespołom ludzi.
W składzie prawa intuicyjnego – w odróżnieniu od prawa pozytywnego – brak
jest wyobrażeń faktów normatywnych. Tak rozumiane prawo intuicyjne posiada
charakter indywidualny (intuicyjnie zmienny), a jego treść jest zależna od warunków indywidualnych i okoliczności życia każdego człowieka. Postanowienia
prawa intuicyjnego, w odróżnieniu od prawa pozytywnego, swobodnie przystosowują się do konkretnych indywidualnych okoliczności danego przypadku.
W wyniku przeprowadzonych rozważań uzasadnienie zyskał wniosek, że najważniejsze teoretycznoprawne ustalenia L. Petrażyckiego są związane z rozróżnieniem prawa intuicyjnego i pozytywnego oraz programem naukowej polityki
prawa10.
Analizując wypowiedzi L. Petrażyckiego, ustalono także, że prawo intuicyjne
i prawo pozytywne – tak jak rozumie je autor – nie są wzajemnie od siebie odizolowane. Poza sferą wyłącznego działania prawa pozytywnego i sferą wyłącznego działania prawa intuicyjnego, istnieje bowiem dziedzina objęta równocześnie
działaniem obydwu wymienionych gatunków prawa (dziedzina rozdziału dóbr
i ciężarów). Udowodniono, że termin „prawo pozytywne”, tak jak go pojmuje
L. Petrażycki, ma odmienne znaczenie w relacji do charakterystyk prawa pozytywnego proponowanych zarówno przez przedstawicieli teorii prawa pozytywnego, jak i prawnonaturalistów11. Z tego też względu teoria L. Petrażyckiego – jak
słusznie wskazuje Józef Zajkowski – nie jest teorią prawa – jak ją zazwyczaj postrzegają prawnicy – lecz teorią zjawisk imperatywno-atrybutywnych12.
Obecnie prezentowane rozważania poświęcone prawu oficjalnemu są niejako
kontynuacją rozważań ogłoszonych uprzednio, z tym że omówione zostaną te
L. Petrażycki: Teoria prawa i państwa…, T. 2, s. 15.
S. Tkacz: O wykładni prawa…, s. 383 i n. Szerzej o polityce prawa zob. E. Moczuk, K. Bajda: Polityka prawa Leona Petrażyckiego. W: Prawo i nauka w poglądach Leona Petrażyckiego. Red.
D. Gil, Ł. Pikuła. Lublin 2013, s. 99–118.
11
S. Tkacz: O „pozytywności” i „oficjalności” prawa..., s. 75 i n. W piśmiennictwie wyrażony
został także pogląd, że L. Petrażycki jest współtwórcą nowego pojmowania prawa natury – sformułował teorię prawa natury o zmiennej treści w swojej polityce prawa. Zob. M. Szyszkowska: Leon
Petrażycki jako twórca nowej teorii prawa naturalnego. „Studia Iuridica” 2018, T. 74, s. 187.
12
J. Zajkowski: Wykładnia ustaw według Petrażyckiego i według jego teorji. Odbitka z Wileńskiego Przeglądu Prawniczego. Wilno 1936, s. 29.
9

10
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problemy, które w toku dotychczas podejmowanych rozważań miały charakter
drugoplanowy bądź potraktowane zostały dygresyjnie.
Wyraźnie wskazuję, że dalsze analizy zostaną ograniczone do problemów
istotnych w kontekście podjętego tematu, natomiast inne zagadnienia związane
z teorią L. Petrażyckiego, które pojawią się w toku prowadzonych badań, wymagają odrębnego omówienia.

2. „Prawo oficjalne” – „prawo nieoficjalne”
Drugi podział prawa wyodrębniony przez L. Petrażyckiego to rozróżnienie
„prawa oficjalnego” i „prawa nieoficjalnego”. Podział ten – zdaniem wspomnianego autora – podobnie zresztą jak podział prawa na pozytywne oraz intuicyjne,
jest podziałem „jurysprudencji przyszłości”13.
„Prawo oficjalne” to prawo stosowane i popierane przez przedstawicieli władzy państwowej (przez oficjeli danego porządku prawnego) ze względu na ich
obowiązek służby społecznej, natomiast „prawo nieoficjalne” nie ma w państwie
takiego znaczenia14. Autor podkreśla, że „służba na rzecz prawa” stanowi najważniejszą „służbę” władzy państwowej, „nie jest ona »wolą« mogącą czynić co się jej
podoba w oparciu o siłę, […] lecz stanowi przypisywane pewnym osobom przez
psychikę prawną ich samych i innych osób ogólne prawo rozkazywania i innych
oddziaływań na podwładnych po to, by spełnić obowiązek troszczenia się o dobro ogólne”15. Prawo oficjalne – jak twierdzi L. Petrażycki – jest prawem „uprzywilejowanym w państwie”. Jednocześnie „jako prawo wyróżniające się lepszym
przystosowaniem do zaspokojenia potrzeb tkwiących w atrybutywnej naturze
prawa w ogóle w tym rozumieniu, w porównaniu z prawem nieoficjalnym, jest
ono prawem wyższego rzędu”16. Wynika to z faktu, że w porównaniu z prawem
nieoficjalnym prawo oficjalne lepiej przystosowuje się do zaspokajania potrzeb
tkwiących w atrybutywnej naturze prawa w ogóle17.
Przedstawiając racje pozwalające na wyodrębnienie prawa nieoficjalnego,
L. Petrażycki podkreśla, że funkcje służebne i obowiązki władzy państwowej
w „służbie” praw obywateli i prawa w ogóle nie rozciągają się (bo i nie mogą się
rozciągać) na wszystkie dziedziny istnienia i działania psychiki prawnej obywateli, np. na dziedzinę różnych praw i obowiązków na gruncie miłości, gdyż te
13
14

s. 307.
15
16
17

L. Petrażycki: Teoria prawa i państwa…, T. 2, s. 503.
L. Petrażycki: Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności. T. 1. Warszawa 1959,
Ibidem, s. 302.
Ibidem, s. 307.
Ibidem.
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zjawiska psychiki prawnej nie nadają się do regulowania przez normy państwowe. Tę sferę psychiki, która w ogóle winna być wolna od jakiejkolwiek ingerencji ze strony państwa, reguluje prawo nieoficjalne18. Jak wskazuje L. Petrażycki,
„Dziedziny stosunków ściśle osobistych pomiędzy bliskimi sobie osobami, połączonymi węzłami miłości płciowej, braterskiej lub innej, przyjaźni, współżycia
domowego itd.”19, nie podlegają normowaniu i ingerencji ze strony państwa czy
sądów20. Nie wymagają zatem prawa oficjalnego („nie nadają się” do regulowania
przez normy oficjalne)21. Ingerencja przedstawicieli władzy państwowej w tę sferę
byłaby „niestosowna i niedopuszczalna”22. Obecność w taki sposób charakteryzowanego prawa nieoficjalnego można dostrzec w relacjach rodzinno-domowych
czy w stosunkach pomiędzy dziećmi-rówieśnikami (prawo dziecięce, dziecięca
psychika prawna)23. Odrębną dziedzinę stosunków, którą L. Petrażycki zalicza do
sfery działania prawa nieoficjalnego, stanowi np. prawo organizacji przestępczych
oraz prawo działające w psychice pewnych grup ludności (klas społecznych, grup
religijnych, plemiennych etc.), opierające się na obyczajach (np. przodków)24, które nie są uznawane przez przedstawicieli władzy państwowej, „lecz nawet mniej
lub więcej stanowczo i bezwzględnie tępione [są] jako coś oburzającego i niedopuszczalnego, barbarzyńskiego, niekulturalnego itp.”25
Leon Petrażycki expressis verbis twierdzi, że przeżycia w tych dziedzinach stosunków społecznych, w świetle stanowiska psychologicznej teorii prawa, należy
uznać za przeżycia o charakterze imperatywno-atrybutywnym26. Chociaż państwo w tę sferę nie ingeruje, należy je zaliczyć do przeżyć prawnych. Prawo nieoficjalne dominuje w życiu społecznym. „Istnieją niezliczone i różnorodne przypadki i dziedziny postępowania, które nie są i nie mogą być przewidziane przez
żadne kodeksy […]”27. Pokreślić należy, że według L. Petrażyckiego, „Liczba przypadków życiowych i zagadnień postępowania, przewidzianych i rozstrzyganych
Ibidem, s. 306–307. Trzeba w tym miejscu zauważyć, że L. Petrażycki ustawy i prawo ustawowe dzieli na oficjalne i nieoficjalne. Zob. L. Petrażycki: Teoria prawa i państwa…, T. 2, s. 343:
„Ze względu na posiadanie lub nieposiadanie uznania oficjalnego w państwie ustawy i prawo ustawowe można podzielić na oficjalne i nieoficjalne. Znaczenie oficjalne mogą mieć i mają nie tylko
ustawy państwowe, lecz również inne, np. ustawy kościelne, o ile korzystają z oficjalnego uznania
ze strony państwa, statuty i inne postanowienia różnych towarzystw prywatnych uznawanych przez
państwo, np. spółek akcyjnych, klubów, towarzystw naukowych itd.”
19
L. Petrażycki: Teoria prawa i państwa…, T. 1, s. 133.
20
Ibidem.
21
Ibidem, s. 307.
22
Ibidem, s. 306.
23
Ibidem, s. 133–142. Por. J. Główka: Pobudki utylitarystyczne i krytyka pozytywizmu prawniczego w ujęciu autorytetu L. Petrażyckiego i G. Radbrucha. W: Prawo i nauka w poglądach Leona
Petrażyckiego. Red. D. Gil, Ł. Pikuła…, s. 168.
24
L. Petrażycki: Teoria prawa i państwa…, T. 1, s. 145–147.
25
Ibidem, s. 147.
26
Ibidem, s. 133.
27
Ibidem, s. 142.
18
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przez normy oficjalne, stanowi wielkość zupełnie mikroskopijną w zestawieniu
z olbrzymią ilością przypadków życiowych i zagadnień postępowania przewidzianych przez prawo w znaczeniu przez nas ustalonym [prawo nieoficjalne – S.T.]”28.
Mimo że przeżycia prawne o charakterze nieoficjalnym dominują w życiu
społecznym, L. Petrażycki w ramach badań poświęconych prawu znacznie więcej uwagi poświęca prawu oficjalnemu. Prawo nieoficjalne nie stanowi głównego
nurtu jego rozważań; informacje w tej materii raczej wzmiankowano w ramach
analizy innych problemów.
W toku dalszych rozważań zostanie podjęta problematyka prawa oficjalnego, tak jak pojmuje je L. Petrażycki29. Jest to jeden z najistotniejszych, a zarazem
najbardziej spornych punktów w jego koncepcji. W literaturze dostrzegalne jest
zjawisko „częstego mylenia prawa pozytywnego z prawem oficjalnym i utożsamiania tych zjawisk »z prawem w rozumieniu prawniczym«”30. Już na wstępie
zwrócić należy uwagę, że podjęcie analiz dotyczących zaproponowanej przezeń
charakterystyki prawa oficjalnego nie jest zadaniem łatwym. Zgodzić się należy
z Tomaszem Pietrzykowskim, że w tym stanowiącym kluczowy punkt teorii prawa miejscu L. Petrażycki bardzo szczegółowo omówił „elementy prawa oficjalnego w Rosji”, ale poprzestał w istocie na dość lakonicznej charakterystyce samego
prawa oficjalnego31. Przede wszystkim nie przywiązywał większej wagi do tego,
co przesądza o tym, że wyodrębniony przezeń zbiór jest prawem (oficjalnym).
Ogólna charakterystyka prawa oficjalnego jako prawa stosowanego i popieranego
przez przedstawicieli władzy państwowej nie została przezeń rozwinięta. Dlatego
też Roman Szydłowski stawia L. Petrażyckiemu zarzut tautologii w określeniu
prawa przez państwo, którą „tak ostro i trafnie zwalczał sam Petrażycki, krytykując teorię dopatrującą się istoty prawa w uznaniu przez państwo”32. Wspomniany autor wskazuje, że L. Petrażycki słusznie wyodrębnił zbiór określony mianem prawa oficjalnego spośród innych zjawisk prawnych, jednakże konstruując
definicję prawa oficjalnego, „nie wyzwolił się spod wpływów tradycyjnej nauki
Ibidem.
Rozróżnienie prawo oficjalne – prawo nieoficjalne przyjmuje także A. Podgórecki. Autor
ten jednakże dokonał istotnej korekty Petrażycjańskiej charakterystyki prawa (prawo jest przezeń
rozumiane nie jako przeżycie imperatywno-atrybutywne jednej osoby, lecz pojęcie prawa przenosi
on do sfery intersubiektywnej). A. Podgórecki odmiennie od L. Petrażyckiego rozkłada także akcenty, wyodrębniając prawo oficjalne i nieoficjalne. Podkreślam, że w niniejszym opracowaniu nie
podejmuję problematyki koncepcji A. Podgóreckiego. Szerzej zob. P. Jabłoński, P. Kaczmarek:
Granice władzy prawniczej w perspektywie polskiej tradycji socjologicznej. Kraków 2017, s. 154–172;
L. Rodak: Socjologia prawa. W: J. Nowacki, Z. Tobor: Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa 2016,
s. 361–363.
30
Z. Cywiński: Tradycja petrażycjańska w polskiej socjologii prawa albo o tym, co zyskaliśmy,
nie odwołując się do Ehrlicha. „Studia Iuridica” 2018, T. 74, s. 114.
31
T. Pietrzykowski: Intuicja prawnicza. W stronę zewnętrznej integracji prawa. Warszawa
2012, s. 289.
32
R. Szydłowski: Siła i prawo. Kraków 1946, s. 67.
28
29
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»prawa prawników« i przyjął ich określenie posługujące się pojęciem państwa dla
definicji prawa”33. W jego ocenie w poglądach L. Petrażyckiego można dostrzec
lukę, ponieważ określenie prawa przez uznanie ze strony organów państwa już
uprzednio wymaga złożonego systemu norm prawnych uznanego przez państwo,
a naukowo pojęcie „państwo” wymaga wcześniejszego określenia pojęcia „prawo”34. Z tego też względu – zdaniem R. Szydłowskiego – pojęcie prawa oficjalnego niesłusznie mogłoby być uznane za zbędne. Należałoby zatem ograniczyć
się do podziału prawa na pozytywne i intuicyjne, ewentualnie skupić uwagę na
dalszych podziałach prawa pozytywnego35.
Z uwagi na przytoczone stanowisko pojawia się pytanie, czy charakterystykę prawa oficjalnego – tak jak definiuje je L. Petrażycki – jako prawa stosowanego i popieranego przez przedstawicieli władzy państwowej można utrzymać
z punktu widzenia założeń teorii psychologicznej. Na przykład Wiesław Lang
wprost pisze, że interpretacje wypowiedzi L. Petrażyckiego, prowadzące do
pełnej subiektywizacji wprowadzonych przezeń pojęć traktowanych wyłącznie
w kategoriach indywidualnych treści psychicznych, nie ratują koncepcji prawa
oficjalnego charakteryzowanej w kategoriach przeżyć psychicznych36. Do tego
wątku, jak się wydaje mającego kluczowe znaczenie dla interpretacji definicji
prawa oficjalnego L. Petrażyckiego w świetle założeń jego teorii, powrócę w toku
dalszych rozważań.

3. Skład prawa oficjalnego
Jednym z najbardziej inspisujących elementów koncepcji prawa L. Petrażyckiego jest problematyka składu prawa oficjalnego. Wyraźnie należy wskazać, że
skład prawa jest rozmaity nie tylko w różnych państwach, lecz i w tym samym
państwie bywa odmienny w odrębnych dziedzinach życia prawnego37.
Interesujące wydaje się to, że według L. Petrażyckiego podziału prawa na oficjalne i nieoficjalne nie odnosi się do stosunków pomiędzy państwami w zakresie
prawa międzynarodowego38. Autor ten wskazuje, że „ponieważ ponad państwami
nie ma wyższego zwierzchnictwa na ziemi, nie ma ogólnej władzy ustawodawczej
mogącej wydawać ustawy obowiązujące dla państw, oceniać dane prawo według
jego wartości, poziomu kulturalnego itd. i ustalać, jakie prawo w jakich dziedzi33
34
35
36
37
38

Ibidem, s. 70.
Ibidem, s. 68–70.
Ibidem, s. 70.
W. Lang: Leona Petrażyckiego krytyka…, s. 67.
L. Petrażycki: Teoria prawa i państwa…, T. 2, s. 459.
L. Petrażycki: Teoria prawa i państwa…, T. 1, s. 307–308.
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nach powinno mieć znaczenie decydujące, nie ma też ogólnej władzy wykonawczej, która zapewniałaby większą siłę zbiorową prawu przeciw bezprawiu […] –
prawo międzynarodowe nie posiada […] zalet prawa oficjalnego”39. Dlatego też
prawo międzynarodowe jest prawem „niższego rzędu” w relacji do prawa oficjalnego40.
Zdaniem L. Petrażyckiego, prawo oficjalne może obejmować:
– różne odmiany prawa pozytywnego, i to zarówno o charakterze prawa ustawowego zwyczajowego, prawa praktyki sądowej, jak i inne odmiany i pododmiany prawa pozytywnego;
– wielką liczbę zjawisk o charakterze prawa intuicyjnego41.
Według L. Petrażyckiego, unormowanie oficjalno-prawne kształtują zatem
różne kombinacje odmian prawa pozytywnego oraz prawa intuicyjnego42. Podkreślić należy, że w skład prawa oficjalnego może wchodzić wyłącznie prawo intuicyjne lub wyłącznie prawo pozytywne, przy czym zazwyczaj będzie to prawo
intuicyjne i prawo pozytywne, z uwagi na to, że pod wpływem tendencji prawa
do pozytywizacji na gruncie rozstrzygnięć według prawa intuicyjnego z biegiem
czasu wytwarza się i zamiast nich zaczyna działać odpowiedni szablon pozytywny43. Autor podkreśla, że prawo oficjalne wykazuje cechę zmienności na różnych
szczeblach rozwoju, dlatego też pewne odmiany prawa pozytywnego, które dawniej stanowiły ważne ogniwo prawa oficjalnego, obecnie odgrywają znikomą rolę
bądź wypadły z oficjalnego obrotu prawnego44.
L. Petrażycki, przedstawiając charakterystykę prawa oficjalnego, szczególny nacisk kładzie na wchodzące w jego skład zjawiska o charakterze intuicyjno-prawnym. Jak pisze, prawo oficjalne obejmuje nie tylko różne odmiany prawa pozytywnego, lecz również prawo intuicyjne, które „w różnych dziedzinach,
w rozmaitych formach i pod różnymi nazwami lub też bez specjalnej nazwy
ma w państwie znaczenie obowiązujące oficjalnie oraz stosuje się w sądach i innych organach władzy państwowej”45. Według niego, to właśnie prawo intuicyjne
jest podstawowym elementem prawa oficjalnego. Z tego też względu zagadnieniu
prawa intuicyjnego poświęcić należy szczególną uwagę.
39
Ibidem, s. 308. Odrębną kwestią jest to, czy według L. Petrażyckiego prawo międzynarodowe ma charakter prawa nieoficjalnego. Przytoczona wypowiedź wydaje się wskazywać, że prawo
międzynarodowe jest odrębną dziedziną przeżyć prawnych. Por. jednakże następujący passus: „Tak
samo zmienia się również w historii sfera działania i skład niepłynącego ze zwierzchnictwa prawa
nieoficjalnego, w tym prawa międzynarodowego”. Zob. L. Petrażycki: Teoria prawa i państwa…,
T. 2, s. 462. Problem ten wymaga podjęcia analizy w odrębnym opracowaniu.
40
L. Petrażycki: Teoria prawa i państwa…, T. 1, s. 307.
41
Ibidem, s. 451–452. Por. L. Petrażycki: Teoria prawa i państwa…, T. 2, § 45, w którym
autor przedstawia skład oficjalnego prawa rosyjskiego.
42
Dotyczy to także prawa nieoficjalnego. Por. ibidem, s. 454.
43
Ibidem, s. 456.
44
Ibidem.
45
Ibidem, s. 452.
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Na wstępie wskazać należy, że prawo oficjalne nie obejmuje całego prawa pozytywnego i całego prawa intuicyjnego, lecz jedynie tę część każdego z nich, która
jest uznawana przez władzę państwową i w związku z tym zyskuje cechę oficjalności. Nie można więc przeciwstawiać prawu oficjalnemu, które jest stosowane
przez władzę państwową, przeżyć prawa intuicyjnego – jak się wskazuje – „gdyż
w bardzo wielu przypadkach może się ono z tym prawem zbiegać, pokrywać,
może również przebiegać swym własnym nurtem, zawierając przekonania zarówno wsteczne, jak i postępowe […]”46. Wyraźnie zatem podkreślam, że prawo
intuicyjne może mieć charakter zarówno prawa oficjalnego, jak i prawa nieoficjalnego.
W świetle analiz poświęconych charakterystyce prawa intuicyjnego przeprowadzonych w polskich pracach teoretycznoprawnych uzasadniony został wniosek, że L. Petrażycki wiąże prawo intuicyjne ze sprawiedliwością (sądy nie o tym,
co się komu należy na podstawie ustaw, ale o tym, co się komu należy według
sumienia)47. Józef Nowacki expressis verbis wskazuje, że „sprawiedliwość, utożsamiana przez L. Petrażyckiego z prawem intuicyjnym, stała się najbardziej kluczowym pojęciem zbudowanej przezeń teorii prawa”48, przy czym jest to „jedyna
koncepcja czy jedyne rozumienie sprawiedliwości, jakim L. Petrażycki operuje”49.
Zauważyć należy, że L. Petrażycki zwraca uwagę na rolę czynników zewnętrznych
(wychowanie, wykształcenie, religia etc.), które wywierają wpływ na treść prawa intuicyjnego (mimo że w składzie jego przeżyć imperatywno-atrybutywnych
brak powoływania się na autorytety zewnętrzne), doprowadzając do jednolitości w treści przekonań intuicyjnoprawnych – czynniki te nie dyktują jednakże
samych ocen czy kryteriów sprawiedliwości50. Tak rozumiane prawo intuicyjne
(sprawiedliwość) stanowi kryterium oceny prawa pozytywnego51. Autor wprost
wskazuje, że różne odmiany prawa pozytywnego (ustawy, zwyczaje etc.) podlegają krytyce z punktu widzenia sprawiedliwości (prawa intuicyjnego), „jako swego
rodzaju skali wyższej i kryterium wyższego […]”52.
Szczególne znaczenie posiadają tzw. aksjomaty prawa intuicyjnego – prawo
pozytywne wychodzi z „przytoczonych zasad współżycia jako aksjomatów i stanowi ich uzupełnienie w postaci rozstrzygnięcia tych kwestii, które nie są rozstrzygnięte aksjomatycznie w prawie intuicyjnym i mogą budzić wątpliwości, być
M. Borucka-Arctowa: Teoria Petrażyckiego a koncepcje prawnonaturalne. W: Z zagadnień
teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego. Studia opracowane dla upamiętnienia stulecia urodzin. Red. K. Opałek…, s. 11.
47
J. Nowacki: Koncepcja sprawiedliwości Leona Petrażyckiego. W: Z zagadnień teorii prawa
i teorii nauki Leona Petrażyckiego. Studia opracowane dla upamiętnienia stulecia urodzin. Red.
K. Opałek…, s. 73–87.
48
Ibidem, s. 79.
49
Ibidem, s. 85.
50
Ibidem, s. 83–84.
51
L. Petrażycki: Teoria prawa i państwa…, T. 2, s. 291.
52
Ibidem.
46
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rozstrzygane w różnym sensie itd.”53 Aksjomaty to powszechne i ugruntowane
przekonania prawa intuicyjnego (zasady współżycia), w myśl których pewne
prawa i obowiązki nie mogą budzić żadnych wątpliwości (np. prawo, by nie zostać zabitym)54. Jak wskazuje autor, „szablon pozytywny […] jest czymś zupełnie
zbędnym, niepotrzebnym w tych dziedzinach prawa, w których istnieją już na tyle
powszechne i ugruntowane przekonania intuicyjno-prawne, że właściwe zasady
współżycia, obowiązki i prawa w nikim […] nie mogą budzić wątpliwości. Zasady takie można umownie nazwać aksjomatami prawa intuicyjnego”55. Z uwagi na
istnienie odpowiednich aksjomatów prawa intuicyjnego nikt poważny nie spiera
się o to, czy człowiek ma obowiązek powstrzymywania się od zabijania innych ludzi, i czy ze swej strony ma uprawnienie do tego, by go inni nie zabili itd.56 L. Petrażycki expressis verbis stwierdza, że aksjomatów prawa intuicyjnego w każdym
współżyciu społecznym „istnienje całe mnóstwo i odpowiednie prawo intuicyjne
stanowi element istotny i podstawę każdego porządku prawnego”57. Zaznaczam,
że aksjomaty prawa intuicyjnego, o ile dotyczą spraw z zakresu prawa oficjalnego, są uznawane zarówno przez sądy, jak i inne organy władzy państwowej.
Wyodrębniając składniki prawa oficjalnego Rosji, L. Petrażycki wymienia wprost
wskazania na sprawiedliwość, bezstronność oraz dobrą wiarę czy równą miarę
jako zwroty o charakterze intuicyjnoprawnym stanowiące aksjomaty prawa intuicyjnego58.
Wydaje się, że pod umownie wprowadzonym przez L. Petrażyckiego terminem „aksjomaty prawa intuicyjnego” kryje się zbiór powszechnie akceptowanych
(przyjmowanych) wartości (zasad), które posiadają instytucjonalne poparcie (nie
kwestionują ich zarówno organy państwa, jak i inni członkowie społeczności)59.
Są one tak oczywiste, że w tej materii nie dąży się do wprowadzenia szablonów
pozytywnoprawnych (norm prawa pozytywnego).
Z uwagi na poruszone w tym miejscu kwestie szczególny nacisk należy położyć na jedno z bardziej znaczących ustaleń L. Petrażyckiego, poczynionych w toku
rozważań dotyczących prawa oficjalnego, któremu sam autor zresztą wprost nie
poświęcił wielu wypowiedzi. Zwrócił mianowicie uwagę na to, że prawo oficjalne, które jest uznawane zarówno przez organy władzy państwowej, jak i sądy60,
Ibidem, s. 454.
Ibidem, s. 452–453.
55
Ibidem.
56
Ibidem.
57
Ibidem, s. 453–454.
58
Ibidem, s. 494.
59
Odrębny problem, którego w tym miejscu nie podejmuję, stanowi pytanie, czy do określenia „aksjomatów prawa intuicyjnego” właściwsza nie byłaby inna konstrukcja teoretycznoprawna,
a mianowicie klauzula generalna (generalna klauzula odsyłająca). Por. L. Leszczyński, G. Maroń:
Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze. „Annales
Universitatis Mariae Curie-Sklodowska” 2013, Sectio G, vol. 60, 1, s. 81–91.
60
L. Petrażycki: Teoria prawa i państwa…, T. 2, s. 452–453.
53
54
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stanowi normy (przeżycia) o różnym charakterze (prawo pozytywne i prawo intuicyjne). Odrębną, niezwykle istotną kwestią jest to, czy prawo oficjalne (jego
składniki) można wyodrębnić za pomocą kryterium psychologicznego, które stanowi fundament teorii Petrażyckiego. Problem ten jest przedmiotem rozważań
zawartych w następnym punkcie.

4. Prawo oficjalne a psychologiczne założenia
teorii Leona Petrażyckiego
W literaturze podkreśla się, że teoria L. Petrażyckiego ma „zachłannie eliminacyjny” charakter, prowadzący do próby całkowitego sprowadzenia zjawiska
prawnego do jego płaszczyzny psychologicznej61. Zatem musi pojawić się pytanie
o zaproponowaną przez autora definicję prawa oficjalnego jako prawa stosowanego przez organy władzy państwowej, a charakterystykę prawa – w kategoriach
zbioru przeżyć psychicznych. Zwracał na to uwagę m.in. Jerzy Kowalski, który
zapytywał, czy nie jest tak, że przy określeniu prawa oficjalnego w teorii L. Petrażyckiego pojawia się nowy obiektywny element uprzednio przezeń krytykowany62. Także R. Szydłowski akcentuje fakt wprowadzenia czynnika pozapsychicznego zewnętrznego w postaci państwa dla określenia istoty prawa oficjalnego63.
Tomasz Pietrzykowski wprost wskazuje, że relacja przyjmowanej charakterystyki
prawa do prawa oficjalnego – jak rozumie je L. Petrażycki – stanowi „brakujące ogniwo” jego koncepcji64. Również uprzednio cytowany J. Kowalski pisze,
że L. Petrażycki doszedł „w swych rozważaniach do momentu, w którym powinien się zająć problemem rozróżnienia psychicznego (w psychice danego indywiduum) istnienia norm i społecznego istnienia”65. Społeczne istnienie to „nowa
złożona sytuacja, polegająca na tym, że dyrektywa zdobywa dodatkowe ciśnienie
społeczne”66. Zdaniem wspomnianego autora, L. Petrażycki nie doprowadził, niestety, do końca swojego rozumowania, co mogłoby rzucić nowe światło na jego
koncepcję67.
W piśmiennictwie autorzy, próbując doprowadzić do końca tok rozumowania
L. Petrażyckiego, przedstawili cztery hipotezy odnośnie do jego poglądów w tej
materii:
T. Pietrzykowski: Intuicja prawnicza…, s. 292.
Por. J. Kowalski: Psychologiczna teoria prawa i państwa Leona Petrażyckiego. Warszawa
1963, s. 80–81.
63
R. Szydłowski: Siła i prawo…, s. 67.
64
T. Pietrzykowski: Intuicja prawnicza…, s. 289.
65
J. Kowalski: Psychologiczna teoria…, s. 81.
66
Ibidem.
67
Ibidem.
61
62
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1. R. Szydłowski podjął próbę uzasadnienia prawa oficjalnego, pozostając wierny założeniom psychologicznym właściwym teorii L. Petrażyckiego. Wiąże on
prawo oficjalne z przymusem (przeżyciem przymusu), w następstwie którego
jedni mogą zrealizować swoje roszczenia, innych zaś składania on do wykonywania swoich obowiązków68. Zdaniem tego autora, „cechę charakterystyczną
prawa oficjalnego dostrzegamy w emocji strachu, która dołączając się do składu treści motywacyjnej przeżycia prawnego, odróżnia przeżycia prawa oficjalnego od przeżyć prawa nieoficjalnego”69. Pojawienie się owej „emocji strachu”
w treści motywacyjnej przeżycia prawnego skutkuje tym, że ma ono charakter
przeżycia oficjalno-prawnego. R. Szydłowski, formułując definicję prawa oficjalnego, pisze, że „prawo oficjalne jest to przeżycie imperatywno-atrybutywne, którego cechą jest z jednej strony świadomość przymusu – z drugiej strach
przed przymusem”70. Prawo państwowe – według tego autora – będzie w całości prawem oficjalnym we wskazanym rozumieniu, albowiem państwo posługuje się zawsze przymusem i „zabarwia wszystkie przeżycia prawne z nim
związane strachem”71.
2. Jerzy Kowalski uznaje, że wyjście od przeżyć psychicznych w trakcie uzasadnienia prawa oficjalnego „nie byłoby niczym niewłaściwym, jeśliby się je
[…] w końcu sprowadziło do społecznego mianownika”72. Autor twierdzi, że
sfera przeżyć psychicznych w teorii L. Petrażyckiego nie jest hermetycznie zamknięta73. Normy istniejące w psychice danego indywiduum zaczynają istnieć
społecznie, przy czym „społeczne istnienie nie sprowadza się tylko do uwielokrotnienia przeżycia pojedynczego”74. Zmienia się bowiem treść społeczna
normy (nawet jeśli jej szata słowna pozostaje niezmienna)75. Wydaje się, że
w podobnym kierunku zmierzają autorzy jednej z najnowszych monografii
poświęconych granicom władzy prawniczej, w której bardzo obszernie analizowana jest w tym aspekcie teoria L. Petrażyckiego76. Jej autorzy, wyodrębniając dwie różne ontologie prawa – słabszą, wedle której prawo jest zawsze
przeżyciem jednostkowym, oraz mocniejszą – zgodnie z którą prawo bytuje
również w sferze intersubiektywnej, podnoszą problem ontologii w koncepcji
L. Petrażyckiego77. Mianowicie, zwracają uwagę na to, że indywidualne przeżycia psychiczne, także na etapie ich formułowania, powstają w jednostkach
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

R. Szydłowski: Siła i prawo…, s. 71–75.
Ibidem, s. 71.
Ibidem, s. 74–75.
Ibidem, s. 75.
J. Kowalski: Psychologiczna teoria…, s. 81.
Ibidem, s. 82.
Ibidem, s. 81.
Ibidem.
P. Jabłoński, P. Kaczmarek: Granice władzy prawniczej…, s. 27–129.
Ibidem, s. 85.
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ukształtowanych przez określone społeczeństwo78. Czynnik społeczny jest zatem istotny. Z uwagi na to, że L. Petrażycki posługuje się terminologią „psychika prawna indywidualna lub masowa” czy „psychika zbiorowości”, które to
określenia przenoszą rozważania dotyczące zjawisk psychicznych na poziom
intersubiektywny, istnieją argumenty na rzecz tego, że uznaje on także mocniejszą wersję ontologii79. Oczywiste jest to, że ta mocniejsza wersja będzie
wiązana z prawem oficjalnym, którego treść – jako prawa istniejącego społecznie – musi być w jakiś sposób zunifikowana przez jurysprudencję80.
3. Według T. Pietrzykowskiego, rozważania poświęcone prawu oficjalnemu pozwalają na sformułowanie poglądu, że w tym miejscu koncepcja L. Petrażyckiego „przestaje być teorią pewnej wyodrębnionej klasy przeżyć psychicznych
i staje się teorią prawa jako rzeczywistej praktyki społecznej”81.
4. Ostatecznie W. Lang wskazuje, że pod postacią prawa oficjalnego „ukryte” jest
pojęcie „prawa w znaczeniu prawniczym”, które L. Petrażycki uprzednio poddał krytyce82. Jego zdaniem, próby ściśle psychologicznej interpretacji nie ratują
koncepcji prawa oficjalnego z punktu widzenia kryteriów psychologicznych83.
Jak pisze autor, „Nietrudno zauważyć, że Petrażycjańska definicja »prawa oficjalnego« […] nie odbiega w gruncie rzeczy od tradycyjnej pozytywistycznej
definicji prawa, którą Leon Petrażycki poddaje skądinąd druzgocącej krytyce
i odrzuca jako zupełnie bezwartościową teoretycznie”84. Zaproponowanej definicji nie da się zinterpretować w kategoriach psychologicznych, gdyż nie można jej przełożyć na język psychologii85. Z uwagi na to Petrażycjańska koncepcja
prawa oficjalnego to w istocie koncepcja prawa obowiązującego w określonym
czasie i miejscu (w określonym państwie)86. Charakteryzując prawo oficjalne,
L. Petrażycki świadomie wprowadza zatem kryteria pozapsychologiczne87.
Podsumowując cztery zaprezentowane stanowiska, wskazać należy, że rzeczywiście analiza definicji prawa oficjalnego w koncepcji L. Petrażyckiego nie
prowadzi do jednoznacznych konkluzji. Można znaleźć argumenty na rzecz
każdej z zaprezentowanych interpretacji, choć raczej odrzuciłbym hipotezę, że
charakteryzując prawo oficjalne, L. Petrażycki świadomie odchodzi od założeń
teorii psychologicznej. Wydaje mi się, że fundamentalną kwestią w tej materii
jest akceptowana przez L. Petrażyckiego charakterystyka obowiązywania prawa
(prawa obowiązującego), która musi odnosić się zarówno do elementów intu78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Ibidem, s. 85–86.
Ibidem, s. 86.
Szerzej problem ten podjąłem w artykule S. Tkacz: O wykładni prawa…, s. 383 i n.
T. Pietrzykowski: Intuicja prawnicza…, s. 289–290.
W. Lang: Leona Petrażyckiego krytyka…, s. 66.
Ibidem, s. 66–67.
Ibidem, s. 68.
Ibidem.
Ibidem, s. 62.
Ibidem, s. 67.
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icyjnoprawnych, w tym aksjomatów prawa intuicyjnego, jak i pozytywnoprawnych. Odnalezienie jej jest trudne, gdyż – jak pisze Jerzy Wróblewski – wyodrębniając prawo oficjalne, L. Petrażycki jednocześnie odrzuca możliwość teorii
„prawa obowiązującego”88. Jak pisze cytowany autor, „argumentacja, jaką podaje
Petrażycki na odrzucenie możliwości teorii prawa obowiązującego, jest właściwie niezwykle uboga: da się ostatecznie sprowadzić do zagadnienia »opisowości«
cechy »obowiązywania prawa« […]”89. Wątpliwości potęguje to, że L. Petrażycki
z jednej strony odrzuca posługiwanie się pojęciem prawa w sposób, w jaki jest
ono rozumiane przez dogmatykę, wiążąc je z „przeżyciami emocji imperatywno-atrybutywnych”90, z drugiej zaś strony posługuje się aparatem pojęciowym
„prawo w znaczeniu prawniczym”91, które jest określane przezeń także jako „prawo w znaczeniu zawodowo-prawniczym”92. Podkreślić należy, że tę ostatnią charakterystykę prawa instynktownie przyjmowaną przez prawników autor poddaje
krytyce, uznając ją za „zawodowe nawyknienie stosowania »wyrazu« prawo”93.
Jednakże w tym miejscu koncepcja prawa oficjalnego – jak pojmuje je L. Petrażycki – staje się niezwykle bliska poglądom, które wiążą pojęcie prawa z instytucjonalnym poparciem czy z ukształtowaniem się pewnej konwencji. Poparcie
i stosowanie prawa muszą być bowiem w jakiś sposób empirycznie sprawdzalne94.
Nietrudno zauważyć, że skoro autor nie poświęcił szerszej uwagi kryteriom
obowiązywania prawa, każda z przedstawionych interpretacji jego stanowiska
teoretycznoprawnego jest możliwa do uzasadnienia. Wyraźnie wskazuję „interpretacji”, w rzeczywistości bowiem w przypadku wypowiedzi odnoszących się do
obowiązywania prawa oficjalnego w koncepcji L. Petrażyckiego mamy do czynienia z subiektywną interpretacją jego wypowiedzi, tak jak są one rozumiane przez
badacza podejmującego tę problematykę. Oczywiście, odrębną kwestią jest to, czy
jest możliwe stworzenie koncepcji prawa obowiązującego w określonym czasie
i miejscu z pominięciem rzeczywistej praktyki społecznej. Z pewną ostrożnością
można powiedzieć, że nawet L. Petrażyckiemu, który podjął próbę całkowitego
sprowadzenia zjawiska prawnego do jego płaszczyzny psychologicznej, nie powiodło się stworzenie koncepcji prawa obowiązującego na gruncie zaproponowanych przezeń podstawowych założeń metodologicznych, zakładających przeniesienie prawa na grunt klasy przeżyć psychicznych. Ten niezwykle istotny problem
w przyszłości niewątpliwie wymaga szerszej analizy.
88
J. Wróblewski: Język a nauka w teorii Leona Petrażyckiego. W: Z zagadnień teorii prawa
i teorii nauki Leona Petrażyckiego. Studia opracowane dla upamiętnienia stulecia urodzin. Red.
K. Opałek…, s. 186.
89
Ibidem.
90
Ibidem, s. 188.
91
L. Petrażycki: Teoria prawa i państwa…, T. 1, s. 335 i n.
92
L. Petrażycki: Wstęp do nauki prawa i moralności. Warszawa 1959, s. 61.
93
Ibidem, s. 61–62.
94
Por. J. Kowalski: Psychologiczna teoria…, s. 81.
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5. Uwagi podsumowujące
Przeprowadzone rozważania wymagają kilku słów podsumowania. Józef Zajkowski już w 1936 r. pisał, że współczesna nauka nie byłaby w stanie zliczyć tego
wszystkiego, co ukształtowało się pod bezpośrednim lub pośrednim wpływem
poglądów L. Petrażyckiego, co zawdzięczają mu prawnicy, nie zawsze zdając sobie
z tego sprawę95. Co może dać współczesnej nauce prawa podział prawa na oficjalne i nieoficjalne oraz zaproponowana przez L. Petrażyckiego charakterystyka
prawa oficjalnego?
Moim zdaniem, najcenniejszym elementem jego koncepcji w obecnie omawianym zakresie jest zwrócenie uwagi na to, że w skład prawa oficjalnego oraz
prawa nieoficjalnego wchodzą normy o różnym charakterze, zarówno pozytywnoprawne, jak i intuicyjnoprawne. Stanowisko, że prawo nie jest zbiorem
jednolitym, gdyż w jego skład wchodzą rozmaite normy, pojawiło się w wielu
koncepcjach polskich i światowych ogłoszonych po drugiej wojnie światowej,
niesprowadzających prawa do przeżyć o charakterze psychicznym (np. rozwinięta
koncepcja źródeł prawa Zygmunta Ziembińskiego czy Dworkinowska koncepcja
prawa jako zbioru reguł i zasad). Wydaje się, że można pokusić się o konstatację,
że stanowisko to nie jest obecnie szerzej kwestionowane96.
Nie można pominąć także wypowiedzi L. Petrażyckiego, które odnoszą się
do roli, jaką w ramach prawa oficjalnego odgrywa prawo intuicyjne, w tym
jego aksjomaty – powszechnie przyjmowane i ugruntowane. W ten sposób
sprawiedliwość ujmowana przezeń pod pojęciem prawa intuicyjnego staje się
w ramach prawa oficjalnego kryterium oceny prawa pozytywnego. W efekcie
decyzje podejmowane w procesie stosowania prawa na podstawie norm prawa
oficjalnego charakteryzowanego w kategoriach przeżyć psychicznych, uwzględniające zarówno sferę pozytywnoprawną, jak i intuicyjnoprawną (różne kombinacje odmian prawa pozytywnego oraz prawa intuicyjnego) będą realizowały
wartość, jaką stanowi sprawiedliwość nie tylko w jej formalnym, lecz również
materialnym ujęciu.
Odrębną kwestią jest możliwość obrony kryterium psychologicznego dla zdefiniowania prawa oficjalnego. Podzielam stanowisko, że teoria L. Petrażyckiego
w tym względzie staje się (nieświadomie) teorią faktów społecznych, która wiąże
prawo oficjalne (obowiązujące) z instytucjonalnym poparciem przez organy władzy państwowej i sądownictwo. Nie jest bowiem możliwe stworzenie – w ramach
zaprezentowanej przezeń konwencji – koncepcji prawa obowiązującego w określonym czasie i miejscu z pominięciem rzeczywistej praktyki społecznej.
J. Zajkowski: Wykładnia ustaw…, s. 4.
Problematykę tę szeroko omawiałem w rozdziale IV monografii S. Tkacz: O zintegrowanej
koncepcji zasad prawa w polskim prawoznawstwie (Od dogmatyki do teorii). Toruń 2013.
95
96
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Na koniec pozwolę sobie na spostrzeżenie, że próbując poddać analizie podział na prawo oficjalne i nieoficjalne jako kategorie teoretyczne w ujęciu L. Petrażyckiego, tak jak w wielu innych przypadkach, przytaczając słowa J. Zajkowskiego, „wpadamy” w „labirynt pojęciowy”. Można „zabłądzić w tym labiryncie
– można go jednakże i pokonać”, co w przypadku prawa oficjalnego nie jest prostym wyzwaniem.

B.T.B.

Andrzej Torbus

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Sprzedaż przez syndyka
udziału w nieruchomości
Kilka uwag o zasadności nowelizacji
art. 313 ust. 6 prawa upadłościowego
1. Uwaga wstępna
Opracowanie dotyczy zagadnienia podstaw wykreślenia hipoteki ciążącej na
udziale (części ułamkowej) w nieruchomości, który jest własnością upadłego
dłużnika w następstwie zbycia udziału przez syndyka masy upadłości. Rozważania są prowadzone z uwzględnieniem przepisów ustawy prawa upadłościowego
i naprawczego [dalej: PUN], która została poddana nowelizacji ustawą prawo restrukturyzacyjne1, na jej mocy zmieniono nazwę PUN na prawo upadłościowe
[dalej: PU].
Nowelizacja PUN istotnie zmodyfikowała art. 313 PUN przez wprowadzenie
nowej jednostki redakcyjnej, oznaczonej jako ust. 6, o następującym brzmieniu:
„Do sprzedaży ułamkowej części nieruchomości odpowiednie zastosowanie mają
przepisy art. 1004, art. 1005, art. 1007, art. 1009, art. 1012 i art. 1013 Kodeksu postępowania cywilnego”. Odesłanie do art. 1013 k.p.c. oznacza, że przejście
własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek
wpisanych przed powstaniem współwłasności.
W uzasadnieniu projektu ustawy prawo restrukturyzacyjne z 2014 r. – nowelizującej PUN – autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości nie przewidziano
nazbyt szerokich rozważań co do zasadności zmiany. Stwierdzono tam, że do1

Obowiązuje od dnia 1.01.2016 r. Tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 1508.
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precyzowana zostanie budząca wątpliwości w praktyce regulacja dotycząca skutków sprzedaży nieruchomości (art. 313 ust. 6 PUN) przez objęcie regulacją części
ułamkowej nieruchomości, co będzie zbieżne z przepisami art. 1004 k.p.c. dotyczącymi egzekucji z nieruchomości2.
Co istotne, pierwotnie autorzy projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne
przyjęli diametralnie inne rozwiązanie. Ich zdaniem, do art. 313 ust. 2 PUN należało wprowadzić zmianę o następującej treści: „Sprzedaż nieruchomości i części
ułamkowej nieruchomości powoduje wygaśnięcie praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej lub nieujawnionych w ten
sposób, lecz zgłoszonych sędziemu-komisarzowi w terminie określonym w art. 51
ust. 1 pkt 5. W miejsce prawa, które wygasło, uprawniony nabywa prawo do zaspokojenia wartości wygasłego prawa z ceny uzyskanej ze sprzedaży obciążonej nieruchomości. Skutek ten powstaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży”3.
Uzasadnienie tego projektu budzi zdziwienie: „Celem proponowanej zmiany jest
doprecyzowanie, że skutki określone w zmienianym przepisie dotyczą zarówno
sprzedaży nieruchomości, jak i jej części ułamkowej. Przepis po dokonaniu zmiany będzie zbieżny z treścią art. 1004 k.p.c.”4
Można zauważyć, że dwa sprzeczne projekty – (rządowy) i autorski zespołu
kierowanego przez sędziego Janusza Płocha – powołują się na konieczność zbliżenia rozwiązania w prawie upadłościowym do regulacji art. 1004 k.p.c. Jeszcze
pod koniec 2013 r. cieszył się uznaniem rządowych legislatorów pogląd o pełnej zasadności wykreślenia hipotek w razie sprzedaży udziału (części ułamkowej)
nieruchomości5. Trudno określić, dlaczego zmieniono pierwotny projekt, z pewnością jednak nie musiały o tym decydować względy czysto jurydyczne. Samo
uzasadnienie zamiany w projekcie rządowym art. 313 PU przez dodanie ust. 6 jest
niejasne i wprost nawiązuje do uzasadnienia zupełnie przeciwnego rozwiązania.

2. Stanowisko doktryny i orzecznictwa (art. 313 PU)
Poza sporem pozostaje, że de lege lata w razie sprzedaży przez syndyka udziału w nieruchomości nie zostaje wykreślona hipoteka na rzecz wierzyciela wpisana
przed powstaniem współwłasności (art. 313 ust. 6 PU w zw. z art. 1013 k.p.c.).
Druk sejmowy z dnia 9.10.2014 r., nr 2824, s. 85.
Rekomendacje Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego. Red. nauk. M. Porzycki. Warszawa 2012, s. 183.
4
Ibidem, s. 184.
5
Projekt założeń projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne z dnia 20.11.2013 r., pkt 20 d,
w wersji z dnia 24.07.2013 r., pkt 19 d, http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/171400/katalog/171422#
171422.
2
3
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Jak już wspomniałem, proces legislacyjny w zakresie precyzji udostępnionej argumentacji budzi raczej poważne wątpliwości. Wydaje się zatem, że powołanie
się na stan obecny (art. 313 ust. 6 PU) jako wskazówki interpretacyjnej art. 313
PUN jest pozbawione większej wagi, a raczej odsłania pole do domysłów, dla
czyjego dobra wprowadzono zmianę (cui bono fuerit). Z pewnością sektor kredytowy może poczuć się usatysfakcjonowany6. Obecne rozwiązanie bez wątpienia powoduje, że wierzyciele mający zabezpieczone hipotecznie wierzytelności,
mimo ogłoszenia upadłości, są preferowani w porównaniu z poprzednim stanem
prawnym.
Niezależnie od obecnie obowiązującego stanu prawnego należy zatem dokonać wykładni art. 313 PUN. Przepis art. 313 PUN nie zawierał żadnej odrębnej
regulacji co do losu zabezpieczeń rzeczowych na udziale upadłego w nieruchomości. Nie oznacza to oczywiście, że doktryna i, jak sądzę, praktyka przyjęta w wydziałach ksiąg wieczystych nie wypracowały dominującego punktu widzenia.
W doktrynie nie spotkałem się ze stanowiskiem na gruncie art. 313 ust. 2
PUN, które nawiązuje akceptująco do obecnej regulacji w art. 313 ust. 6 PU.
Nie wykluczam zasadności zarzutu niepełnej kwerendy bibliograficznej, jednak
w znanych mi publikacjach przyjęto jednolity pogląd, że art. 313 ust. 2 PUN
obejmuje swoim zakresem zastosowania również przypadek sprzedaży przez syndyka udziału (części ułamkowej) w nieruchomości, na której została ustanowiona
hipoteka przed powstaniem współwłasności.
Uważa się jednocześnie, że przepis art. 313 ust. 2 PUN ze względu na wykładnię systemową, celowościową modyfikował odesłanie z ust. 1 tego przepisu do
przepisów k.p.c. regulujących skutki sprzedaży egzekucyjnej. Innymi słowy, zgodnie przyjmuje się, że przepis art. 313 ust. 2 PUN w sposób kompleksowy i autonomiczny wobec przepisów Kodeksu postępowania cywilnego regulował wpływ
na byt hipoteki zbycie nieruchomości oraz części ułamkowej w nieruchomości,
mimo że o udziale ułamkowym powołany przepis nie wspominał. Twierdzi się,
że brak szczegółowej regulacji co do części ułamkowej w art. 313 ust. 2 PUN
nie wyłącza jego zastosowania per analogiam7. Ten ostatni argument jest raczej
dyskusyjny. Pojęcie nieruchomości zawarte w art. 313 ust. 2 PUN nawiązywało
do tytułu Działu VI Egzekucja z nieruchomości, Tytułu II, Części III k.p.c., który
obejmuje również egzekucję z ułamkowej części nieruchomości. Przepisy PUN
6
O skuteczności lobby bankowego w trakcie prac nad ustawą zob. A. Hrycaj, w: „System
Prawa Handlowego”. T. 6: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Red. A. Hrycaj, A. Jakubecki,
A. Witosz. Warszawa 2016, s. 999, przyp. 95.
7
M. Kos, P. Zimmerman: Skutki nabycia nieruchomości i przedsiębiorstwa od syndyka masy
upadłości. „Monitor Prawa Bankowego” 2013, nr 1, s. 88–89; P. Zimmerman: Prawo upadłościowe
i naprawcze. Komentarz. Warszawa 2014, art. 313, nb. 14; Idem, w: „System Prawa Handlowego”.
T. 4: Prawo instrumentów finansowych. Red. M. Stec. Warszawa 2016, s. 1068, nb. 77; oględnie
A. Jakubecki, F. Zedler: Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Warszawa 2011, art. 313,
pkt 3.
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nie wprowadzały rozróżnienia między nieruchomością a częścią ułamkową; inny
wniosek prowadzi do nieco absurdalnej tezy, że art. 320 ust. 2 PUN nie można
było zastosować do oszacowania udziału w nieruchomości.
Brak jest znanego mi orzeczenia publikowanego w ogólnie dostępnych zbiorach orzecznictwa kwestionującego powyższy pogląd. Owszem, istnieje orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 27.06.2002 r. (IV CKN 1167/00), w którym Sąd
odniósł się obiter do tej kwestii przeciwnie, ale rozważania były prowadzone
na gruncie prawa upadłościowego z 1934 r., które nie zawierało odpowiednika art. 313 ust. 2 PUN. Co więcej, również Sąd Najwyższy stwierdził w innym
orzeczeniu, że w stanie faktycznym, w którym nie znajduje zastosowania art. 317
ust. 2 PUN, właśnie art. 313 ust. 2 PUN stanowi podstawę do wykreślenia hipoteki w razie sprzedaży udziału w nieruchomości8. W doktrynie nie zanotowałem
krytyki poglądu, który wyklucza zastosowanie art. 1013 k.p.c. w zw. z art. 313
ust. 2 PUN.
Poza sporem pozostaje, że „podzielność” hipoteki doprowadzi do jej wygaśnięcia na udziale, jeżeli ów udział nabyłby wierzyciel hipoteczny (art. 247 k.c.).
Jest to zagadnienie wykraczające poza temat artykułu, ale jedynie wskazuję, że
dopuszczalność wpisu wykreślenia hipoteki ciążącej na udziale jest bezsporna9.
Z powyższego wynika, że w razie zastosowania art. 313 ust. 2 PUN do sprzedaży
udziału – z wyłączeniem stosowania art. 1013 k.p.c. – nie ma przeszkód do wykreślenia hipoteki.

3. Zasadność wykreślenia hipoteki
wpisanej przed powstaniem współwłasności –
wniosek de lege ferenda
3.1. Uwaga wprowadzająca
Zasadnicze pytanie, które musi zostać postawione, dotyczy kwestii, czy wykreślenie hipoteki z udziału (części ułamkowej) jest korzystne dla masy upadłości. Tak
postawione pytanie profiluje odpowiedź, która stanowi podstawę wniosku de lege
ferenda wykreślenia obecnie obowiązującego art. 313 ust. 6 PU i przywrócenia wykładni dominującej w czasie obowiązywania art. 313 PUN. Na marginesie chciałbym dodać, że obecnie procedowana nowelizacja prawa upadłościowego (druk
nr UD 357, projekt z dnia 6.03.2019 r.) niestety nie zawiera zmiany art. 313 PU.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 2016 r., II CSK 165/15.
J. Gudowski: Kodeks cywilny. Komentarz. T. 2: Własność i inne prawa rzeczowe. Warszawa
2016, art. 247, pkt 2.
8
9
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3.2. Zasada optymalizacji
W teorii prawa zasadniczo zwraca się uwagę na dwa ujęcia zasady prawa.
Po pierwsze, jako normy prawnej wyrażonej wprost w przepisie prawa lub też
wyinterpretowanej z przepisów prawa. Normatywna postać zasady wiąże się z jej
dyrektywalnym (nakazowym) charakterem10.
Zasada prawa, jeśli nie ma być jedynie wykorzystywana opisowo czy nawet
ideologicznie, zwłaszcza dla celów dydaktyki, dyskursu naukowego czy rozważań
o modelu gałęzi, czy dziedziny prawa, to winna znaleźć miejsce w sądowym stosowaniu prawa. Zasada ma charakter dyrektywalny i chociaż nie wyznacza decyzji organu stosującego prawa (konsekwencji prawnych) musi być uwzględniana
w procesie stosowania prawa, w większym lub mniejszym stopniu wyznaczając
kierunek argumentacji11. Wprost o argumentacyjnej funkcji zasad pisze W. Berutowicz, wyjaśniając ich rolę w stosowaniu przepisów prawa postępowania cywilnego12. Dodatkowo należy wskazać, że ujęcie opisowe zasady nie przekreśla
równoległej interpretacji dyrektywalnej13. Innymi słowy, nie można stwierdzić, że
zasady prawa upadłościowego mają znaczenie opisowe, ale winny być uwzględniane w procesie stosowania prawa.
Istota prawa upadłościowego regulującego tzw. upadłość likwidacyjną wyjaśniana jest przez zasady przewodnie dla tego działu prawa cywilnego postępowania wykonawczego. Nie mają one znaczenia wyłącznie opisowego, nie są również swoistymi ideami, które znalazły swoje lepsze lub gorsze odzwierciedlenie
w tekście prawnym ustawy. Zasady prawa upadłościowego to wypowiedzi dyrektywalne, normy prawne, które nakazują adresatom odpowiednie zachowanie.
Odwołanie się zatem do zasady prawa upadłościowego nie jest akademickim ornamentem, ale powołaniem się na argumentacyjną, normatywną podstawę prawną14. Tak jednoznacznie wskazał Trybunał Konstytucyjny, który bez wątpliwości
zaliczył zasady do zbioru przepisów prawa upadłościowego15.
Kluczową zasadą jest zasada wyrażona w art. 2 ust. 1 PU, zwana zasadą
optymalizacji, polegająca na tym, że syndyk, sędzia-komisarz mają obowiązek
10
Zob. A. Torbus: Zasady postępowania cywilnego. W: Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania. Red. E. Marszałkowska-Krześ, I. Gil, Ł. Błaszczak. Sopot 2016, passim.
11
Zob. S. Tkacz: O zintegrowanej koncepcji zasad prawa w polskim prawoznawstwie (od dogmatyki do teorii). Toruń 2014, s. 37.
12
W. Berutowicz: O pojęciu naczelnych zasad postępowania cywilnego. „Studia Cywilistyczne” 1975, T. 25–26, s. 29; J. Jodłowski, w: Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego. Red.
J. Jodłowski. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974, s. 33.
13
M. Korycka-Zirk: Teorie zasad prawa a zasada proporcjonalności. Warszawa 2012, s. 43.
14
A. Witosz, w: „System Prawa Handlowego”. T. 6: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe.
Red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz…, s. 625.
15
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 listopada 2009 r., P 88/08. OTK ZU 10/A/2009,
poz. 146.
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tak prowadzić postępowanie, aby w sposób optymalny (maksymalny) zaspokoić wierzycieli upadłego dłużnika16. Wspomniana zasada oznacza, że przepisy
postępowania upadłościowego, o ile same nie zawierają dyspozycji preferującej
inne interesy niż interes majątkowy wierzycieli, mają być interpretowane w razie
wątpliwości w taki sposób, aby zaspokoić w najwyższym stopniu wierzytelności
wobec upadłego17.
Nadrzędność tej zasady wykazuje się w różnych stanach faktycznych objętych
hipotezami przepisów prawa upadłościowego. Trafnie zauważa P. Janda, że nakaz
sprzedaży przedsiębiorstwa w całości nie jest podyktowany głównie względami
– celami sanacyjnymi, ale opiera się na założeniu, że jest to ekonomicznie najbardziej opłacalny sposób likwidacji majątku18.
Z tą zasadą skorelowana jest zasada ochrony interesu grupowego wierzycieli
(zwana również naczelną zasadą ochrony praw wierzycieli19), która oznacza, że
tylko w określonych sytuacjach prawnych wierzyciel upadłego będzie zaspokojony na preferencyjnych – uprzywilejowanych warunkach.
Przepis art. 313 ust. 6 PU odsyłający do art. 1013 k.p.c. powoduje, że istotnemu ograniczeniu podlega zarówno zasada optymalizacji, jak i ochrony interesu
grupowego. Na plan pierwszy wysuwa się nadmierne uprzywilejowanie wierzycieli zabezpieczonych na udziale przez wpis hipoteki.
3.3. Względność tzw. prawa odrębności (art. 336 ust. 1 PU)
W doktrynie zgodnie przyjmuje się, że tzw. prawo odrębności wyczerpuje się
w uprzywilejowanym zaspokojeniu z funduszu powstałego w następstwie likwidacji przedmiotu obciążonego zabezpieczeniem (art. 336 ust. 1, art. 345 ust. 1
PU). Dopiero wówczas wyodrębnia się z masy upadłości środki na funkcjonalnie
odrębnym funduszu pozyskane ze „zbycia” rzeczy i praw obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską20.
M. Kos, B. Sierakowski: Zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku spółki kapitałowej a dalsze jej istnienie. „Monitor Prawa Bankowego” 2014, nr 5, s. 92;
P. Zimmerman: Objęcie hipoteką czynszu najmu i dzierżawy w razie upadłości. „Monitor Prawa
Bankowego” 2014, nr 11, s. 48.
17
J.S. Petraniuk: Upadłość i jej podstawy w prawie upadłościowym i naprawczym. „Przegląd
Prawa Handlowego” 2003, nr 12, s. 18.
18
P. Janda: Ochrona osób trzecich w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego przedsiębiorcy. Warszawa 2011. LEX, rozdz. 1, pkt 4.
19
II FSK 1287/05 – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
20
P. Biedrawa: Przedmiot zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy w postępowaniu upadłościowym wobec emitentów obligacji jako osobna masa upadłości. „Monitor Polski” 2012, nr 20, s. 1118;
P. Horosz: Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w upadłości likwidacyjnej. Warszawa 2013, s. 287 i n.; M. Medyński, B. Sierakowski: Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego
w ramach postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku niewypłacalnego dłużnika.
16

808

Andrzej Torbus

Kwoty pozostałe po zaspokojeniu zabezpieczonych wierzytelności wchodzą do
funduszów masy upadłości. W doktrynie twierdzi się i słusznie, że wierzyciele hipoteczni są preferowani, gdyż przysługuje im zaspokojenie uprzywilejowane wynikające z prawa odrębności. To trafny pogląd, ale nie należy przyjmować
go nazbyt dogmatycznie. Prawo upadłościowe nie przejęło rozwiązania znanego
prawu upadłościowemu z 1934 r. w brzmieniu do nowelizacji z 1997 r., w myśl
którego wierzyciel zabezpieczony rzeczowo uzyskiwał zaspokojenia zupełnie
poza postępowaniem upadłościowym. Prawo odrębności podlega ograniczeniu
w tym znaczeniu, że nie oznacza ono prawa do wyłącznego zaspokojenia z sum
uzyskanych ze zbycia przedmiotu zabezpieczenia.
Sposób zaspokojenia wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo jest tylko w pewnym zakresie odstępstwem od zasady ochrony interesu grupowego i zasady optymalizacji. Rzecz obciążona prawami gwarantującymi zaspokojenie niejako poza
wspólnotą zwykłych wierzycieli tworzy jedną z mas majątkowych, która nie jest
jednak idealnie odseparowana od właściwej masy upadłości.
Odrębna masa upadłościowa wyraża określoną wartość, która przeznaczona
jest na uprzywilejowane zaspokojenie wierzycieli upadłego dysponujących zabezpieczeniem niezależnie od ich klasyfikacji jako rzeczowych lub osobistych.
Uprzywilejowanie przejawiające się w tzw. prawie odrębności (pojęcie przejęte
z niemieckiego prawa upadłościowego tzw. Absonderungsrecht) nie zmienia okoliczności, że przyjęta w prawie upadłościowym zasada zaspokojenia wszystkich
wierzycieli z przedmiotu obciążonego prawami na rzecz osób trzecich doznaje
ograniczeń tylko ze względu na wartość „masy odrębnej”, a nie ze względu na
trwałą separację funduszów uzyskanych ze zbycia składników obu mas upadłościowych.
Powiązanie systemowe wyrażające się w osiągnięciu celu maksymalnego
zaspokojenia wierzytelności wobec upadłego winno być analizowane nie tylko
w zakresie połączenia funduszów uzyskanych ze sprzedaży masy odrębnej po
zaspokojeniu wierzycieli zabezpieczonych na przedmiocie tworzącym ową masę
odrębną. Wartość przedmiotu obciążonego prawami generującymi prawo do odrębnego zaspokojenia musi być brana pod uwagę zarówno w stadium rozpoznawania wniosku o ogłoszeniu upadłości (art. 13 ust. 2 PU), jak i w stadium właściwego postępowania upadłościowego.
Umorzenie postępowania nastąpi w sytuacji określonej w art. 361 ust. 1 pkt 1
PU, ale w zakresie, w którym brak szans na przekazanie sumy po zbyciu przedmiotu obciążonego do funduszów masy art. 336 ust. 1 in fine PU21. O istnieniu
„Monitor Prawa Bankowego” 2013, nr 12, s. 91; P. Sokal: Zastaw zwykły i zastaw rejestrowy na
akcjach. Warszawa 2011, s. 399–400; A. Świderek: Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz.
Red. D. Zienkiewicz. Warszawa 2006, art. 336, nb. 1.
21
Projektodawcy nowelizacji prawa upadłościowego (projekt z dnia 6.03.2019 r.) dostrzegli tę
istotną okoliczność. Na mocy projektowanego art. 361 ust. 3 PU umorzenie postępowania będzie
dopuszczalne dopiero po wykonaniu planu podziału sumy pochodzącej ze sprzedaży rzeczy obcią-
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aktywów masy decyduje w wypadku zabezpieczeń wymienionych w art. 361 ust. 1
pkt 1 PU relacja między wartością zabezpieczonych wierzytelności, praw osobistych ciążących na nieruchomości22 a wartością rzeczy, wierzytelności i praw,
które są tymi prawami obciążone (art. 336 ust. 1 zd. 2 PU)23. Wykładnia celowościowa art. 336 ust. 1 PU wzmocniona treścią art. 62 PU przyporządkowującemu do masy upadłościowej przedmiot obciążony zabezpieczeniem przemawia za
tezą, że wyłączenie tego przedmiotu dla oceny istnienia podstawy umorzenia jest
uzasadnione, jeżeli wartość zabezpieczonej wierzytelności wraz ze spodziewanymi kosztami likwidacji obciążonego składnika masy upadłościowej, wartość praw
osobistych wygasających wraz ze sprzedażą nieruchomości przewyższa wycenę
tego składnika masy24.
Co więcej, nie dojdzie od umorzenia postępowania upadłościowego w razie,
gdy wartość sprzedanej nieruchomości zapewni finansowanie kosztów postępowania (art. 345 ust. 1 PU). Nie jest przy tym obojętne dla innych wierzycieli uregulowanie w art. 345 ust. 1 PUN, które przewiduje przekazanie do funduszów
masy upadłości kwoty obejmującej koszty likwidacji tego przedmiotu oraz inne
koszty postępowania upadłościowego w wysokości nieprzekraczającej dziesiątej
części sumy uzyskanej z likwidacji. Jak zauważa R. Adamus, ustawodawca ustalił
wysokość kosztów w formie pewnego „ryczałtu”. Nie podlegają one ani zwiększeniu, ani zmniejszeniu, jeżeli przedmiot zabezpieczenia absorbował mniej lub więcej wydatków z masy upadłości. Koszty postępowania upadłościowego, w rozumieniu komentowanego przepisu, to zarówno koszty już poniesione, jak i koszty
planowane (np. w preliminarzu wydatków) do poniesienia w toku postępowania
upadłościowego25.
Między funduszami masy a sumą uzyskaną z likwidacji masy odrębnej zachodzi kolejna oczywista zależność wskazana w art. 346 ust. 1 PU, na mocy
którego zaspokaja się w ograniczonym zakresie należności alimentacyjne, renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty
z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią
żonej prawami rzeczowymi. Ta zmiana pozwala umorzyć postępowanie dopiero wtedy, gdy okaże
się, że masa upadłości nie uzyska żadnych wpływów po podziale tejże sumy.
22
Zob. omówienie zaspokojenia tych praw T. Chilarski, P. Grzejszczak: Prawa osobiste
i roszczenia ujawnione w księdze wieczystej a postępowanie upadłościowe. „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 5, s. 29 i n.; S. Gurgul: Jasne i niejasne oblicza Prawa upadłościowego i naprawczego
po nowelizacji z 6.03.2009 r. – cz. VI. „Monitor Polski” 2010, nr 9, s. 495.
23
S. Cieślak: Fundusze masy upadłości – postępowanie podziałowe. Komentarz. Warszawa
2004, s. 26, 33.
24
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2007 r., III CZP 91/07. Przedmiot obciążony hipoteką czy zastawem jest składnikiem masy upadłości, co nie zmienia skuteczności legis
specialis regulujących zaspokojenie poza postępowaniem zastawnika rejestrowego. Zob. P. Janda:
Sposoby zaspokojenia roszczeń w postępowaniu obejmującym likwidację majątku upadłego. Warszawa 2007, s. 98 i n.
25
R. Adamus: Prawo upadłościowe. Komentarz. Warszawa 2016, art. 345 nb. 2.

810

Andrzej Torbus

rentę, jak też wynagrodzenia za pracę pracowników wykonujących pracę na
nieruchomości.
Z powyższych rozważań wynika następująca podstawa argumentacyjna do
dalszych rozważań. Uprzywilejowanie wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo nie
jest indyferentne dla sytuacji prawno-ekonomicznej „zwykłych” wierzycieli upadłościowych. Nie chodzi przy tym o triumfalne głoszenie tezy niestanowiącej novum, że syndyk powinien uzyskać maksymalną cenę za sprzedaż przedmiotów
tworzących masę upadłości. Ten truizm niepozbawiony wysokiej rangi praktycznej prowadzi jedynie do podkreślenia, że art. 2 ust. 1 PU nie ogranicza nakazu
zastosowania wyrażonej w nim dyrektywy wyłącznie do kwestii uzyskania lukratywnego wyniku likwidacji składnika masy upadłości.
Odrębne reguły zaspokojenia wierzyciela czy wierzycieli zabezpieczonych
rzeczowo nie podważają następujących tez uzasadniających skreślenie art. 313
ust. 6 PU. Po pierwsze, całość regulacji dotyczącej likwidacji odrębnej masy nie
ma na celu maksymalnego zaspokojenia uprzywilejowanych wierzycieli. Gdyby
bowiem taki był cel regulacji, ratio legis przemawiałoby za dokonaniem zbycia
poza postępowaniem upadłościowym (art. 118 § 1 i 2 prawa upadłościowego
z 1934 r.). Po drugie, wartość przedmiotu tworzącego odrębną masę służy zaspokojeniu interesu ogółu wierzycieli. To zasadniczo różni ratio legis uregulowania sytuacji podmiotów uwikłanych w zbycie egzekucyjne od odpowiednego
ich usytuowania w postępowaniu upadłościowym. Po trzecie, wierzyciel zabezpieczony rzeczowo – niezależnie od jego klasyfikacji jako wierzyciela rzeczowego
albo osobistego – jest wierzycielem upadłościowym w rozumieniu art. 189 PU
i jego zaspokojenie, nawet dokonywane na uprzywilejowanych warunkach, nie
jest doskonale odseparowane od zasad prawa upadłościowego. Niezależnie na
ile art. 189 PU oraz art. 236 PU, regulujące wciągnięcie na listę wierzyciela rzeczowego, mają znaczenie czysto deklaratywne i nie zmieniają reguł zaspokojenia
z przedmiotu zabezpieczenia, to jednak wskazują na ich więź z zasadami postępowania upadłościowego.
Jest zrozumiałe, że przyjęcie konceptu o zasadności stosowania art. 1013 k.p.c.
na mocy art. 313 ust. 6 PU (poprzedni art. 313 ust. 1 PUN) wyklucza zarówno
urzeczywistnienie zasady optymalizacji i zasady ochrony interesu grupowego.
Udział (część ułamkowa) po jego zbyciu nie będzie w praktyce efektywnie zasilał
kosztów postępowania czy funduszów masy w ogólności. Zdatność do sprzedaży
udziału za odpowiednią cenę jest czysto teoretyczna. Jest oczywiste, że udział
obciążony hipoteką ma wartość handlową pomniejszoną o wartość zabezpieczonej wierzytelności. W rezultacie nie dojdzie do transferu środków do funduszów
masy (art. 345 ust. 1 PU), zwiększa się prawdopodobieństwo umorzenia postępowania z powodu braku aktywów, finansowanie kosztów postępowania będzie pochodzić z innych aktywów masy lub bezpośrednio z zaliczek wierzycieli.
Co więcej, taki tok rozumowania radykalnie absolutyzuje prawo odrębności, ponieważ nie uwzględnia jego względnego charakteru. Prawo odrębności nie wy-
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łącza korzyści dla ogólnej masy wynikających z transferu do funduszów masy
upadłości.

4. Naruszenie interesu wierzycieli osobistych
w razie obciążenia udziału hipoteką
wpisaną na rzecz innego wierzyciela osobistego
przed powstaniem współwłasności
Przeciwko interpretacji odmiennej od tutaj reprezentowanej przemawia sytuacja wierzyciela osobistego, który jednocześnie zyskał zabezpieczenie hipoteczne
objęte zakresem zastosowania art. 313 ust. 6 PU w zw. z art. 1013 k.p.c.
W wypadku zbycia nieruchomości, która nie jest objęta współwłasnością, taki
wierzyciel dysponuje dwoma uprawnieniami do zaspokojenia natury materialno-procesowej. Pierwsze z nich wynika z reguł ogólnych dochodzenia wierzytelności upadłościowej. Zabezpieczony rzeczowo wierzyciel osobisty upadłego, jeżeli
chce skorzystać z podziału funduszów masy upadłościowej, winien zgłosić swoją
wierzytelność do postępowania (art. 236 ust. 1 i 2 PU), natomiast jego uprawnienie do udziału w podziale sumy uzyskanej z masy odrębnej jest równoległe
do zaspokojenia z funduszów masy26. To drugie uprawnienie nie wymaga zgłoszenia wierzytelności do masy z wnioskiem o zaspokojenie z sumy uzyskanej ze
zbycia przedmiotu obciążonego zabezpieczeniem. Z przepisu art. 236 ust. 2 PU
wynika, że taka wierzytelność jest wciągana na listę z urzędu wyłącznie po to, aby
ustalić podmiot, któremu przysługuje zaspokojenie po likwidacji masy odrębnej
(art. 346 ust. 1 PU)27.
Z oczywistych względów w przypadku wierzyciela osobistego, który dysponuje zabezpieczeniem ustanowionym na nieruchomości przed ustanowieniem
współwłasności, powstaje problem zaspokojenia z wartości uzyskanej ze sprzedaży udziału przez syndyka. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 313 ust. 6 PU,
jasne jest, że taki wierzyciel nie jest objęty dyspozycją art. 236 ust. 2 oraz art. 336
ust. 1 i art. 345 ust. 1 PU, skoro jego zabezpieczenie nie ulega anihilacji po zbyciu
przez syndyka udziału (art. 1013 k.p.c.). Nie zmienia to jednak jego prawa do zaspokojenia z podziału w ramach podziałów funduszu masy upadłościowej. Taki
R. Adamus: Wierzytelności zabezpieczone hipoteką w upadłości deweloperskiej. „Monitor
Prawa Bankowego” 2013, nr 12, s. 45; M. Medyński, B. Sierakowski: Zaspokojenie wierzyciela
hipotetycznego w ramach postępowania upadłościowego…, s. 94.
27
A. Hrycaj, w: „System Prawa Handlowego”. T. 6: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe.
Red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz…, s. 998; S. Gurgul: Prawo upadłościowe. Komentarz.
Warszawa 2018, art. 236, nb.14; uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2007 r., III CZP
91/07.
26
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wierzyciel objęty jest dyspozycją art. 1 ust. 1 pkt 1 PU, który stanowi, że celem
postępowania upadłościowego jest wspólne dochodzenie wierzytelności.
Mamy zatem do czynienia z wymagającym krytyki przełamaniem zasady
optymalizacji. O ile wierzyciel rzeczowy jest uprawniony do żądania od dłużnika rzeczowego znoszenia egzekucji z przedmiotu obciążonego zabezpieczeniem,
o tyle wierzyciel osobisty, który dysponuje równoczesnym zabezpieczeniem
rzeczowym, jest uprawniony do zaspokojenia z każdego składnika majątkowego dłużnika28. Oznacza to zatem, że taki wierzyciel cieszy się fenomenalnym
uprzywilejowaniem, gdyż uzyskuje zaspokojenie z podziału funduszów masy
upadłościowej i jedocześnie zachowuje pełne zabezpieczenie wierzytelności
(art. 1013 k.p.c.), która z reguły nie jest w całości zaspokojona w ramach podziału masy upadłości. Jest to z punktu widzenia zasad postępowania stanowisko
pozbawione wszelkiej racji.
Obecną regulację art. 313 ust. 6 PU można chyba wyjaśnić dbałością o interesy szeroko rozumianego sektora kredytowego. Tak czy inaczej, zaprezentowana
analiza wskazuje na anomalię występującą w następstwie zastosowania art. 1013
k.p.c. w zw. z art. 313 ust. 6 PU w obecnie obowiązującym brzmieniu. Można
zatem stwierdzić, że regulacja przyjęta w prawie upadłościowym jest prawidłowa,
choć nieprecyzyjna, gdyż wyklucza zastosowanie art. 1013 k.p.c. z korzyścią dla
celów i zasad postępowania upadłościowego.

5. Odmienne ratio legis zastosowania art. 1013 k.p.c.
w postępowaniu egzekucyjnym
W piśmiennictwie zgodnie zwraca się uwagę, że art. 1013 k.p.c. ma na celu
przeciwdziałanie nadmiernemu uprzywilejowaniu wierzyciela rzeczowego, który
może dochodzić należności od dłużnika osobistego. Innymi słowy, zaspokojenie
takiego wierzyciela w ramach podziału sumy ze sprzedaży udziału byłoby niesłuszne, gdyż w istocie nie wiadomo, czy nie jest jego wolą zaspokojenie z innego przedmiotu niż rzecz obciążona jego prawem. To powoduje, że nabywca
w postępowaniu egzekucyjnym udziału w nieruchomości obciążonej prawem
osoby trzeciej ustanowionym przed powstaniem współwłasności nie nabywa
owego udziału na zasadach tzw. nabycia pierwotnego. Pomijam zasadność tej
argumentacji, gdyż z oczywistych względów jest ściśle powiązana ze specyfiką
egzekucji syngularnej.

P. Filipiak, A. Michalska: Uprawnienie wierzyciela rzeczowego do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. „Kwartalnik Doradca Restrukturyzacyjny” 2015, nr 1, s. 52.
28
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Kluczem do zrozumienia odrębności zaspokojenia egzekucyjnego od zaspokojenia upadłościowego jest uwaga uznanego komentatora H. Pietrzkowskiego29.
Powołany autor wskazuje, że nabywca w postępowaniu egzekucyjnym przejmuje
tylko odpowiedzialność rzeczową, co wcale nie oznacza, że będzie musiał spłacać
wierzytelność hipoteczną. Jeśli natomiast wierzyciel hipoteczny skieruje egzekucję do nabytego przez nabywcę udziału w nieruchomości, to nabywca, aby uchronić się przed ewentualną utratą tego udziału, będzie musiał spłacić wierzytelność
i uzyska roszczenie do dłużnika osobistego na podstawie art. 518 k.c.; spłaci bowiem cudzy dług, za który odpowiadał rzeczowo. Rozważania te prowadzą do
wniosku, że hipoteka obciążająca nieruchomość, której ułamkowa część stanowi
przedmiot przysądzenia własności, nie zalicza się do ceny nabycia, ani też nie
obniża się o jej kwotę wartości nieruchomości przy jej oszacowaniu. Z tego wyjaśnienia wynika niezbicie założenie, że pozycja prawna nabywcy udziału w postępowaniu egzekucyjnym jest chroniona w dwójnasób. Po pierwsze, pozostaje
otwarta kwestia, czy wierzyciel zabezpieczony rzeczowo w ogóle skieruje egzekucję do przedmiotu zabezpieczenia. Po drugie, jeżeli to nastąpi, to nabywca jest
chroniony, jako że przysługuje mu roszczenie z art. 518 k.c. wobec dłużnika.
Wreszcie zwraca się uwagę na inny aspekt typowy dla postępowania egzekucyjnego, w którym interes ekonomiczny wierzyciela egzekwującego jest podstawą
jego decyzji o kontynuowaniu egzekucji z udziału w nieruchomości. Jeżeli wartość zabezpieczonych wierzytelności znacznie przekracza wartość udziału, nabycie tegoż w egzekucji sądowej jest ekonomicznie nieracjonalne. Na ten aspekt
zwrócił uwagę Sąd Okręgowy w Szczecinie, twierdząc, że zadaniem wierzyciela
egzekwującego będzie rozważenie celowości kontynuowania postępowania egzekucyjnego z udziałów (o ile bowiem wartość hipotek rzeczywiście przewyższa
wartość nieruchomości, iluzoryczna wydaje się perspektywa ich zbycia) bądź też
podjęcie działań zmierzających do doprowadzenia stanu ujawnionego w księdze
wieczystej do stanu zgodnego z prawem. Sąd stwierdził w istocie, że wierzyciel
winien wnieść o umorzenie egzekucji, ponieważ szanse zbycia są nikłe30.
Powyższa argumentacja nie licuje ze specyfiką postępowania upadłościowego.
Celem tego postępowania jest maksymalne wzbogacenie funduszów masy upadłości, a nie dbałość o interes wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo, dłużnika
czy innego właściciela ułamkowej części tej samej nieruchomości. W upadłości
występuje kolizja interesów pomiędzy wierzycielami hipotecznymi a wierzycielami osobistymi31. Zastosowanie art. 1013 k.p.c. w upadłości prowadzi do ograH. Pietrzkowski, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Red. T. Ereciński. T. 1.
Warszawa 2016, tezy do art. 1013.
30
Postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 29 września 2016 r., II Cz 415/16.
31
Ł. Przyborowski: Uprawnienia wierzyciela hipotecznego w odniesieniu do czynszu najmu
i dzierżawy w upadłości właściciela nieruchomości obciążonej hipoteką. Ogłoszenie upadłości (likwidacyjnej) jako zdarzenie odpowiadające zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym. Glosa do uchwały
Sądu Najwyższego z 14 maja 2014 r., III CZP 18/14. „Polski Proces Cywilny” 2015, nr 2, s. 261.
29
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niczenia zasobności masy przynajmniej o 10% wartości udziału sprzedawanego
bez wystąpienia skutku tzw. nabycia pierwotnego. Jednocześnie nabywca nie jest
zazwyczaj chroniony na mocy art. 518 k.c., gdyż z reguły upadły jako dłużnik
przestaje istnieć. Na grunt postępowania upadłościowego nie można przenieść
idei odstąpienia wierzyciela egzekwującego od egzekucji z części ułamkowej
i skierowania jej do innego składnika majątkowego, skoro upadłość jako egzekucja uniwersalna obejmuje cały majątek upadłego dłużnika.

6. Uwagi podsumowujące
W postępowaniu upadłościowym, a zwłaszcza w razie ogłoszenia upadłości
likwidacyjnej, należy interpretować przepisy z uwzględnieniem zasad optymalizacji i ochrony interesu zbiorowego wierzycieli. Odesłanie z art. 313 ust. 6 PU do
przepisów k.p.c. jest szkodliwe dla ogółu wierzycieli. Przemawia za tym teza, że
tzw. prawo odrębności wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo nie jest odseparowane od zasad postępowania. Z sum uzyskanych ze zbycia przedmiotu tworzącego odrębną masę zasila się fundusze masy, w tym koszty postępowania oraz inne
należności. Sprzedaż części ułamkowej, która nie prowadzi do tzw. pierwotnego
nabycia, z oczywistych względów prowadzi od zbycia udziału w nieruchomości
za kwotę niższą niż w sytuacji określonej w art. 313 ust. 2 PU. Przeciwko zastosowaniu art. 1013 k.p.c. szczególnie przemawia argument, że wówczas wierzyciel
osobisty, który dysponuje zabezpieczeniem wierzytelności upadłościowej, uczestniczy w pełnym wymiarze w podziale funduszu masy upadłości i jednocześnie
zachowuje pełne zabezpieczenie. Ponadto, przepis art. 1013 k.p.c. „zniechęca”
potencjalnych nabywców, skoro zastosowanie art. 518 k.c. wobec upadłego jest
raczej wątpliwe, jeżeli w następstwie upadłości najczęściej dochodzi do likwidacji
upadłego podmiotu.

B.T.B.

Urszula Torbus

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Geneza regulacji wspólnotowych
dotyczących zwolnień grupowych
1. Wprowadzenie
Problematyka powiązana z rozwiązywaniem umów o pracę stanowi jedno
z ważniejszych zagadnień prawa pracy. Przyjęcie określonego modelu rozwiązywania stosunków pracy determinuje zakres uprawnień pracodawcy, jego swobodę w zarządzaniu zakładem pracy i personelem oraz ograniczenia tej swobody.
W takim samym stopniu wpływa też na poziom uprawnień pracowniczych oraz
rolę przedstawicieli pracowników. Można wręcz uznać, że reguły określające zasady rozwiązywania stosunków pracy bezpośrednio oddziałują na kształtowanie się
wzajemnych relacji w sferze prawa pracy1, a nawet na przyjęty model dokształcania zawodowego pracowników i regulacje z zakresu ochrony przed bezrobociem2.
Jednoczesne rozwiązanie stosunków pracy z grupą pracowników dotyka wielu
sfer funkcjonowania przedsiębiorstwa i musi być traktowane inaczej niż suma
zwolnień indywidualnych, zatem ze względu na skutki wymaga odrębnej kwalifikacji prawnej.
Zwolnienia grupowe reguluje obecnie ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników3. Zastąpiła ona ustawę z dnia 28 grudnia 1989 r.
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyPor. G. Couturier: Quel avenir pour le droit de licenciement? Perspectives d’une régulation
européenne. „Droit Social” 1997, n° 1, s. 75.
2
P. Kravaritou-Manitakis: La proposition de directive de la Commission sur les licenciements
collectifs et les mesures de protection des travailleurs. „Revue de Marché Commun” 1974, n° 3 (173),
s. 130.
3
Tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 1969 ze zm.
1
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czyn dotyczących zakładu pracy4. Data jej uchwalenia dowodzi, że regulacja
zwolnień grupowych okazała się konieczna w następstwie transformacji ustrojowo-gospodarczej w 1989 r. W tym okresie głębokich zmian prawnych ustawodawca wyraźnie inspirował się prawem wspólnotowym, choć nie miał takiego
obowiązku5. Wpłynęło to w znacznym stopniu na kształt przyjętych rozwiązań,
w szczególności definicji zwolnienia grupowego i wprowadzenie szczególnej
procedury konsultacyjno-informacyjnej. Również obecnie członkostwo Polski
w Unii Europejskiej wymusza zgodność regulacji prawnych i ich wykładni z prawem UE, w tym z dyrektywą Rady nr 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie
zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zwolnień
grupowych6. Przedstawienie genezy dyrektywy pozwoli na lepsze zrozumienie jej
kształtu i powodu jedynie częściowej regulacji zwolnień grupowych na poziomie
unijnym, co bywa przedmiotem krytyki.

2. Pierwsza regulacja dotycząca zwolnień grupowych
(dyrektywa 75/129/WE)
Integracja europejska w początkowym okresie ograniczała się do kwestii
gospodarczych, budowania wspólnego rynku niezbędnego do rozwoju handlu
oraz przepływu towarów, usług, kapitału i osób. W tym okresie polityka socjalna
nie odgrywała istotnej roli. W traktacie rzymskim z 1957 r. [dalej: TR] kwestie
socjalne zostały uregulowane wyłącznie w takim zakresie, w jakim było to niezbędne dla umożliwienia integracji gospodarczej, nadrzędnego celu powstania
Wspólnoty, oraz wyeliminowania tzw. dumpingu socjalnego pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi7. Na marginalną rolę prawa pracy wpłynął
zapewne także fakt, że w większości krajów europejskich prawo pracy – jako odrębna dziedzina prawna, a nie wyodrębniona część prawa cywilnego – naprawdę
zaczęło pojawiać się dopiero po drugiej wojnie światowej. Można nawet przyjąć,
że formowanie się narodowych systemów prawa pracy zbiegło się z powstawaniem pierwszych Wspólnot Europejskich lub niewiele je poprzedzało8. Dlatego
też jego oddziaływanie na kształt rodzącej się integracji było nieporównywalnie
mniejsze niż obecnie.
Ostatni tekst jedn. Dz.U. 2002, poz. 980 ze zm.
Ł. Pisarczyk: Wpływ prawa wspólnotowego na kształt polskiej regulacji zwolnień grupowych.
W: Europeizacja polskiego prawa pracy. Red. W. Sanetra. Warszawa 2004, s. 131.
6
OJ L 225, z dnia 12.08.1998, s. 16–21, edycja polska r. 5, s. 327–332.
7
M. Matey: Praca i polityka socjalna w regulacjach europejskich. W: Nowy ład pracy w Polsce
i w Europie. Red. M. Matey. Warszawa 1997, s. 142.
8
B. Bercusson: European Labour Law. Butterworths 1996, s. 8.
4
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Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. w Europie Zachodniej pojawiły się nasilone restrukturyzacje w następstwie recesji, jaka dotknęła wówczas Europę. W tym czasie ustawodawstwa zachodnioeuropejskie nie
wypracowały skutecznych sposobów i środków prawnych dla ochrony pracowników przed następstwami niezbędnych redukcji personelu9. Istotne znaczenie
miało także załamanie się rynków w 1973 r., będące następstwem podwyżki cen
ropy w wyniku wojny na Bliskim Wschodzie10, oraz wystąpienie tzw. przyczyn
strukturalnych wymuszających zwolnienia grupowe. Do tych ostatnich niewątpliwie zaliczyć należy starzenie się niektórych dziedzin przemysłu, jak np. przemysł
tekstylny. Również utrata rynków zbytu oraz niedostateczna konkurencyjność
przedsiębiorstw europejskich na rynku międzynarodowym spowodowały konieczność zmniejszenia zatrudnienia w pewnych sektorach, zmianę usytuowania
przedsiębiorstw ze względu na lokalizację w regionach industrialnych lub zbyt
wysokie koszty pracy w porównaniu z innymi regionami. Także postęp techniczny i naukowy przyczynił się do zwiększenia wydajności produkcji i jednocześnie
do zmian w obrębie zatrudnienia nie tylko w sektorze przemysłowym, lecz także
handlowym i rolniczym11. Istotną rolę odegrała ponadto konieczność sprostania
przez przedsiębiorstwa europejskie konkurencji amerykańskiej i azjatyckiej12.
Warto też zauważyć, że powstanie i funkcjonowanie wspólnego rynku wywołało
zmiany ekonomiczne i liczne transformacje, z którymi nie miały wcześniej styczności gospodarki krajowe13.
Przyczyny strukturalne i związane z nimi zwolnienia pracowników nie pojawiły się w powojennej Europie, dopiero na przełomie lat sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych XX w., jednak wcześniej na szczeblu ponadnarodowym istniały mechanizmy pozwalające na objęcie ochroną pracowników w przypadku
restrukturyzacji, choć ograniczone do niektórych dziedzin przemysłu. Już w ramach pierwszej z europejskich wspólnot, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali
[dalej: EWWiS] – mimo że dążenie podnoszenia stopy życiowej oraz zwiększania
zatrudnienia w państwach członkowskich było traktowane marginesowo14 – dostrzeżono konieczność wspomagania restrukturyzacji na poziomie ponadnarodowym. W zawartym w Paryżu w 1951 r. Traktacie ustanawiającym EWWiS, w części odnoszącej się do kwestii ekonomicznych i społecznych, wprowadzono pewne
mechanizmy pomocy finansowej dla przedsiębiorstw. Z punktu widzenia prawa
M. Matey: Praca i polityka socjalna…, s. 161.
B. Bercusson: European Labour Law…, s. 219.
11
M. Lisein-Norman: Les licenciements collectifs, faits et orientations. „Revue de Marché
Commun” 1974, n° 3 (173), s. 124.
12
M. Matey: Praca i polityka socjalna…, s. 161; P. Kravaritou-Manitakis: La proposition de
directive…, s. 132.
13
A. Coppé: Remarques sur l’harmonisation des conditions des licenciements collectifs dans la
perspective économique et sociale. „Revue de Marché Commun” 1974, n° 3 (173), s. 146.
14
L. Mitrus: Tendencje rozwojowe wspólnotowego prawa pracy. „Państwo i Prawo” 2003, z. 7,
s. 33.
9
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pracy szczególnie ważny był art. 56 Traktatu EWWiS, który wprost odnosił się
do wspomagania dużych redukcji zatrudnienia w przemyśle węglowym lub stalowym oraz łagodzenia socjalnych następstw zwolnień grupowych. Wprowadzał
on możliwość udzielenia bezzwrotnej pomocy przez Radę, która miała na celu
przede wszystkim wypłatę pracownikom odszkodowań i zasiłków, sfinansowanie
ich urlopów na okres niezbędny do zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa
oraz przekwalifikowanie pracowników w razie konieczności zmiany zawodu15.
Należy zauważyć, że podejmowane w ramach EWWiS działania nie odzwierciedlały spójnej polityki w sferze zatrudnienia, lecz stanowiły uzupełnienie
funkcjonowania wspólnego rynku, zwłaszcza wprowadzenia porównywalnych
kosztów produkcji i umożliwienia wolnej konkurencji16. Doświadczenia zdobyte
w ramach Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali dowiodły, że ekonomiczne i społeczne wspieranie niezbędnych procesów restrukturyzacyjnych ułatwia kształtowanie polityki społecznej, której celem jest utrzymanie dotychczasowych warunków życia pewnej zbiorowości. Doświadczenia te miały także wpływ na założenia
dyrektywy 75/129/WE17.
Prócz programów wspierających restrukturyzację w ramach EWWiS, zjawiskiem, które również opóźniło potrzebę uregulowania zwolnień grupowych na
poziomie Wspólnoty, było powołanie i funkcjonowanie Europejskiego Funduszu
Socjalnego. Fundusz ten, ustanowiony na podstawie art. 123 TR, miał na celu
zwiększenie możliwości zatrudnienia pracowników i jego ułatwienie na rynku
wewnętrznym oraz zwiększenie zawodowej i geograficznej mobilności pracowników wewnątrz Wspólnoty. Cele te, zmierzające do ułatwienia pracownikom
dostosowania się do zmian gospodarczych, miały być osiągane m.in. przez szkolenia zawodowe i przekwalifikowania. W literaturze podkreśla się, że w latach
sześćdziesiątych XX w. Europejski Fundusz Socjalny odegrał ważną rolę w przesunięciu nadwyżki siły roboczej w ramach EWG. Na przykład dzięki wsparciu
finansowemu funduszu ponad pół miliona bezrobotnych włoskich pracowników
uzyskało nowe kwalifikacje zawodowe i znalazło zatrudnienie na rynku niemieckim i francuskim18.
Oprócz przyczyn strukturalnych, na uchwalenie dyrektywy 75/129/WE wpłynęła także szczególna sytuacja społeczno-polityczna w Europie Zachodniej na
początku lat siedemdziesiątych XX w. Dostrzeżenie elementów socjalnych, które
dziś można nazwać początkiem polityki społecznej, było następstwem wydarzeń
z 1968 r. i nastrojów panujących wówczas w społeczeństwach krajów Wspólnoty.
Por. postanowienia art. 46 i n. Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali
z dnia 18 kwietnia 1951 r. Traktat wszedł w życie 22 lipca 1952 r. i na mocy art. 97 Traktatu obowiązywał przez okres 50 lat.
16
A.M. Świątkowski: Europejskie prawo socjalne. T. 1: Specyfika, stanowienie i stosowanie europejskiego prawa socjalnego. Warszawa 1998, s. 79–80.
17
A. Coppé: Remarques sur l’harmonisation…, s. 146.
18
A.M. Świątkowski: Europejskie prawo socjalne. T. 1..., s. 84–85.
15
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Doprowadziły one do zwołania w 1972 r. szczytu w Paryżu, na którym podkreślono m.in. znaczenie kwestii socjalnych dla budowy unii ekonomicznej i monetarnej. W efekcie szczytu pojawiła się potrzeba skoordynowanych działań dla
promowania kwestii społecznych na szczeblu Wspólnoty, które po konsultacjach
z partnerami społecznymi doprowadziły do opracowania w 1973 r. przez Komisję
programu. Jego celem było pełne i lepsze zatrudnienie, poprawa warunków życia
i zatrudnienia oraz zagwarantowanie pracownikom na poziomie wspólnotowym
udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących zakładu pracy19. Pomimo tak szeroko zakreślonych celów, przyjęty 21 stycznia 1974 r. w drodze rezolucji Rady
program nie zmierzał jednak do ustanowienia kompleksowej koncepcji polityki
społecznej na poziomie wspólnotowym. Wyrażał jedynie pewną polityczną chęć
podjęcia w okresie 1974–1976 środków niezbędnych dla realizacji tych celów,
które określone zostały w programie20.
W literaturze często wskazuje się, że bezpośrednią przyczyną uchwalenia
dyrektywy 75/129/WE stał się tzw. kazus AKZO21 – holendersko-niemieckiego
przedsiębiorstwa, które posiadało filie w różnych krajach należących wówczas do
EWG. W 1973 r. w obrębie AKZO postanowiono, że ze względu na konieczność
przeprowadzenia restrukturyzacji należy dokonać zwolnień ponad 5 tys. pracowników. W związku z ponadnarodową strukturą przedsiębiorstwa możliwe było
porównanie kosztów zwolnień pracowników i dokonanie ich w kraju, w którym
były one najniższe, a uprawnienia pracowników najmniejsze. Ujawnienie strategii AKZO doprowadziło do wysunięcia przez poszczególne kraje członkowskie
żądania uregulowania kwestii zwolnień grupowych na poziomie europejskim,
w celu uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości22. Kazus AKZO niewątpliwie przyczynił się do przyspieszenia prac nad dyrektywą regulującą zwolnienia
grupowe23.
Przed wydaniem dyrektywy 75/129/WE sytuacja w poszczególnych krajach
członkowskich znacznie się różniła. W niektórych krajach regulacje zwolnień
grupowych powstały dość wcześnie, choć początkowo dotyczyły wybranych
sektorów, w innych zaś były dość ogólne, a w ustawodawstwie Wielkiej Brytanii
wręcz nie rozróżniano zwolnień grupowych i indywidualnych24. Obowiązki pracodawcy związane z przeprowadzaniem zwolnień grupowych wynikały przede
wszystkim z układów zbiorowych, choć istniały także przepisy prawne wydawane przez organy państwowe obejmujące wszystkich pracodawców, z tym że ich
P. Kravaritou-Manitakis: La proposition de directive…, s. 134.
E. Heynig: Le programme d’action sociale de la Communauté Européenne. „Revue de Marché
Commun” 1974, n° 3 (173), s. 117.
21
Nazywany także kazusem Colgate – Palmolive, por. A.-M. Moreau: Règlements et directives…, s. 39.
22
R. Blanpain: European Labour Law. Kluwer 1993, s. 174.
23
A.M. Świątkowski: Europejskie prawo socjalne. T. 2..., s. 420.
24
M. Lisein-Norman: Les licenciements collectifs, faits et orientations…, s. 125.
19
20
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charakter był dość ogólny. Zróżnicowane było także podejście organów administracji państwowej do redukcji personelu. W niektórych krajach uznawano pełną swobodę pracodawców do przeprowadzania zwolnień grupowych, traktując
je jako normalne następstwa procesów gospodarczych. W innych swoboda była
mniejsza, lecz pozostawiano partnerom społecznym swobodę w ustalaniu zasad
i warunków zwolnień lub zachęcano pracodawców do stosowania alternatywnych sposobów redukcji kosztów, pozwalających uniknąć zwolnień grupowych25.
Te odmienne warunki przeprowadzania zwolnień grupowych pracowników
w poszczególnych państwach członkowskich wpływały bezpośrednio na funkcjonowanie wspólnego rynku i rzutowały na zapewnienie jednakowych warunków
konkurowania przedsiębiorstwom krajowym i wielonarodowym. Oddziaływały
także na podejmowanie przez nie decyzji o przeprowadzeniu zwolnień grupowych w razie konieczności ograniczenia działalności w krajach, w których poziom ochrony pracowników był najniższy. To z kolei zagrażało zrównoważonemu
rozwojowi Wspólnoty oraz niektórych jej regionów, którym groziłoby większe
bezrobocie. Przygotowując projekt dyrektywy, Rada uwzględniła postanowienia
i procedury obowiązujące w państwach członkowskich, lecz ze względu na wiele
istotnych różnic, a często nawet sprzecznych regulacji, konieczne było ich uzupełnienie o nowe rozwiązania26.
W tych okolicznościach, właśnie ze względu na różnice istniejące pomiędzy
ustawodawstwami poszczególnych państw członkowskich, wybrano dyrektywę
jako środek zmierzający do zbliżania ustawodawstw państw członkowskich (co
zostało wyraźnie podkreślone w preambule dyrektywy). Niemożliwe było wprowadzenie jednolitej regulacji dotyczącej zwolnień grupowych, a jedynie ich harmonizacja, i to harmonizacja częściowa, ograniczająca się w zasadzie do procedury zwolnień grupowych27. Wydaje się jednak, że ta częściowa harmonizacja
była nie tyle zamierzonym działaniem, ile została spowodowana koniecznością
uwzględnienia często przeciwstawnych postaw państw członkowskich28, zwłaszcza Wielkiej Brytanii. Trzeba bowiem pamiętać, że w tamtym okresie, zgodnie
z art. 100 i 235 TR, przy podejmowaniu decyzji w sferze socjalnej wymagana była
jednomyślność29.
Dyrektywa 75/129/WE o zbliżaniu ustawodawstw państw członkowskich
w zakresie zwolnień grupowych uchwalona została dnia 17 lutego 1975 r., a jako
datę jej implementacji w art. 6 określono dwa lata od ogłoszenia dyrektywy, choć
trzeba podkreślić, że jedynie w pięciu krajach europejskich ustawy implementuPor. A.M. Świątkowski: Europejskie prawo socjalne. T. 1..., s. 88.
Por. wyjaśnienia Komisji dołączone do projektu dyrektywy z dnia 8 listopada 1972 r. o harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących zwolnień. COM (72) 1400, s. 4.
27
C. Barnard: EC Employment Law. Ed. 2. Oxford University Press 2000, s. 489.
28
Na ten temat zob. A.M. Świątkowski: Europejskie prawo socjalne. T. 1..., s. 86–89.
29
K. Głąbicka: Polityka socjalna w Unii Europejskiej. „Studia Europejskie” 1997, nr 4, s. 46.
25
26
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jące dyrektywę zostały przyjęte we wskazanym okresie30. Celem wydania dyrektywy było zapewnienie ochrony pracownikom w obliczu nieuniknionych zmian
na wspólnym rynku, postrzeganym już nie w kontekście poszczególnych krajów
członkowskich, lecz całej Wspólnoty. Polityka socjalna zaczęła zmierzać w kierunku rozszerzenia odpowiedzialności pracodawców wobec pracowników. Zgodnie z nową optyką, wobec narastającej koncentracji kapitału nie tylko pracownik
powinien ponosić koszty rozwijania się i funkcjonowania wspólnego rynku31.
W literaturze z lat siedemdziesiątych XX w. podaje się, że formalną podstawę
wydania dyrektywy 75/129/WE stanowiły podjęte przez Komisję działania, mające na celu wprowadzenie w życie obowiązków zawartych w art. 118 TR, dążące
do harmonizacji socjalnej w sferach w nim wskazanych32. Dyrektywa była także
emanacją wspomnianej powyżej akcji socjalnej podjętej przez Komisję w latach
1974–1976. Natomiast bezpośrednią podstawę prawną dyrektywy stanowił art.
100 TR. Oznaczało to konieczność uzyskania jednomyślności w Radzie, co w istotnym stopniu wpłynęło na kształt i treść dyrektywy. W literaturze powszechnie
zwraca się uwagę, że zarówno w pierwotnym kształcie, jak i w późniejszych wersjach dyrektywy nie zostały zawarte w zasadzie żadne normy materialne, a uwaga
prawodawcy europejskiego skupiła się przede wszystkim na uregulowaniu procedury poprzedzającej zwolnienia. Obowiązek uzyskania jednomyślności sprawiał,
że nierzadko osiągana ona była kosztem merytorycznych rozwiązań zawartych
w przyjmowanych aktach prawnych33. Jako drugą podstawę prawną dyrektywy
często wskazuje się także art. 117 TR, który miał na celu poprawę warunków
życia i pracy pracowników, pozwalających na harmonijne zapewnienie postępu.
W ograniczeniu dyrektywy do norm proceduralnych – poza samą definicją
zwolnienia grupowego – można dostrzegać zarówno siłę takiego rozwiązania,
jak i jego słabość. Z jednej strony cechą charakterystyczną dyrektywy jest wskazanie pewnych modelowych rozwiązań, celów, które powinny zostać osiągnięte
przez poszczególne państwa członkowskie. W tym kontekście dyrektywę należy
postrzegać jako gwarancję określonego minimum uprawnień przyznanych pracownikom, jako pewną minimalną normatywną strukturę narzuconą wszystkim państwom członkowskim w obrębie Wspólnoty34. Od momentu uchwalenia
w 1975 r. dyrektywy dotyczącej zwolnień grupowych systemy wszystkich państw
członkowskich muszą uwzględniać postanowienia w niej zawarte. W tym ujęciu
dyrektywa 75/129/WE ogranicza możliwości regresu socjalnego i uszczuplania
30
Por. raport Komisji z dnia 13 września 1991 r. skierowany do Rady o postępach w implementacji dyrektywy 75/129/EWG z dnia 17 lutego 1975 r. SEC (91) 1639 final, s. 6.
31
R. Blanpain, J. Javilier: Droit social communautaire. Librairie générale de droit et de jurisprudence. Éd. 2, s. 279.
32
P. Kravaritou-Manitakis: La proposition de directive…, s. 130.
33
M. Matey: Praca i polityka socjalna…, s. 142.
34
P. Rodière: Construction européenne et droit du travail. In: Les transformations du droit du
travail. Etudes offertes à G. Lyon-Caen. Dalloz 1989, s. 38.
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praw pracowników poniżej ustalonego poziomu, nakazując przyjęcie określonych
minimalnych standardów, lecz nie zabraniając przy tym – co wyraźnie zostało
podkreślone w art. 5 dyrektywy – wprowadzenia do ustawodawstwa krajowego regulacji bardziej korzystnych dla pracowników. Minimalna treść dyrektywy traktowana jest jako swoisty hamulec przed zbyt daleko idącą deregulacją35.
Jednocześnie nie brakuje argumentów przemawiających za tym, że pominięcie
w dyrektywie norm materialnych stanowi jej słabość. Położenie nacisku na reguły
proceduralne powoduje nieostry zasięg zastosowania dyrektywy, nieprecyzyjne
ujęcie sankcji oraz ignorowanie konsekwencji socjalnych zwolnień grupowych,
co stwarza ryzyko niewystarczającej regulacji prawnej36.
Analiza postanowień dyrektywy 75/129/WE pozwala na wniosek, że oprócz
definicji zwolnienia grupowego opierającego się na kilku kryteriach, w głównej
mierze wprowadzono normy określające tryb postępowania pracodawcy poprzedzający zwolnienia grupowe oraz uprawnienia przedstawicielstwa pracowników
do uczestniczenia w podejmowaniu tych decyzji. Trzeba też zauważyć, że dyrektywa kładła nacisk raczej na działania prewencyjne, związane z działaniami zmierzającymi do uniknięcia zwolnień lub ograniczenia ich rozmiaru, nie zajmując się
stadiami następującymi po zwolnieniach grupowych, które najczęściej przyjmują
postać różnego rodzaju odszkodowań, specjalnych dodatków lub premii. Po części uzasadnienia należy upatrywać w tym, że w momencie uchwalania dyrektywy w większości państw członkowskich obowiązywały postanowienia układów
zbiorowych, które w różnym stopniu takie odszkodowania przewidywały, a celem
dyrektywy było zapewnienie większej ochrony pracowników na etapie poprzedzającym zwolnienia grupowe37.
Należy także podkreślić, że celem działań Komisji było odejście od biernych
form rozstrzygania kwestii społecznych, polegających na wypłacie zasiłków dla
bezrobotnych – które uznano za przestarzałe i doraźne – na rzecz aktywnej polityki zatrudnienia, opartej przede wszystkim na dokształcaniu pracowników oraz
ich przekwalifikowaniu38. Z tego względu w dyrektywie wyraźnie zaakcentowany
został obowiązek pracodawcy współdziałania z właściwymi organami administracji państwowej i jednocześnie podkreślona została powinność poszukiwania
przez nie sposobów rozwiązywania problemów wywołanych przez planowane
zwolnienia grupowe. W ostatecznej wersji dyrektywy nie znalazło się jednak dalej idące rozwiązanie, które zawierał projekt. Państwa członkowskie bowiem nie
zgodziły się na wprowadzenie postanowienia, które upoważniało kompetentny
organ państwowy do sprzeciwienia się planowanym zwolnieniom, co potrakto35
F. Favennec-Hery: La directive 92/56 du 24 juin 1992 ou les espoirs deçus. „Droit Social”
1993, n° 1, s. 29–30.
36
Ibidem, s. 29.
37
P. Kravaritou-Manitakis: La proposition de directive…, s. 134.
38
A. Coppé: Remarques sur l’harmonisation…, s. 146.
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wano jako przejaw bezpośredniej interwencji państwowej39. Rozwiązanie takie
funkcjonowało we Francji do 1986 r. i wymagało uzyskania zgody właściwego
organu administracji państwowej na przeprowadzenie zwolnień grupowych. Podobne rozwiązanie istniało w ustawodawstwie hiszpańskim.
Wydaje się jednakże, że przedstawiciele państw członkowskich zdawali sobie sprawę z fragmentaryczności postanowień uchwalanej dyrektywy. Wskazuje
na to zamieszczenie w jej sekcji IV, zawierającej postanowienia końcowe, art. 5,
który wyraźnie upoważniał państwa członkowskie do regulowania zwolnień grupowych w przepisach krajowych, z zastrzeżeniem, że regulacje wewnętrzne będą
bardziej korzystne dla pracowników.

3. Zmiany regulacji zwolnień grupowych
(dyrektywy 92/56/WE i 98/59/WE)
Rozwiązania przyjęte w uchwalonej w 1975 r. dyrektywie 75/129/WE już
na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. okazały się niewystarczające. Przede
wszystkim do wskazanych powyżej słabych punktów dyrektywy doszedł dość
istotny czynnik, jakim okazał się rozwój wspólnego rynku. Początki procesu,
który dziś nazywamy globalizacją, spowodowały także eksternalizację przyczyn
zwolnień grupowych, ich wyjście poza obręb jednego kraju. Istotny wzrost operacji grupowania się przedsiębiorstw, przyspieszenie ich restrukturyzacji połączone
z przeniesieniem ośrodków decyzyjnych na inne poziomy niż bezpośredni pracodawca doprowadziły do konieczności uwzględnienia tych przekształceń ekonomicznych także w regulacji zwolnień grupowych40. Niezbędne stało się uwzględnienie transgranicznego wymiaru zwolnień, pominiętego w dyrektywie w 1975 r.,
a podkreślanego już we Wspólnotowej Karcie Podstawowych Praw Socjalnych
Pracowników z 1989 r.
Z podanych względów Komisja rozpoczęła prace nad zmianami regulacji
zwolnień grupowych. Dnia 24 czerwca 1992 r. uchwalono dyrektywę 92/56/WE
zmieniającą dyrektywę 75/129 o zbliżaniu ustawodawstw państw członkowskich
w zakresie zwolnień grupowych41. W preambule dyrektywy nowelizującej zamieszczone zostało odwołanie do Wspólnotowej Karty Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników z 1989 r., a zwłaszcza jej pkt. 17 i 18 dotyczących wspierania rozwoju form informacji, konsultacji i partycypacji pracowniczej, także
39
P. Kravaritou-Manitakis: La proposition de directive…, s. 135; A.M. Świątkowski: Europejskie prawo socjalne. T. 2..., s. 424.
40
F. Favennec-Hery: La directive 92/56 du 24 juin 1992…, s. 30.
41
Dz.U. WE L 245 z 26.08.1992 r., s. I–553.
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w razie przeprowadzania zwolnień grupowych. W nawiązaniu do postanowień
Wspólnotowej Karty z 1989 r. w art. 2 dyrektywy zostały uzupełnione i poszerzone obowiązki pracodawcy związane z udziałem pracowników w procedurze
poprzedzającej zwolnienia grupowe. Wskazana została m.in. konieczność podjęcia w odpowiednim czasie konsultacji z pracownikami, poszerzony został zakres
informacji udzielanych przedstawicielom pracowników przez pracodawcę oraz
dodana została możliwość odwołania się przez nich w trakcie prowadzonych rozmów do pomocy ekspertów. Ze względu na narastającą globalizację i powstawanie wielonarodowych przedsiębiorstw wprowadzono postanowienie, nakładające na pracodawcę obowiązek konsultacji planowanych zwolnień grupowych
z przedstawicielami pracowników oraz współpracy z organami administracji
państwowej niezależnie od tego, czy decyzja o zamiarze zwolnień została podjęta
bezpośrednio przez niego, czy przez przedsiębiorstwo kontrolujące.
W dyrektywie 92/56/WE podkreślono także konieczność łagodzenia społecznych następstw zwolnień grupowych. Jej art. 2 poszerzony został o postanowienie dotyczące uzupełniających działań socjalnych, zmierzających m.in. do przeniesienia pracowników do innej pracy czy ich przekwalifikowania, które powinny
być podejmowane przez pracodawcę wobec pracowników objętych zwolnieniem.
Dla jak najpełniejszego zagwarantowania ochrony wszystkich pracowników przed
zwolnieniami grupowymi rozszerzona została także definicja zwolnienia grupowego, która objęła od tej pory nie tylko pracowników zwalnianych w następstwie
jednostronnego oświadczenia woli pracodawcy, ale także w drodze porozumienia
stron, pod warunkiem, że dotyczyło to co najmniej 5 pracowników. Poszerzony
został także zakres podmiotowy dyrektywy przez skreślenie postanowienia dyrektywy 75/129/WE, wyłączającego jej stosowanie do pracowników objętych zakończeniem działalności przedsiębiorstwa opartej na orzeczeniu sądowym42.
Może się wydawać, że w 1992 r. wprowadzono istotne zmiany dotyczące warunków przeprowadzania zwolnień grupowych. Jednak analiza projektu przedłożonego przez Komisję Radzie pokazuje, że planowane były o wiele szersze zmiany,
które nie znalazły się w wersji ostatecznej dyrektywy. Planowane przez Komisję
rozwiązania miały na celu: uwzględnienie przekształceń i koncentracji kapitału
w obrębie Wspólnoty, poszerzenie zakresu zastosowania dyrektywy, wyjaśnienie i doprecyzowanie celów konsultacji poprzedzających zwolnienia grupowe,
wprowadzenie procedury unieważnienia zwolnień oraz umożliwienie stosowania
tej normy przez układy zbiorowe. W wersji końcowej dyrektywa 92/56/WE nie
przyniosła jednak istotnych zmian co do treści oraz egzekwowania obowiązków
w niej przewidzianych, a jej ostateczną wersję nazwano w literaturze „zawiedzionymi nadziejami”43.

42
43

Por. także A.M. Świątkowski: Restrukturyzacja zakładu pracy. Kraków 2003, s. 38–40.
F. Favennec-Hery: La directive 92/56 du 24 juin 1992…, s. 30.
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Do najważniejszych zmian, które przewidywał projekt, a które zostały pominięte w ostatecznej wersji dyrektywy przyjętej przez Komisję, należy zaliczyć
rozwiązanie, które przewidywał dodatkowy art. 5a. Nakładał on na państwa
członkowskie obowiązek zapewnienia przedstawicielom pracowników i samym
pracownikom możliwości korzystania z procedur sądowych w celu zagwarantowania realizacji obowiązków przewidzianych w dyrektywie, wskazując w szczególności procedury unieważniające i anulujące zwolnienia grupowe przeprowadzone z ich naruszeniem lub pominięciem44. Jednak wobec sprzeciwu pracodawców
oraz rządu brytyjskiego postanowienie przewidujące możliwość unieważnienia
przeprowadzonych już zwolnień grupowych zostało usunięte z ostatecznej wersji dyrektywy 92/5645. Uwzględniono jedynie początkowy fragment art. 5a, zawierającego dość ogólne postanowienie możliwości odwołania się do procedur
sądowych lub administracyjnych w razie naruszenia przez pracodawcę obowiązków nałożonych dyrektywą, który stał się art. 6 obecnie obowiązującej dyrektywy
98/59/WE.
Warto dodać, że tę lukę związaną z brakiem sankcji dla wadliwego postępowania pracodawcy częściowo wypełnił Trybunał Sprawiedliwości UE. W orzeczeniu z 1994 r. Komisja przeciwko Wielkiej Brytanii Trybunał podkreślił, że pominięcie w dyrektywie sankcji związanych z naruszeniem jej postanowień powoduje
odesłanie w tym zakresie do postanowień ustawodawstw krajowych. Oznacza to,
że państwa członkowskie muszą zagwarantować postanowieniom prawa wspólnotowego pełną skuteczność i efektywność. Z tego względu wszelkie naruszenia
postanowień dyrektywy muszą być obłożone sankcją, na zasadach analogicznych
do tych stosowanych w razie naruszenia prawa krajowego. Ponadto, przewidziane
sankcje muszą być efektywne, proporcjonalne i skutecznie powstrzymywać od
kolejnych naruszeń46. W tym kontekście art. 5a dyrektywy 92/56/WE potraktowany musi być jako swoista deklaracja, wzywająca władze państw członkowskich
do określenia sankcji stosowanych w razie naruszenia przez pracodawcę trybu
postępowania określonego przepisami dyrektywy47.
Drugą propozycją, która została pominięta w końcowej wersji dyrektywy,
było zamieszczenie w dyrektywie definicji pracodawcy. Komisja zaproponowała
szeroką definicję, obejmującą na potrzeby dyrektywy wszystkie osoby fizyczne
i prawne zatrudniające pracowników. Późniejsze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości wskazują, że próba zamieszczenia w dyrektywie definicji legalnej pracodawcy nie była zabiegiem zbędnym, gdyż pojawiły się wątpliwości odnośnie
Por. przedstawioną Radzie 20.09.1991 r. propozycję Komisji odnośnie do zmiany dyrektywy
75/129 o zbliżaniu ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych,
91/C 310/06. COM (91) 292 final.
45
C. Barnard: EC Employment Law…, s. 498.
46
Wyrok TSUE z dnia 8.06.1994 r. w sprawie C-383/92 Komisja przeciwko Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej. „European Court Reports” 1994, s. I-02479.
47
A.M. Świątkowski: Europejskie prawo socjalne. T. 2..., s. 438.
44
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do jej zakresu podmiotowego, a tym samym ustalenia kręgu pracowników objętych ochroną przewidzianą w dyrektywie. Trybunał Sprawiedliwości w wyroku
z 2003 r. Komisja przeciwko Republice Włoskiej wyraźnie podkreślił, że postanowienia dyrektywy odnoszą się do zwolnień grupowych przeprowadzanych przez
wszystkich pracodawców, gdyż przeciwna interpretacja – wyłączająca np. pracodawców nieprowadzących działalności gospodarczej – byłaby sprzeczna z celami
dyrektywy48.
Kolejnym krokiem było uchwalenie w dniu 20 lipca 1998 r. dyrektywy 98/59/
WE o zbliżaniu ustawodawstw państw członkowskich w zakresie zwolnień grupowych49. Dyrektywa ta weszła w życie dnia 1 września 1998 r., w ciągu 20 dni od
jej ogłoszenia. Z memorandum dołączonego przez Komisję do propozycji zmian
wynika, że nowa dyrektywa została uchwalona w celu nadania większej przejrzystości prawu wspólnotowemu. Komisja podkreśliła, że z punktu widzenia obywateli Wspólnoty i korzystania przez nich z przyznanych im uprawnień oraz dla
ułatwienia stosowania prawa wspólnotowego niezbędna jest konsolidacja przepisów prawa wspólnotowego, zwłaszcza gdy wprowadzone zmiany obejmują więcej
niż 10 poprawek50.
W celu skonsolidowania prawa wspólnotowego dyrektywa 98/59/WE została
uchwalona przy zastosowaniu przyspieszonej procedury na mocy porozumienia
Parlamentu, Rady i Komisji z dnia 20 grudnia 1994 r. Nowa dyrektywa nie mogła zatem przynieść żadnych zmian merytorycznych, lecz stanowi tekst jednolity dyrektywy z 1975 r., uzupełniony o zmiany wprowadzone w 1992 r.51 Z tego
względu w literaturze dla wskazania przepisów regulujących zwolnienia grupowe
często nadal używa się określenia „dyrektywa 75/129”, zamiennie z określeniem
„dyrektywa 98/59”, która stanowi w istocie jej tekst jednolity.

4. Podsumowanie
Dyrektywa 75/29/WE dotycząca zwolnień grupowych – obok dyrektywy
75/117/WE dotyczącej równego wynagradzania kobiet i mężczyzn52 – stanowiła
Por. wyrok TSUE z dnia 16.10.2003 r. w sprawie C-32/02 Komisja przeciwko Republice Włoskiej. „European Court Reports” 2003, s. I-12063.
49
Dz.U. WE L 225 z 12.08.1998 r., s. 16.
50
Por. memorandum wyjaśniające Komisji dołączone do propozycji z 29.11.1996 r. zmiany dyrektywy o zbliżaniu ustawodawstw państw członkowskich w zakresie zwolnień grupowych, 96/0290
(CNS). COM (96) 620 final, pkt. 1 i 2.
51
Por. ibidem, pkt 3.
52
Dyrektywa Rady z dnia 10 lutego 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet. Dz.Urz.
WE L 045 z 19.02.1975 r., s. 19–20.
48
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jedną z pierwszych regulacji wtórnego wspólnotowego prawa pracy. Zapoczątkowały one powolny rozwój integracji europejskiej w tej sferze, m.in. rozbudowy regulacji dotyczących problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw i prawa
antydyskryminacyjnego Unii Europejskiej. Trzeba mieć jednak świadomość, że
początkowo integracja ta nie stanowiła spójnej i zamierzonej inicjatywy, lecz inspirowana była wystąpieniem konkretnych problemów społecznych, a podejmowane na poziomie Wspólnoty działania zmierzały po prostu do ich rozwiązania.
Uchwalenie w 1975 r. dyrektywy dotyczącej zwolnień grupowych związane było
z koniecznością łagodzenia skutków restrukturyzacji i redukcji załogi w podobny
sposób we wszystkich krajach Wspólnoty, a za jej bezpośrednią przyczynę uznawany jest tzw. kazus AKZO. Prześledzenie okoliczności uchwalenia dyrektywy
75/129/WE pozwala na zrozumienie kształtu rozwiązań dotyczących zwolnień
grupowych. W szczególności istotne znaczenie miał wprowadzony do traktatu
rzymskiego wymóg jednomyślności przy podejmowaniu działań w sferze socjalnej i opór Wielkiej Brytanii – członka EWG od 1972 r. – przed integracją
w tej sferze. Późniejsze zmiany regulacji zwolnień grupowych, w tym planowane
i rzeczywiste zmiany wprowadzone dyrektywą 92/56/WE oraz wejście w życie
w 1998 r. obowiązującej obecnie dyrektywy 98/59/WE, pokazują, że problematyka zwolnień grupowych ma istotne znaczenie dla pracowników i funkcjonowania
wspólnego rynku Unii Europejskiej.

B.T.B.

Wacław Uruszczak

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ballada o świętym Jerzym
Pamięci Wojtka Organiściaka
Oto ballada o świętym Jerzym, co się ze smokiem strasznym zmierzył,
W Sylanie to było, w wieku czwartym, a jakże
Królestwo tamtejsze prześladował smok okrutny wszakże
Stale groził, że miasto obróci w perzynę,
Jeśli nie dostanie na obiad jakiejś pięknej dziewczyny.
Chodziło oczywiście o młodą dziewicę,
O rumianych licach i prostą jak świeca.
Wielu rycerzy chciało zabić tego smoka
I przybywało do Sylany z daleka, z wysoka,
I choć wielu z nich było śmiałych i szczególnie dzielnych
Smok każdemu dał radę, nie szczędząc im mąk piekielnych.
Dziewczyny wybierano przy użyciu losu,
Pewnego dnia los padł na córkę królewską,
Zmartwienie króla sięgnęło zenitu,
Nie mógł znieść nieszczęścia, okropnego ciosu,
Zachorował ciężko, a w Sylanie zapachniało klęską.
Dlatego nie czekając do dnia tego świtu,
Król ogłosił, że każdy, kto smoka pokona,
Otrzyma królewską córkę jako swoją żonę,
A do tego królestwo i złotą koronę.
Nikt się jednak nie zgłosił, nie było rycerzy,
Zdolnych do walki z tym strasznym potworem.
Cóż było robić? By ocalić państwo król musiał poświęcić swą córkę wieczorem.
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Królewnę tedy posadzono w wozie, który zaciągnięto blisko groty smoka.
Smok wyszedł, zaryczał i spojrzał z wysoka,
Już miał kłapnąć i połknąć nieszczęsną dziewicę,
Kiedy nagle tuż przed nim stanął młody rycerz
I zawołał głosem donośnym i gromkim
„Odejdź precz smoku, jeśli jest ci życie miłe.
Dzięki Chrystusowi mam nadludzką siłę
i pokonam ciebie w walce lub bez walki.
Zostaw tę królewnę, stawaj ze mną w szranki”.
Smok zdziwiony wielce, kto mu tu przeszkadza,
Zobaczył rycerza, który miecz wysadzał.
Spojrzał w jego oczy, w których dostrzegł siłę,
Stropił się, zbladł i pomyślał, że życie mu miłe.
Zamiast walczyć, spuścił głowę i ogon podkulił,
Z groty wybiegł, przybladł, całkiem się rozczulił.
„Ja… ja…, ja…., przepraszam Pana i Panią też przepraszam, ma droga królewno.
Ja nikomu więcej już krzywdy nie zrobię.
I odejdę stąd już dziś, a jutro na pewno.
Jeśli pozwolicie”.
Oczywiście smoku. Idź, gdzie tylko cię oczy poniosą.
I nie wracaj do nas. Nie chcemy cię więcej.
Idź najdalej od nas, odejdź jak najprędzej.
I smok odszedł, a rycerz spojrzał na królewnę.
Przyjrzał się jej dobrze, wcześnie nie był w stanie.
Młoda jest, ale – zapytał – czy to o niej marzył?
Czy naprawdę gotów jest zostać jej mężem?
Czy nie lepiej wędrować, szukać smoków, walczyć,
I budować sławę o swojej potędze.
Stanął więc przed królem i do niego rzecze.
„Drogi królu, następuje koniec twej udręki.
Smoka nie ma i królewny ocalone wdzięki.
Ja jej nie chcę, gdyż ona ma pryszcza na nosie.
To mi się nie podoba. Ruszę dalej w drogę.
Może znajdę znów smoka, albo co innego.
Żyjcie w pokoju ludzie. U was nie ma złego”.
I wyruszył w drogę jako zbawca ludu,
Co smoka pokonał siłą swojej woli.
Uratował królewnę i choć ją odbieżył
I królestwa nie wziął, został świętym Jerzym.

Andrzej Witkowski

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. Rzeszowska Szkoła Wyższa

Rzeczowe oraz osobiste świadczenia wojenne
w latach 1919–1921
I.
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na istotę i tryb egzekwowania ustanowionych w 1919 r. rzeczowych oraz osobistych świadczeń wojennych,
wynikających z rygorów prawnych przyjętych na czas trwania wojny1. Wynikały
one z naglącej konieczności wszechstronnych działań na rzecz obrony państwa,
a zwłaszcza uzupełnienia zaopatrzenia armii, niezbędnego dla walki o korzystny
kształt granic państwa, oraz do odparcia bezpośredniego zagrożenia jego niepodległości w trakcie wojny z Rosją w latach 1919–1921.
W dniu 26 lutego 1919 r. Sejm Ustawodawczy skierował do Komisji Wojskowej
nagły wniosek poselski w sprawie powołania aż sześciu roczników wojskowych
Pojęcia „stanu wojennego” czy „stanu wojny” pojawiały się w ustawodawstwie pierwszych
lat II Rzeczypospolitej (do wejścia w życie Konstytucji Marcowej), zwłaszcza w aktach normatywnych Naczelnego Wodza. Zob. P.K. Marszałek: Regulacje prawne stanów szczególnego zagrożenia
państwa w debacie parlamentarnej II Rzeczypospolitej. „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2010,
T. LXII, z. 2, s. 191–202. Autor podkreśla, że „Niestety nie wiadomo nic na temat szczegółów regulacji stanu wojennego. Przypuszczać jednak należy, że zarządzenie stanu wojennego sprowadzało
się do przejęcia władzy wykonawczej na danym terenie przez dowódców wojskowych, z możliwością wydawania przez nich zarządzeń o charakterze wyjątkowym”. Ibidem, s. 202.
W ustawodawstwie z lat 1918–1921 pojawiają się również takie terminy jak „stan wyjątkowy”,
„stan oblężenia”, „stan zagrożenia państwa”, służące określeniu działań jego organów w tych nadzwyczajnych warunkach. Ibidem, s. 191–202; zob. też M. Bożek: Kształt ustawodawstwa stanów
nadzwyczajnych w okresie odbudowy państwowości (1918–1921). „Studia Iuridica Lublinensia” 2011,
nr 16, s. 100–123; K. Eckhardt: Stan nadzwyczajny jako instytucja polskiego prawa konstytucyjnego. Przemyśl–Rzeszów 2012, s. 52–57.
1
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do służby czynnej. Już 5 marca 1919 r. Komisja Wojskowa przekazała Sejmowi Ustawodawczemu projekt odnośnej ustawy, a w jego uzasadnieniu podniosła
w szczególności, iż obrona granic Rzeczypospolitej Polskiej wobec „grożących
jej niebezpieczeństw wojennych” wymaga znacznego powiększenia sił zbrojnych,
w drodze powszechnego poboru, przynajmniej sześciu roczników wojskowych.
Podkreśliła, że „Ludność polska, zamieszkująca obszary kraju o charakterze wybitnie polskim, musi być jak najrychlej wyzwoloną z narzuconego jej jarzma
i udręki. Wnętrze Państwa, które w tak straszliwy sposób zostało w ciągu wielkiej
wojny nawiedzone najazdem wroga, musi być ponad wszelką wątpliwość zabezpieczone przed grozą nowego zalewu zbrojnego. Nieprzyjaciele nasi, którzy dotychczas wyzyskiwali naszą słabość wojskową, muszą nabrać przekonania, że naród polski nie cofnie się przed ofiarą, której od niego wymaga ciężkie położenie”2.
W dniu 7 marca 1919 r. Sejm Ustawodawczy nakazał przeprowadzenie obowiązkowego poboru powszechnego do służby wojskowej sześciu roczników3.
Poseł sprawozdawca wyraził przekonanie, że dzięki temu władze wojskowe będą
miały możliwość opracowania planu obrony granic i ustalenia systemu obrony,
„którego brak tak dotkliwie daje się dotychczas odczuwać”, a wszelkie władze
wojskowe i cywilne muszą „wyszukać środki zaopatrzenia i uzbrojenia wojska
narodowego, choćby nawet przy tym musiały uciec się do rekwizycji, a nawet
konfiskaty”4.
W związku z tym minister spraw wojskowych przedłożył sejmowi w dniu
8 kwietnia 1919 r. projekt ustawy o rzeczowych świadczeniach wojennych.
W uzasadnieniu podkreślił, iż uchwalony 7 marca 1919 r. pobór do służby wojskowej sześciu roczników „stwarza olbrzymią potrzebę umundurowania, obucia,
uposażenia w bieliznę, rozlokowania i nakarmienia żołnierza, a drogą zakupów
zaspokojenie tej potrzeby jest niemożliwe”5. Słowa te były zbieżne z wnioskiem
nagłym posłów z klubu Piastowców, w sprawie „Naprawy stosunków panujących
w armii”, w którym podnosili z naciskiem, że „Oprócz braku amunicji i broni,
brak w wielu obozach zupełnie ubrań, bielizny, koców, sienników, obuwia, a nawet słomy do sienników”. Wezwali zarazem rząd, aby dla pokrycia tego „nagląco
koniecznego” zapotrzebowania zarządził bezzwłocznie rekwizycje bielizny, płótna
na bieliznę, sienników i koców w sklepach i magazynach się znajdujących, oraz
przez spekulantów poukrywanych”6.
Sejm Ustawodawczy, druk nr 105.
Ustawa z dnia 7 marca 1919 r. w przedmiocie poboru roczników 1896, 1897, 1898, 1899,
1900 i 1901 do służby wojskowej; Dz.U. z 1919, nr 22, poz. 234. Takie zwielokrotnione pobory
miały miejsce także w 1920 r. i objęły roczniki od 1885 do 1902.
4
Sprawozdanie stenograficzne z 11 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 7 marca
1919 r., ł. 475.
5
Sejm Ustawodawczy, druk nr 356.
6
Wskazane braki dotyczyły przede wszystkim obozów, do których zgłaszali się poborowi.
Sejm Ustawodawczy, druk nr 48.
2
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Rozpatrując w dniach od 8 do 9 kwietnia 1919 r. projekt ustawy o rzeczowych świadczeniach wojennych, Komisja Wojskowa starała się, aby umożliwiała
ona należyte zaopatrzenie wojska, a jednocześnie ograniczała rekwizycje do niezbędnych potrzeb, chroniła ludność przed nadużyciami oraz stwarzała procedurę dochodzenia ewentualnych krzywd. Komisja zdawała sobie sprawę, że projekt
ustawy „nie jest doskonały”, uważała jednak, że „dąży on do stworzenia stanu
prawnego, w przeciwieństwie do obecnej niepewności i bezsilności wobec posiadaczy artykułów dla wyekwipowania wojska niezbędnie potrzebnych, których
ceny niesumienni handlarze i spekulanci nadmiernie podbijają, a nawet artykuły
te ukrywają i usuwają”7.
Ustawa o rzeczowych świadczeniach wojennych została uchwalona w dniu
11 kwietnia 1919 r.8. Poseł sprawozdawca nawiązał wpierw do debaty sejmowej
poprzedzającej uchwalenie ustawy o poborze do służby wojskowej sześciu roczników. Przypomniał w szczególności, iż wówczas „Wszyscy oświadczyli […] gotowość posłania swych synów i złożenia ofiary z krwi i mienia na ołtarzu dobra
publicznego”. Przypomniał też słowa wypowiedziane niedawno w sejmie przez
ministra spraw wojskowych, który po trzymiesięcznym pobycie na froncie lwowskim oświadczył, że widział jak „żołnierze nieraz bez koszuli, bez butów, na mrozie wielostopniowym musieli walczyć”9.
W myśl art. 1 ustawy o rzeczowych świadczeniach wojennych z chwilą wybuchu wojny lub zarządzenia ogólnej lub częściowej mobilizacji władzom państwa
przysługiwało – na czas trwania wojny – prawo żądania od ludności świadczeń
wojennych, a w szczególności odpłatnego odstępowania na rzecz państwa własności lub prawa użytkowania ruchomości i nieruchomości, bezpośrednio lub
pośrednio potrzebnych dla celów zaopatrzenia armii i obrony państwa.
Wprowadzenie obowiązku świadczeń wojennych, ustanowienie terminu jego
powstania i ustania oraz oznaczenie przedmiotów podlegających obowiązkowemu świadczeniu następowało w drodze rozporządzenia wydanego przez ministra
spraw wojskowych i ministra spraw wewnętrznych, które musiało być podane do
wiadomości powszechnej.
W razie ustanowienia obowiązku świadczeń wojennych rada ministrów mogła wydać zakaz wywozu poza granice państwa ruchomości objętych świadczeniami wojennymi i poddać kontroli rządowej obrót tymi przedmiotami wewnątrz
kraju10.
Sejm Ustawodawczy, druk nr 356.
Dz.U. z 1919, nr 32, poz. 264.
9
Sprawozdanie stenograficzne z 30 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 11 kwietnia
1919 r., ł. 13.
10
Od obowiązku świadczenia wolne były: budynki kościołów, kaplic i domów modlitwy
wszystkich wyznań, wraz ze znajdującymi się w nich przedmiotami kultu religijnego; muzea publiczne; zabytki sztuki i kultury znajdujące się pod opieką państwa oraz wszelkiego rodzaju przedmioty i pomieszczenia służące do zaspokojenia niezbędnych potrzeb osobistych lub dla wykony7
8

Rzeczowe oraz osobiste świadczenia wojenne w latach 1919–1921

833

W myśl art. 5 ustawy po ogłoszeniu obowiązku świadczeń wojennych
(w drodze rozporządzenia ministrów spraw wojskowych i spraw wewnętrznych),
wszystkie osoby prawne i fizyczne obowiązane do świadczeń wojennych miały
(na wezwanie właściwej władzy administracyjnej) „zeznać deklarację”, z przytoczeniem szczegółowych danych, co do ilości i miejsca znajdowania się będących
w ich posiadaniu przedmiotów wymienionych w rozporządzeniu.
Warto w tym miejscu zauważyć, że równocześnie z uchwaleniem omawianej
ustawy Sejm Ustawodawczy przyjął rezolucję, w której podkreślił, iż obowiązek
świadczeń wojennych winien być „w pierwszym rzędzie włożony na przedsiębiorców, którzy podczas wojny osiągnęli wysokie zyski, jako też kupców, mających na składzie przedmioty świadczeniami objęte”11.
Zażądanie świadczeń wojennych (art. 6) następowało w drodze nakazów rekwizycyjnych wydawanych przez właściwe urzędy administracyjne na podstawie
„zapotrzebowań” wystawionych przez władze wojskowe (minister spraw wojskowych i upoważnione przezeń organy wojskowe). Tam, gdzie władze administracyjne jeszcze nie były zorganizowane, zażądanie świadczeń mogło nastąpić na
podstawie nakazów rekwizycyjnych władz wojskowych za pośrednictwem urzędu
gminnego.
Świadom dotychczasowych przykrych doświadczeń z egzekwowaniem świadczeń wojennych ustawodawca starał się zadbać, by ludność nie była narażona na
rozmaite szykany, a w szczególności brak zapłaty za rekwirowane przedmioty.
Referując projekt ustawy, poseł-sprawozdawca powtórzył stwierdzenia Komisji
Wojskowej, iż „w ciągu długoletniej wojny zaszły nader liczne wypadki samowoli
i nadużyć ze strony bądź to rozmaitych oddziałów wojska, bądź nawet poszczególnych żołnierzy, którzy na własną rękę rekwirowali u ludności rozmaite przedmioty bez uskutecznienia zapłaty i bez wręczenia stronie jakiegokolwiek dokumentu lub pokwitowania, co często pozbawiło osoby dotknięte rekwizycjami ich
należytości”12. Z kolei poseł Pryłucki zwrócił uwagę, że przypadki rekwizycji bez
zapłaty i pokwitowań zachodzą także obecnie na tzw. terenach operacyjnych, czyli na Litwie, Białorusi i Wołyniu. Potwierdzał je rozkaz Dowództwa Wojskowego
Okręgu Białostockiego, w którym czytamy o licznych skargach ludności cywilnej
na „niesprawiedliwe rekwirowanie, wprost rabunek i inne krzywdy, dokonywane
przez osoby do rekwizycji nie upoważnione i niepowołane”. Jeszcze gorzej działo się – zdaniem posła Pryłuckiego – „na Kresach […] w Kowlu, Włodzimierzu Wołyńskim i w całym szeregu innych miast i miasteczek”, gdzie „zwykle”
po wkroczeniu oddziałów odbywały się „masowe wizyty” w prywatnych sklepach
wania zawodu ich posiadacza i jego rodziny. Szpitale i zakłady zdrowotności publicznej podlegały
świadczeniu jedynie dla celów „sanitarno-wojskowych” i za zgodą Ministerstwa Zdrowia Publicznego.
11
Sprawozdanie stenograficzne z 30 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 11 kwietnia
1919 r., ł. 25.
12
Sejm Ustawodawczy, druk nr 356.
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i mieszkaniach, nie tylko za dnia, lecz i nocą, w trakcie których „rekwirowano”
rozmaite przedmioty, bez uiszczenia gotówki i bez wydania kwitów rekwizycyjnych. Poseł apelował, aby zasada, iż nikt nie może być pociągany do uskuteczniania świadczeń wojennych, jeżeli nie otrzyma zapłaty w gotówce bądź w formie
kwitów rekwizycyjnych, „nie została tylko na papierze, ażeby przeciwnie, została
wpojona w armię, która działa na Kresach” i aby wszelkie nadużycia w tej dziedzinie były karane „z całą bezwzględnością prawa”13.
Celem spełnienia nakazów rekwizycyjnych władze administracyjne miały
prawo żądać – w razie potrzeby – wsparcia ze strony wojska, w myśl przepisów
o użyciu wojska do pomocy władzom cywilnym.
Za rzeczowe świadczenia wojenne przysługiwało wynagrodzenie, które miało
być bezzwłocznie wypłacone gotówką, po cenach ustalonych przez Ministerstwo
Spraw Wojskowych (w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu i innymi zainteresowanymi ministerstwami), na podstawie opinii wydanej przez reprezentacje
organizacji rolniczych, rękodzielniczych, handlowych i przemysłowych14.
W razie niemożności natychmiastowej zapłaty posiadacze przedmiotów
świadczeń mieli otrzymywać kwity rekwizycyjne, według wzoru ustalonego przez
Ministerstwo Spraw Wojskowych. Należności za przedłożone kwity rekwizycyjne
wypłacać miała intendentura najbliższego wojskowego okręgu generalnego15.
W ustawie wyraźnie stwierdzono, że w razie nieuiszczenie zapłaty nikt nie
może być pociągnięty do spełnienia obowiązku świadczenia wojennego, jeżeli mu
nie zostanie wręczony kwit rekwizycyjny.
Właściciel przedmiotów świadczenia wojennego, który nie otrzymał zapłaty
za swoje świadczenie lub z jakiegokolwiek powodu czuł się pokrzywdzony, miał
prawo złożenia zażalenia (w terminie miesięcznym) do Okręgowej Komisji Rekwizycyjnej przy Dowództwie Okręgu Wojskowego. Od jej decyzji przysługiwało
(również w ciągu miesiąca) prawo odwołania się do Głównej Komisji Rekwizycyjnej przy Ministerstwie Spraw Wojskowych, która orzekała ostatecznie.
Wszelkie roszczenia i spory z tytułu wykonania obowiązku świadczeń wojennych wyjęte były spod orzecznictwa sądów cywilnych i podlegały załatwieniu
wyłącznie w myśl przepisów ustawy.
Okręgowa Komisja Rekwizycyjna składała się z przedstawicieli Ministerstw
(po jednym): Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, Skarbu, oraz samorządu
Sprawozdanie stenograficzne z 30 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 11 kwietnia
1919 r., ł. 22–23.
14
W projekcie ustawy przedłożonym przez Komisję Wojskową nie było mowy o opinii wydanej przez reprezentacje organizacji rolniczych, rękodzielniczych, handlowych i przemysłowych.
W trakcie debaty sejmowej poseł Kiernik zauważył, iż pozostawienie oszacowania wartości świadczeń wojennych tylko w rękach Rządu „idzie za daleko” i grozi „samowolą” organów rządowych.
Ibidem, ł. 19.
15
Zgłoszenia kwitów rekwizycyjnych, względnie należności z tytułu spełnionych świadczeń
wojennych należało dokonać (pod rygorem utraty pretensji) przed upływem 6 miesięcy od dnia
ustania powszechnego obowiązku świadczeń wojennych.
13
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powiatowego (dwóch), a przewodniczył jej sędzia miejscowego sądu okręgowego16. W razie równości głosów rozstrzygał głos przewodniczącego. Jeśli natomiast
uchwale Komisji sprzeciwił się przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wojskowych,
wówczas sprawa z urzędu musiała być przedłożona Głównej Komisji Rekwizycyjnej. Składała się ona z przewodniczącego, którym był sędzia delegowany przez
Sąd Najwyższy oraz z przedstawicieli (po jednym) Głównej Intendentury Wojskowej, Ministerstwa Skarbu, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i delegata mianowanego przez sejm17.
W ustawie zagrożono, iż osoby winne uchylania się od obowiązku świadczeń wojennych lub niezłożenia deklaracji (przewidzianej w sygnalizowanym już
art. 5), lub złożenia deklaracji niezgodnej ze stanem faktycznym będą ukarane
przez powiatowe władze administracyjne karą aresztu do 1 roku lub grzywną do
100 tys. marek polskich, a przedmioty podlegające obowiązkowemu świadczeniu
zostaną skonfiskowane. Od orzeczenia karnego służyło prawo odwołania się do
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (w terminie 14 dni od zawiadomienia o treści
orzeczenia karnego).
W trakcie debaty sejmowej poseł Kiernik wniósł poprawkę18, która rozszerzyła przepisy karne projektu ustawy, aby wzmocnić gwarancje respektowania przez
podmioty dokonujące rekwizycji wprowadzonych rygorów. Dodano bowiem, iż
przeprowadzenie rekwizycji, względnie żądanie lub pobranie świadczeń przez
organy cywilne lub wojskowe, z pominięciem przepisów ustawy o rzeczowych
świadczeniach wojennych, będą (niezależnie od postępowania dyscyplinarnego)
karane jako „nadużycie władzy urzędowej” po myśli ustawy karnej.
Ustawa weszła w życie 17 kwietnia 1919 r. i miała obowiązywać „prowizorycznie” przez 1 rok. Z tym dniem utraciły moc prawną wszystkie inne ustawy
i przepisy w przedmiocie rekwizycji i świadczeń wojennych, o ile chodziło o rekwizycje i świadczenia wojenne, które miały być zarządzone od dnia 17 kwietnia
1919 r.
Ów ostatni artykuł ustawy różnił się istotnie od zapisanego w projekcie, który stanowił, że „Z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy tracą moc prawną
wszystkie inne ustawy i przepisy w przedmiocie rekwizycji i świadczeń wojen16
W razie braku na miejscu takiego sądu przewodniczyć miał sędzia pokoju, względnie sędzia
powiatowy.
17
Szczegółowe zasady i tryb funkcjonowania komisji rekwizycyjnych określiło rozporządzenie
Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych do art. 10 ust. 3, art. 11 i 12 ustawy
z dnia 11 kwietnia 1919 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych (Dz.P. z 1919, nr 32, poz. 264),
w przedmiocie utworzenia Komisji rekwizycyjnych Okręgowych i Głównej. W szczególności stanowiło ono, iż Okręgowa Komisja Rekwizycyjna obowiązana jest zbadać wszystkie dowody przedstawione przez petenta, kierując się pod tym względem ogólnymi zasadami ustawy o postępowaniu
cywilnym. Z kolei w postępowaniu przed Główną Komisją Rekwizycyjną można było złożyć nowe
dowody i wezwać nowych świadków.
18
Sprawozdanie stenograficzne z 30 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 11 kwietnia
1919 r., ł. 21.
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nych”19. Poseł Kiernik słusznie zauważył konieczność uzupełnienia go o słowa
„a to jeśli chodzi o rekwizycje i świadczenia wojenne, które mają być zarządzone od chwili wejścia w życie tej ustawy”. Bez nich istniało bowiem ryzyko interpretowania go w ten sposób, że wszystkie ustawy dotychczas obowiązujące,
wydane przez państwa zaborcze, utraciły moc obowiązującą odnośnie świadczeń pobranych przez armię nieprzyjacielską. W wersji poprawionej wyraźnie
wskazano, że uchwalona ustawa o świadczeniach wojennych ma zastosowanie
do tych świadczeń, które będą zażądane od chwili wejścia jej w życie, a postępowania w sprawie świadczeń zaległych mają przebiegać według przepisów
dotychczasowych, wydanych przez państwa zaborcze. W związku z tym Sejm
Ustawodawczy uchwalił (na wniosek posła Kiernika) rezolucję wzywającą rząd,
„aby na rachunek odszkodowania, które ma być przyznane Państwu Polskiemu,
przyspieszył sprawę wypłaty wynagrodzenia za świadczenia wojenne, pobrane
na ziemiach polskich w czasie wojny europejskiej”20. Co więcej, Sejm Ustawodawczy uchwalił kolejną rezolucję, wzywającą rząd do przeprowadzenia na „terenach operacyjnych” rejestracji szkód i strat wyrządzonych ludności cywilnej
poprzez rekwizycje dokonane przez polskie oddziały wojskowe lub poszczególnych żołnierzy bez uiszczenia zapłaty w gotówce oraz bez wydania odpowiednich kwitów rekwizycyjnych. W myśl rezolucji po przeprowadzeniu owej rejestracji poszkodowani mieli otrzymać zapłatę, ewentualnie kwity rekwizycyjne
za zabrane przedmioty21.
Obowiązek rzeczowych świadczeń wojennych został wprowadzony z dniem
1 maja 1919 r.22. Wyszczególnione przedmioty objęte świadczeniami wojennymi
ujęto w pięciu kategoriach: ruchomości, nieruchomości, telegrafy i telefony, drogi
lądowe i wodne oraz zakłady przemysłowe.
Ruchomości podlegające rekwizycji wymieniono szczegółowo w osiemnastu
punktach23. Zastrzeżono zarazem, że obejmują one również surowce, półfabrySejm Ustawodawczy, druk nr 356.
Sprawozdanie stenograficzne z 30 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 11 kwietnia
1919 r., ł. 26.
21
Ibidem.
22
Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
29 kwietnia 1919 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczeń wojennych (Mon. Pol. z 2 maja
1919, nr 98).
23
Do ruchomości zaliczono: 1) zwierzęta pociągowe i wszelkie środki transportowe, bez względu na to, jaką siłą były poruszane, wraz ze wszystkimi potrzebnymi do ich użytku przyborami,
urządzeniami i zakładami. Można było żądać ich odstąpienia na własność lub do czasowego użytku
bądź żądać „zastanowienia” ich ruchu; 2) zwierzęta rzeźne i ptactwo domowe; 3) żywność gotową;
4) wszelkie produkty do sporządzenia zwyczajnej strawy; 5) trunki wszelkiego rodzaju (z wyjątkiem „luksusowych”); 6) paszę i podściółkę; 7) środki lecznicze (lekarstwa, środki opatrunkowe
i instrumenty); 8) opał; 9) produkty służące do oświetlenia; 10) mydło; 11) materiały budowlane;
12) wyroby tekstylne; 13) papier i przybory kancelaryjne; 14) metale i wszelkie wyroby metalowe
„zapotrzebowane” dla armii; 15) narzędzia wszelkiego rodzaju; 16) smary; 17) broń i amunicję;
18) przedmioty niezbędne dla celów kwaterunkowych.
19
20
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katy i surogaty wskazanych przedmiotów. W wykazie ujęto także – powszechnie egzekwowane w praktyce – świadczenie podwód. Zaliczono je do świadczeń
rzeczowych, gdyż – jak uzasadniono – „dostarczenie siły pociągowej i środków
transportowych stanowi główną część tego świadczenia”.
Z kolei posiadacze nieruchomości obowiązani zostali oddać je: 1) na własność
administracji wojskowej; 2) do użytku, na czas potrzebny do stawiania fortyfikacji oraz innych budowli wojskowych, budowy mostów, dróg i kolei żelaznych
lub w celu pośredniego bądź bezpośredniego „poparcia i zabezpieczenia operacji
wojennych”; 3) do czasowego „swobodnego rozporządzenia”, które obejmowało
w szczególności prawo wojska do „istotnej przemiany substancji nieruchomości”
oraz usunięcia budynków; 4) do celów kwaterunkowych.
W myśl rozporządzenia można było żądać: odstąpienia na własność lub do
czasowego użytku bądź „zastanowienia ruchu” telegrafów i telefonów wszelkiego
typu, wraz z potrzebnymi przyborami, urządzeniami i zakładami.
Armii i dla celów obrony państwa wolno było używać wszelkich gościńców,
dróg lądowych i wodnych oraz ich urządzeń (mostów, wiaduktów itp.), tak publicznych, jak i prywatnych. Co więcej, do korzystania z tego prawa nie było wymagane specjalne żądanie w drodze nakazów rekwizycyjnych, przewidzianych
w ustawie o rzeczowych świadczeniach wojennych.
Wreszcie można było żądać odstąpienia (na własność bądź do czasowego
użytku) lub zobowiązać do produkcji na rachunek administracji wojskowej: zakłady przemysłowe i wszelkie wytwórnie nadające się do produkcji przedmiotów
zapotrzebowania wojskowego, wraz z posiadanymi zapasami materiałów.
W dniu 1 maja 1919 r. wydane zostało rozporządzenie wykonawcze ministra spraw wojskowych i ministra spraw wewnętrznych do ustawy o rzeczowych
świadczeniach wojennych z 11 kwietnia 1919 r.24.
Rozpoczynało się ono od deklaracji, że żądanie świadczeń wojennych nastąpi wówczas, gdy władze, względnie oddziały wojskowe, nie będą mogły pokryć
swego zapotrzebowania w drodze kupna z wolnej ręki lub najmu. Wtedy miały
zwracać się do władz administracyjnych o wydanie ludności polecenia dostarczenia potrzebnych przedmiotów. Zobowiązano zarazem Ministerstwo Spraw
Ten wykaz został później rozszerzony o skóry wszelkiego rodzaju, wyroby skórzane, kożuchy,
futra i wyroby futrzarskie, na podstawie rozporządzeń Ministra Spraw Wojskowych i Ministra
Spraw Wewnętrznych w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczeń wojennych z dnia 1 listopada 1919 r. (Mon. Pol. z 1919, nr 245) oraz z dnia 22 marca 1920 r. (Dz.U. z 1920, nr 30, poz. 177).
Z kolei Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1920 r. w przedmiocie zakazu przefarbowywania tkanin podlegających rzeczowym świadczeniom wojennym (Dz.U. z 1920, nr 97,
poz. 637) dotyczyło: a) wszelkich przedmiotów wyekwipowania wojskowego, które stanowiły zarówno
własność armii państw zaborczych, jak i prywatną własność poszczególnych osób; b) sukna, koców
i tkanin wełnianych (należących, ze względu na kolor i gatunek, do rodzaju materiałów służących na
potrzeby zaopatrzenia armii) oraz ubrań i innych rzeczy sporządzonych z tych materiałów.
24
Zostało opublikowane w dwóch częściach. Pierwsza ukazała się w Mon. Pol. z 6 maja 1919,
nr 100, zaś druga – w Mon. Pol. z 7 maja 1919, nr 101.
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Wojskowych, aby przy „większych zapotrzebowaniach” zawsze porozumiewało
się wpierw z Ministerstwami: Aprowizacji, Rolnictwa, Przemysłu i Handlu oraz
innymi, by ciężar świadczeń wojennych rozłożyć równomiernie na całe państwo,
oraz uwzględnić słuszne interesy poszczególnych obywateli i „ogólnej, racjonalnej
gospodarki”. Po ustaleniu (w ten sposób) gdzie i w jakich rozmiarach zapotrzebowanie ma być pokryte, władze administracyjne miały powiadomić ludność, jakie
przedmioty, w jakiej ilości i kiedy mają być dostarczone.
Następnie w rozporządzeniu wskazano dokładnie władze i organy wojskowe
uprawnione do żądania świadczeń wojennych. We wszystkich częściach państwa, które „nie były objęte terenem wojennym”, do wystawiania zapotrzebowań
uprawnione były:
1) Ministerstwo Spraw Wojskowych (na obszarze całego kraju) i Dowództwa
Generalnych Okręgów (w granicach swych okręgów). Miały one prawo wystawiania zapotrzebowań na wszystkie przedmioty wyszczególnione w rozporządzeniu z dnia 29 kwietnia 1919 r., wprowadzającym obowiązek świadczeń
rzeczowych, jak i przedmiotów wskazanych ewentualnie w późniejszych rozporządzeniach ministra spraw wojskowych i ministra spraw wewnętrznych;
2) inne organy, upoważnione w drodze wspólnych rozporządzeń ministra spraw
wojskowych i ministra spraw wewnętrznych, które zawsze miały wskazywać,
jakich przedmiotów, w jakim rozmiarze i na jakim terytorium mogą one żądać w ramach rzeczowych świadczeń wojennych.
Z kolei na „terenie wojennym” do wystawiania zapotrzebowań na przedmioty
egzekwowane w ramach świadczeń wojennych uprawnione były:
1) Główne Kwatermistrzostwo (w granicach całego terenu wojennego);
2) Dowództwa Okręgów Etapowych (w granicach swych okręgów) oraz
3) w wypadkach „bezpośredniej i nieodwołanej potrzeby” – wszystkie instytucje
wojskowe stanowiące „samoistną jednostkę ekonomiczno-administracyjną”
(posiadającą własną komisję kasową).
Omawiane rozporządzenie wskazało również (art. III) władze administracyjne mające prawo wzywać ludność do świadczeń wojennych. Były to:
1) państwowe urzędy administracyjne I instancji (podległe Ministerstwu Spraw
Wewnętrznych);
2) magistraty miast z własnym statutem oraz magistraty 150 miast wyliczonych
w dekrecie z dnia 4 lutego 1919 r. o samorządzie miejskim25;
3) urzędy gminne (a w Galicji ponadto „przełożeństwa” obszarów dworskich).
W rozporządzeniu podkreślono, iż świadczenia wojenne nakładane będą z reguły na poszczególne osoby fizyczne lub prawne. Zapowiedziano jednak, iż mogą
być nakładane również na całe powiaty lub gminy. Wtedy autonomiczne reprezentacje powiatowe, względnie rady gminne, miały zadecydować, w jaki sposób
ciężar świadczenia ma być rozłożony na mieszkańców powiatu czy gminy.
25

Dz.U. z 1919, nr 13, poz. 140.
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Przypomnijmy, że ustawa o rzeczowych świadczeniach wojennych zwalniała od obowiązku świadczeń m.in. wszelkiego rodzaju przedmioty i pomieszczenia służące do „zaspokajania niezbędnych potrzeb osobistych lub do wykonywania zawodu posiadacza i jego rodziny”. Zapowiedziano, iż pojęcia te zostaną
sprecyzowane w osobnych rozporządzeniach, które zostaną wydane przez Ministerstwo Spraw Wojskowych (w porozumieniu z odnośnymi ministerstwami).
Uprzedzono jednocześnie, że gdyby takiego rozporządzenia dla danego przedmiotu nie wydano, to o jego zwolnieniu z obowiązku świadczenia wojennego
z powyższego powodu decydować będzie Powiatowa Komisja świadczeń wojennych.
W jej skład mieli wchodzić: kierownik państwowego urzędu powiatowego
I instancji (jako przewodniczący) oraz dwóch delegatów autonomicznej reprezentacji powiatowej. Miała ona wyznaczyć w tym celu czterech delegatów oraz
ich zastępców (po jednym dla przedmiotów rolnictwa, handlu, przemysłu i rzemiosła). Przewodniczący Powiatowej Komisji świadczeń wojennych miał powoływać z tego grona, w poszczególnych wypadkach, po dwóch delegatów, stosownie do „jakości” przedmiotu objętego świadczeniem rzeczowym. Niebawem, bo
już 17 maja 1919 r., ten przepis rozporządzenia uległ zmianie26. Autonomiczna
reprezentacja powiatu miała bowiem wyznaczyć w omawianym celu nie czterech,
lecz pięciu reprezentantów i potrzebną liczbę ich zastępców (mogli pochodzić
również spoza grona autonomicznej reprezentacji powiatu). Odtąd bowiem do
rozpatrzenia zasadności zwolnienia z obowiązku świadczenia wojennego, z omawianego powodu, przedmiotów rolnictwa należało wyznaczyć nie jedną, lecz
dwie osoby (po jednej dla wielkiej oraz małej własności).
Z tych pięciu reprezentantów przewodniczący Komisji powoływał (w porozumieniu z kierownikiem autonomicznej reprezentacji powiatu) po dwóch delegatów, uwzględniając „jakość” przedmiotu objętego świadczeniem. Gdy chodziło o produkty dostarczane przez gospodarstwa rolne, to do Powiatowej Komisji
świadczeń wojennych należało powołać przedstawicieli wielkiej i małej własności.
Z kolei w miastach z własnym statutem oraz w (wspomnianych już) 150 miastach wymienionych w dekrecie z dnia 4 lutego 1919 r. o samorządzie miejskim
Komisja świadczeń wojennych miała się składać z delegata Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych (jako przewodniczącego) i dwóch delegatów Rady Miejskiej, powołanych przez przewodniczącego, analogicznie jak w Powiatowych Komisjach
świadczeń wojennych.
Inaczej wyglądał skład komisji świadczeń wojennych tam, gdzie państwowe
urzędy administracyjne, względnie autonomiczne reprezentacje powiatowe, nie
były jeszcze zorganizowane lub były nieczynne. W miejscu reprezentanta pańRozporządzenie Ministerstwa Spraw Wojskowych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z dnia 17 maja 1919 r. w sprawie Powiatowych Komisji świadczeń wojennych (Mon. Pol z 28 maja
1919, nr 118).
26
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stwowego urzędu administracyjnego wstępował tam bowiem Komendant Powiatowej Komendy Etapowej, a w miejscu delegatów autonomicznej reprezentacji
powiatowej – dwaj delegaci miejscowej autonomicznej władzy administracyjnej,
którym przysługiwał jedynie głos doradczy.
W naradach wszystkich powyższych komisji, o ile nie przewodniczył Komendant Powiatowej Komendy Etapowej, mógł brać udział (z głosem doradczym)
reprezentant wojska.
Komisje miały orzekać również wtedy, gdy zapowiedziane rozporządzenia
mające określić (na potrzeby zwolnienia od obowiązku świadczeń wojennych)
przedmioty i pomieszczenia służące do „zaspokajania niezbędnych potrzeb osobistych lub do wykonywania zawodu ich posiadacza i jego rodziny” zostały, co
prawda, wydane, ale nasuwały w praktyce wątpliwości.
Przeciw orzeczeniom omówionych komisji służyło (celem ustalenia wysokości
zapłaty za świadczenia) zażalenie do Okręgowej Komisji Rekwizycyjnej (w terminie 1 miesiąca). Wniesienie zażalenia nie wstrzymywało spełnienia świadczenia,
które zatem musiało być wykonane w nakazanym terminie.
Jak pamiętamy, po ogłoszeniu obowiązku świadczeń wojennych (w drodze
rozporządzenia ministrów spraw wojskowych i spraw wewnętrznych) wszystkie osoby prawne i fizyczne obowiązane do świadczeń wojennych miały zeznać
(na wezwanie właściwej władzy administracyjnej) deklarację, z przytoczeniem
szczegółowych danych, co do ilości i miejsca znajdowania się przedmiotów wymienionych w rozporządzeniu, będących w ich posiadaniu. Omawiane rozporządzenie wykonawcze wskazało, iż prawo zarządzenia obowiązku zeznawania
tych deklaracji przysługuje w kraju Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (względnie Generalnym Komisarzom Rządu – tam, gdzie zostali ustanowieni), a na terenie wojennym – Głównemu Kwatermistrzostwu. Natomiast wzywanie ludności
do zeznawania owych deklaracji oraz sumaryczne ich zestawianie było obowiązkiem (wskazanych już) władz administracyjnych, wymienionych w art. III rozporządzenia.
Organami przeprowadzającymi wykonanie świadczeń wojennych były, co
do zasady, władze administracyjne (wyszczególnione w art. III rozporządzenia).
Dostarczone na miejsce dostawy przedmioty świadczenia wojennego odbierały
zaś organy wojskowe, oznaczone szczegółowo w rozporządzeniach lub poszczególnych zarządzeniach. Natomiast w „bezpośrednim terenie operacji wojennych”,
w razie braku na miejscu cywilnych władz administracyjnych lub w wypadkach
grożących niebezpieczeństwem „zwłoki dla operacji wojennych”, to komendanci
oddziałów uprawnieni byli do żądania nieodzownych świadczeń, wprost od poszczególnych osób. Obowiązani byli jednak wtedy dobrać sobie dwóch mężów
zaufania spośród ludności miejscowej. Zagrożono jednocześnie, że wszelkie nadużycia tego uprawnienia będą karane, w myśl przepisów określonych w ustawie
o rzeczowych świadczeniach wojennych.
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Z kolei pomoc wojska władzom cywilnym w przeprowadzaniu świadczeń
wojennych mogła polegać na udzielaniu asystencji27 bądź na ich bezpośrednim
egzekwowaniu (za porozumieniem Ministerstwa Spraw Wojskowych z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych).
Zapłata za świadczenia wojenne była regulowana w wysokości określonej przez
cenniki bądź przez komisje. Dla przedmiotów „stale zapotrzebowanych” przez
wojsko w większych ilościach ogłaszane miały być cenniki ustalone przez Ministerstwo Spraw Wojskowych (w kraju) oraz Główne Kwatermistrzostwo (na terenie
wojennym). Wyraźnie podkreślono, iż zawsze należy ustalać je w porozumieniu
z Ministerstwem Skarbu i innymi zainteresowanymi ministerstwami, na podstawie
opinii reprezentacji organizacji rolniczych, rękodzielniczych, handlowych i przemysłowych. Cenniki miały być ogłaszane dla poszczególnych terytoriów.
Z kolei dla określenia wysokości zapłaty za przedmioty świadczeń wojennych,
które nie były ujęte w cennikach, Ministerstwo Spraw Wojskowych mogło powoływać (w porozumieniu z zainteresowanymi ministerstwami i reprezentacjami
organizacji zawodowych) specjalne komisje szacunkowe. Gdyby takich komisji
nie ustanowiono, to dla oszacowania przedmiotów „bezcennikowych” właściwe
były wspomniane już Powiatowe (miejskie) Komisje świadczeń wojennych.
Zapłata za świadczenia wojenne następowała gotówką bądź przez wystawienie
asygnaty kasowej, a wyjątkowo kwitu rekwizycyjnego. Wypłat gotówkowych dokonywał organ wojskowy odbierający świadczenie wojenne, bezpośrednio do rąk
osoby realizującej ów obowiązek. Zamiast wręczać gotówkę organ wojskowy mógł
wystawić asygnatę kasową, płatną natychmiast w przynależnych Powiatowych Kasach Skarbowych, a na terenie operacyjnym, gdzie nie były one zorganizowane lub
były nieczynne – w kasach Powiatowych Komend Etapowych. Asygnaty mogły
być oddzielne lub zbiorowe. Wypłata gotówkowa winna następować w obecności
przedstawiciela państwowej lub autonomicznej władzy administracyjnej, a gdyby na terenie wojennym natrafiało to na „szczególniejsze trudności”, to „w miarę możności” – w obecności dwóch innych mieszkańców danej miejscowości.
Nikt nie miał prawa odmówienia przyjęcia gotówki, względnie asygnaty kasowej.
Gdyby mimo to odmówiono ich przyjęcia, gotówkę lub asygnatę należało złożyć
w urzędzie gminnym. Otrzymującemu zapłatę w gotówce służyło prawo żądania
poświadczenia, stwierdzającego, jaką kwotę i za co wypłacono. Każdy otrzymujący
zapłatę w gotówce lub asygnatę kasową obowiązany był podpisać pokwitowanie.
Regulowanie zapłaty za świadczenia wojenne kwitami rekwizycyjnymi dopuszczalne było jedynie na „terenie wojennym operacyjnym”, i to tylko w wypadkach wyjątkowych. Do ich wystawiania uprawnione były Dowództwa Okręgów
Etapowych i instytucje wojskowe stanowiące „samoistną jednostkę ekonomiczno27
Zgodnie z dekretem z dnia 2 stycznia 1919 r. o używaniu wojska w wypadkach wyjątkowych
(Dz.P. z 1919. nr 1, poz. 80) oraz rozkazem Ministerstwa Spraw Wojskowych z dnia 4 lutego 1919 r. –
przepisy o użyciu wojsk do pomocy władzom cywilnym (zatwierdzonym przez Radę Ministrów
dnia 30 stycznia 1919 r.; Dz. R. W. z 1919, nr 14, poz. 520).
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-administracyjną” (posiadające własną komisję kasową). Wypłaty kwitów rekwizycyjnych dokonywać miały (w zastępstwie Intendentur Wojskowych Okręgów Generalnych) Powiatowe Kasy Skarbowe, względnie Powiatowe Komendy Etapowe.
Ostatnią kwestią uregulowaną przez rozporządzenie wykonawcze były „przekroczenia” obowiązku świadczeń wojennych. Postanowiono, iż do „wkraczania”
w razie podejrzenia o niedopełnienie obowiązku świadczeń wojennych uprawnione są wszystkie władze i organy bezpieczeństwa, organy skarbowe, a także
władze i organy wojskowe. Obowiązane one były bezzwłocznie donieść o swych
spostrzeżeniach powiatowej władzy administracyjnej I instancji.
W razie „zakwestionowania” przedmiotu zatajonego należało jego posiadaczowi wystawić potwierdzenie, a „zakwestionowany” przedmiot odstawić do
państwowej władzy administracyjnej I instancji (zaś w razie trudności transportowych lub niewspółmiernie wysokich kosztów – do urzędu gminnego).
Przypomnijmy, że kary określone w ustawie o rzeczowych świadczeniach wojennych nakładały powiatowe władze administracyjne, a od ich orzeczenia przysługiwało odwołanie (w terminie 14 dni) do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie przewidywało, że gdyby na terenie wojennym nie było zorganizowanych państwowych władz administracyjnych, to wydanie orzeczenia należało do Powiatowych Komend Etapowych.
W wyjątkowych przypadkach, w celu zapobieżenia uchylania się od świadczenia i kary lub w razie „konieczności dania przykładu odstraszającego” państwowej
władzy administracyjnej I instancji (względnie zastępującemu ją Komendantowi
Powiatowej Komendy Etapowej), przysługiwało prawo zarządzenia natychmiastowego wykonania orzeczonej przezeń kary (nawet w razie złożenia odwołania).
W tym wypadku należało przesłać akta sprawy Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. W przypadkach „szczególnej wagi” należało telegraficznie powiadomić
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Zagrożono zarazem, iż wszelkie „oczywiste”
nadużycia tego prawa będą karane (zgodnie z ustawą o rzeczowych świadczeniach
wojennych) jako nadużycie władzy urzędowej, po myśli ustawy karnej.
Odrębne rozporządzenie ministra spraw wojskowych i ministra spraw wewnętrznych z dnia 26 lipca 1919 r. szczegółowo uregulowało pobór koni dla
armii28. Rozdziału „zapotrzebowanej” przez armię liczby koni na poszczególne
powiaty dokonywało Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wojskowych. Tak wyznaczone kontyngenty koni były
następnie rozdzielane między gminy, przez powiatowe komisje poboru koni, po
wysłuchaniu przedstawicieli reprezentacji powiatowej. W 1920 r. nastąpiła zmiana owego rozporządzenia29, polegająca m.in. na tym, iż Ministerstwo Rolnictwa
28
Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1919 r. w sprawie poboru koni (Mon. Pol. z 14 sierpnia 1919, nr 182).
29
Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zmiany rozporządzenia w sprawie poboru koni z dnia 26 lipca 1919 r. (Dz.U. z 1920, nr 56,
poz. 351).
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i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wojskowych dokonywało rozdziału zapotrzebowania armii na konie na poszczególne województwa. Podziału tak ustalonego kontyngentu koni na powiaty dokonywał urząd
wojewódzki w porozumieniu z Dowództwem Wojskowego Okręgu Generalnego.
Końcowego podziału kontyngentu koni przypadającego na dany powiat pomiędzy gminy oraz repartycję koni pomiędzy „większą i mniejszą własność” przeprowadzała powiatowa komisja poboru koni przy współudziale przedstawicieli
mniejszej i większej własności.
Rozporządzenie z dnia 26 lipca 1919 r. dokładnie regulowało takie zagadnienia jak: zwolnienia od poboru (wyszczególniono dwanaście kategorii koni niepodlegających poborowi); miejsce i termin poboru koni; obowiązki gminy związane z poborem koni; skład, zakres działania, wynagrodzenie i odpowiedzialność
powiatowych komisji poboru koni; ceny koni; zapłata za konie oraz kary za uchylanie się od obowiązków określonych w rozporządzeniu.
W dniu 17 października 1919 r. grupa posłów zwróciła się z wnioskiem „nagłym” do rządu o dostosowanie cen za konie, określonych w rozporządzeniu, do
wysokości osiąganych w transakcjach rynkowych. Podnosili z naciskiem, iż wskutek wojny liczba koni zdatnych do pracy znacznie się zmniejszyła (w Małopolsce
o połowę), co spowodowało silny wzrost cen koni wszelkich kategorii. Ceny ustanowione w rozporządzeniu były – zdaniem wnioskodawców – o połowę niższe
od stosowanych na jarmarkach. Posłowie wnosili też o przesunięcie (o ile „nie
zaszkodzi to interesom państwa”) aż na grudzień terminu poboru koni, ze względu na znaczne opóźnienie prac polowych. Pobór koni w październiku miał narazić rolnictwo na „wielkie straty”30. Wyższe ceny za konie dostarczane w ramach
świadczeń wojennych ustaliło dopiero (sygnalizowane już) rozporządzenie z dnia
13 lipca 1920 r.31. W okresie od listopada 1918 r. do grudnia 1920 r. wydatki wojska na pobór koni wyniosły 2 120,9 mln marek polskich, co stanowiło 6,8% ogółu
wydatków wojskowych32.
Z powyższymi rozporządzeniami, regulującymi pobór koni w ramach świadczeń wojennych, pozostawały w związku przepisy normujące obrót sianem i zaopatrzenie armii w siano33.
Sejm Ustawodawczy, druk nr 1069.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21
stycznia 1920 r. w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania cen, ustanowionych w art. VII
rozporządzenia z 26 VII 1919 r. o poborze koni (Dz.U. z 1920, nr 21, poz. 116) utrzymało je bowiem na dotychczasowym poziomie do 31 marca 1920 r.
32
K. Krzyżanowski: Wydatki wojskowe Polski w latach 1918–1939. Warszawa 1976, s. 38.
33
Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 listopada 1919 r. (Dz.U. z 1920, nr 86, poz. 471). W szczególności przewóz siana kolejami mógł
się odbywać wyłącznie na podstawie listów frachtowych wydawanych lub poświadczonych przez
Główny Urząd Zaopatrywania Armii (lub jego delegatów), który nadto otrzymał prawo sekwestru
i rekwizycji siana i urządzeń do jego prasowania. Główny Urząd Zaopatrywania Armii przy Ministerstwie Spraw Wojskowych utworzono ustawą z dnia 11 kwietnia 1919 r. (Dz.U. z 1919, nr 32,
30
31
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Rychło okazało się, że tryb postępowania rekwizycyjnego ustanowiony
w ustawie z 11 kwietnia 1919 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych nie spełnił wszystkich oczekiwań władz wojskowych i uległ istotnym zmianom, rozszerzającym ich uprawnienia kosztem władz administracyjnych.
W myśl znowelizowanego 28 października 1919 r.34 art. 6 ustawy zażądanie
świadczeń wojennych następowało zasadniczo (jak do tej pory) w drodze nakazów rekwizycyjnych, wydawanych przez właściwe urzędy administracyjne na
podstawie zapotrzebowań wystawionych przez władze wojskowe (minister spraw
wojskowych i upoważnione przezeń organy wojskowe). Tam, gdzie władze administracyjne jeszcze nie były zorganizowane, zażądanie świadczeń mogło nastąpić na
podstawie nakazów rekwizycyjnych władz wojskowych za pośrednictwem urzędu
gminnego. Dodano jednak, iż w razie „nagłej, a gwałtownej potrzeby” przysługuje
władzom wojskowym, każdorazowo do tego upoważnionym przez ministra spraw
wojskowych, prawo bezpośredniego wydawania nakazów rekwizycyjnych sklepom, składom, fabrykom oraz osobom lub instytucjom gromadzącym przedmioty
podlegające rekwizycji w celach handlowych. W tym wypadku władze wojskowe
miały „urzeczywistniać” owe nakazy we własnym zakresie działania (w myśl obowiązujących ustaw) i zawiadamiać o tym władze administracyjne.
Komisja Wojskowa rozpatrująca poselski projekt nowelizacji art. 6 ustawy
podkreślała, że jej celem jest uprawnienie władz wojskowych do bezpośredniego
wydawania nakazów rekwizycyjnych i do przeprowadzania rekwizycji we własnym zakresie działania. Zdawała sobie sprawę, iż korzystając z tego uprawnienia,
władze wojskowe będą musiały „wejść w niezwykłą dla siebie styczność z ludnością”, a szerokie stosowanie przezeń prawa rekwizycji może wywołać „rozdźwięk”
między nią a wojskiem. Dlatego ograniczono owo uprawnienie władz wojskowych do sytuacji „nagłej, a gwałtownej potrzeby” oraz do przedmiotów gromadzonych w celach handlowych, nie służących do zaspokojenia osobistych potrzeb
ich posiadaczy.
Mniejszość członków Komisji Wojskowej zgodziła się na poprawkę, zainicjowaną przez przedstawiciela Naczelnego Dowództwa, polegającą na umieszczeniu w nowelizowanym art. 6 przed słowami „sklepom, składom, fabrykom” słów
„przede wszystkim”, które miały nadać ustawie „cechę ogólniejszą” i sprawić, że
owa przyspieszona rekwizycja może być stosowana również w stosunku do osób
prywatnych, które, co prawda, nie handlują przedmiotami objętymi rekwizycją,
poz. 265). Uzasadniając jej projekt, Komisja Wojskowa podniosła w szczególności, iż „Wojska polskie walczące obecnie na trzech frontach ciągle są niedostatecznie zaopatrzone zarówno w amunicję, jak i przedmioty codziennej potrzeby. Niezależnie od wielu innych przyczyn powstaje to także
i przez brak uzgodnienia działań różnych ministerstw”. Wskazała zarazem na konieczność podniesienia sprężystości i ześrodkowania kierownictwa zaopatrywania armii w jednym urzędzie. Sejm
Ustawodawczy, druk nr 352.
34
Ustawa z dnia 28 października 1919 r. w sprawie zmiany ustawy o rzeczowych świadczeniach wojennych z dnia 11 kwietnia 1919 r. (Dz.U. z 1919, nr 86, poz. 470).
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ale posiadają ich większy zapas, przekraczający ich osobiste potrzeby. Większość
Komisji Wojskowej nie podzieliła tego stanowiska. Uznała, iż rekwizycja w takich
przypadkach winna przebiegać według zasad dotychczasowych, z udziałem władz
administracyjnych, „więcej do tego celu przystosowanych niż władza wojskowa35.
Wyjaśniając 28 października 1919 r. na forum sejmu cel owej nowelizacji
ustawy o rzeczowych świadczeniach wojennych, poseł-sprawozdawca wskazał
na potrzebę przyspieszenia postępowania rekwizycyjnego. Podkreślił zarazem, że
„Naród, który prowadzi narzuconą mu wojnę, nie może się cofnąć przed żadnymi ofiarami na zaopatrzenie wojska […]”. Wyraził przekonanie, że „stanowczo
i umiejętnie prowadzona rekwizycja, niedotykająca ludności mało zamożnej, da
naszej armii to wszystko, czego ona ma prawo spodziewać się od Państwa, w którego obronie walczy i zwycięża”. Ustawa została przyjęta bez dyskusji36.
Zauważmy jednak, że nawet ów przyspieszony tryb postępowania rekwizycyjnego wymagał respektowania art. 2 ustawy, zgodnie z którym wprowadzenie
obowiązku świadczeń wojennych, ustanowienie terminu jego powstania i ustania
oraz oznaczenie przedmiotów podlegających obowiązkowemu świadczeniu następowało na skutek rozporządzenia wydanego przez ministra spraw wojskowych
i ministra spraw wewnętrznych, podanego do wiadomości powszechnej.
Ustawa z dnia 1 lipca 1920 r. utworzyła Radę Obrony Państwa37. Przypomnijmy, że do zakresu jej działania należało decydowanie we wszystkich sprawach
związanych z prowadzeniem i zakończeniem wojny oraz z zawarciem pokoju,
wydawanie w tych sprawach rozporządzeń i zarządzeń, które podlegały natychmiastowemu wykonaniu38.
W dniu 15 lipca 1920 r. Rada Obrony Państwa wydała rozporządzenie o wydawaniu bezpośrednich nakazów rekwizycyjnych przez władze wojskowe39, które
jeszcze bardziej rozszerzyło ich uprawnienia i samodzielność w postępowaniu
rekwizycyjnym. Rozbudowany art. 6 zaczynał się, co prawda, od dotychczasowej
reguły, iż zażądanie świadczeń wojennych następuje w drodze nakazów rekwizycyjnych, wydawanych przez właściwe urzędy administracyjne na podstawie
zapotrzebowań wystawionych przez władze wojskowe (minister spraw wojskowych i upoważnione przezeń organy wojskowe). Tam zaś, gdzie władze admini35
Sejm Ustawodawczy, druk nr 1079. Poprawka ta nie została poparta przez większość posłów
głosujących nad nowelizacją ustawy w dniu 28 października 1919 r.
36
Sprawozdanie stenograficzne z 92 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 28 października 1919 r., ł. 4–5.
37
Ustawa z dnia 1 lipca 1920 r. o utworzeniu Rady Obrony Państwa (Dz.U. z 1920, nr 53,
poz. 327).
38
Rezygnując z części uprawnień, Sejm postanowił jednocześnie, że rozporządzenia i zarządzenia wkraczające w materię zawarowaną dla ustaw wymagają przedłożenia Sejmowi do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu.
39
Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 15 lipca 1920 r. o wydawaniu bezpośrednich
nakazów rekwizycyjnych przez władze wojskowe (Dz.U. z 1920, nr 62, poz. 407) – uzupełnienie
ustawy z dnia 28 października 1919 r. (Dz.U. z 1919, nr 86, poz. 470).
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stracyjne jeszcze nie były zorganizowane, zażądanie świadczeń mogło nastąpić na
podstawie nakazów rekwizycyjnych władz wojskowych za pośrednictwem urzędu
gminnego.
Istotne zmiany wprowadzono natomiast w kolejnych ustępach, wyodrębnionych w art. 6. Stanowiły one, iż w razie „nagłej, a gwałtownej potrzeby” przysługuje władzom wojskowym, każdorazowo do tego upoważnionym przez ministra
spraw wojskowych, prawo bezpośredniego wydawania nakazów rekwizycyjnych
wszystkim osobom fizycznym i prawnym posiadającym jakiekolwiek przedmioty
potrzebne dla celów zaopatrzenia armii i obrony państwa. W tym wypadku minister spraw wojskowych winien był porozumieć się uprzednio z zainteresowanym
ministrem i wysłuchać jego opinii „co do właściwości” zarządzenia rekwizycji odnośnie danego przedmiotu oraz danej kategorii osób. W razie niezgodności opinii
miała rozstrzygać rada ministrów. Co więcej, dodano jeszcze, iż w tym wypadku
nie ma zastosowania przepis art. 2 ustawy, mówiący o potrzebie oznaczania i ogłaszania drogą rozporządzenia przedmiotów podlegających rekwizycji. Powtórzono,
iż „urzeczywistnianie” nakazów rekwizycyjnych należy do własnego zakresu działania władz wojskowych, które winny zawiadomić o tym władze administracyjne40.
Jak widać, zniknęły dotychczasowe ograniczenia obowiązujące w procedurze
rekwizycji dokonywanej w razie „nagłej, a gwałtownej potrzeby”, ustanowione
28 października 1919 r., polegające w szczególności na tym, że rekwizycji mogły podlegać przedmioty zgromadzone w celach handlowych. Co więcej, nakazy
rekwizycyjne wydawane w tym trybie mogły dotyczyć jakichkolwiek przedmiotów, jeśli były „potrzebne dla celów zaopatrzenia armii i obrony Państwa”. Do tej
pory mogły to być tylko przedmioty wyszczególnione w rozporządzeniu ministra
spraw wojskowych i ministra spraw wewnętrznych.
Zauważmy też, że późniejsze ustawodawstwo przyznało gubernatorowi wojskowemu, względnie dowódcom wojskowym, prawo bezpośredniego wydawania
nakazów rekwizycyjnych odnośnie rzeczowych świadczeń wojennych w zakresie przewidzianym w omówionym wyżej rozporządzeniu Rady Obrony Państwa
z dnia 15 lipca 1920 r.41. Zasada ta dotyczyła obszarów uznanych przez Ministerstwo Spraw Wojskowych za „zagrożone pod względem wojennym”, z chwilą
przekazania tam władzy wykonawczej dowódcom wojskowym na podstawie rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 20 lipca 1920 r.42.
Zauważmy, iż opuszczono w tym miejscu słowa, które dotychczas akcentowały, iż w tym
wypadku władze wojskowe urzeczywistniają nakazy rekwizycyjne „w myśl obowiązujących ustaw”.
41
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 31 lipca 1920 r. w przedmiocie uprawnień władz wojskowych w zakresie powoływania ludności do osobistych i rzeczowych świadczeń wojennych tudzież w zakresie bezpieczeństwa, spokoju i porządku
publicznego (Dz.U. z 1920, nr 67, poz. 457).
42
Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 20 lipca 1920 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych do częściowego przekazania władzy wykonawczej władzom
wojskowym (Dz.U. z 1920, nr 67, poz. 427). Stanowiło ono, iż „W wypadku wojennego zagrożenia obszarów państwa upoważnia się Ministra Spraw Wewnętrznych, na wniosek Ministra Spraw
40
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Ustanowiony tryb postępowania rekwizycyjnego, zwłaszcza po jego „przyspieszeniu” w drodze kolejnych nowelizacji art. 6 ustawy o rzeczowych świadczeniach wojennych, stwarzał duże ryzyko popełniania nadużyć przez organy wojskowe. Trzeba podkreślić, iż spotykały się one z ostrą, stanowczą reakcją ministra
spraw wojskowych.
O rekwizycjach „niewłaściwie” przeprowadzanych przez organy wojskowe
komisarze rządowi informowali Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W dniu
5 sierpnia 1920 r. minister spraw wewnętrznych wytknął im jednak, że „bardzo
często” donosząc o tym, nie przedkładają szczegółowych danych (dat, ani też
rzeczowego sprawozdania), które pozwoliłyby skutecznie interweniować w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Minister spraw wewnętrznych polecił więc komisarzom rządowym, aby w wypadku otrzymania zażalenia o „nieprawnej” rekwizycji
przeprowadzali szczegółowe dochodzenie i dopiero po zebraniu rzeczowego materiału przedkładali sprawozdanie Ministerstwu Spraw Wewnętrznych43.
W dniu 28 sierpnia 1920 r. minister spraw wojskowych wydał kategorycznie
sformułowany rozkaz44, piętnujący i polecający ścigać oraz oddawać pod sąd osoby
łamiące ustawodawstwo o rzeczowych świadczeniach wojennych, a w szczególności przepisy regulujące tryb dokonywania rekwizycji. Podnosił, iż „stale mnożą się”
skargi, wskazujące, że wojsko przeprowadza samowolne rekwizycje bądź dokonując rekwizycji, dopuszcza się różnych nadużyć, a nawet, iż pod pozorem rekwizycji
bezprawnie odbiera mienie od ludzi. Rozkazał zatem dowódcom wszystkich stopni pouczyć swych podwładnych, zwłaszcza szeregowych, iż: 1) godność żołnierza
jest „wysoka i zaszczytna”, że żołnierzowi pod rygorem najsurowszych kar, do kary
śmierci włącznie, nie wolno „zniżać się do poziomu rabusia czy bandyty, ponieważ
jest on obrońcą Ojczyzny i ludności cywilnej”; 2) bezprawne i samowolne odbieranie ludności jej mienia pociągnie za sobą we wszystkich wypadkach „najsurowsze
kary, do kary śmierci włącznie”. Zagroził jednocześnie dowódcom, iż sami będą
karani na mocy kodeksu karnego wojskowego45, jeśli wiedząc o popełnieniu przez
ich podwładnych nadużyć przy rekwizycjach, o bezprawnym odbieraniu przezeń
mienia od ludności, nie pociągną niezwłocznie winnych do odpowiedzialności.
Minister spraw wojskowych przywołał jednocześnie przepisy prawne i własne rozkazy, normujące szczegółowo sposób przeprowadzania rekwizycji. Przypomniał
w szczególności, że przeprowadzający rekwizycję obowiązany jest niezwłocznie
Wojskowych, do przekazywania na obszarach zagrożonych władzy wykonawczej, w przedmiocie
zabezpieczenia i utrzymania porządku i spokoju publicznego, oraz do wydawania nakazów i zakazów, zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa Państwa i wojska, dowódcom wojskowym”.
Uchylenie owych rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych zastrzeżono Radzie Ministrów. Zob.
P.K. Marszałek: Regulacje prawne…, s. 199–201.
43
Okólnik Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 sierpnia 1919 r. w sprawie nadużyć rekwizycyjnych (Dz.Urz. MSW z 1919, nr 44, poz. 621).
44
Dz. R. W. z 1920, nr 33, poz. 728.
45
Ustawa z dnia 29 lipca 1919 r. o tymczasowym sądownictwie wojskowym (Dz.U. z 1919,
nr 65, poz. 389).
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zapłacić całkowitą należność. W razie niemożności zapłaty obowiązany był wydać
niezwłocznie kwit rekwizycyjny według ustalonego wzoru. Nie mając możliwości zapłacenia i nie posiadając blankietu rekwizycyjnego, miał natomiast wydać
niezwłocznie sporządzony na zwykłym papierze „kwit rekwizycyjny” z pieczęcią,
podpisem i z dokładnym oznaczeniem wszystkich wymaganych danych46.
Ostrzegł zarazem, iż wszelkiego rodzaju przymusowe zabranie cudzej własności prywatnej przez oddziały wojskowe lub poszczególnych wojskowych dokonane z pominięciem lub uchybieniem przytoczonych przezeń przepisów prawnych
jest bezprawnym aktem samowoli, za który winni (zgodnie z art. 15 ustawy z dnia
11 kwietnia 1919 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych) będą karani przede
wszystkim dyscyplinarnie, a niezależnie od tego będą oddawani pod sąd i karani za nadużycie władzy urzędowej. Podkreślił, iż o ile ich czyn będzie zawierał
znamiona cięższego przestępstwa, np. kradzieży lub rabunku (rozboju), to należy
się liczyć (przy zastosowaniu postępowania doraźnego) z karami najsurowszymi,
z karą śmierci włącznie.
Ogłaszając niniejsze, minister spraw wojskowych rozkazał wszystkim dowództwom: 1) postawić niezwłocznie przed sądem wszystkich, którzy a) zarządzą
lub przeprowadzą rekwizycję z uchybieniem obowiązujących przepisów, b) pod
pozorem rekwizycji popełnią przestępstwo oraz c) dowódców, którzy niezwłocznie nie ukarzą i nie pociągną do odpowiedzialności sądowej swych podwładnych, winnych wspomnianych nadużyć i przestępstw47; 2) okazywać niezwłocznie
wszelkiego rodzaju pomoc i opiekę wszystkim poszkodowanym wskutek wskazanych nadużyć i przestępstw.
Rozkaz ministra spraw wojskowych z dnia 1 października 1920 r.48 zobowiązywał każdego oficera, który spostrzeże dokonywanie przez żołnierzy „rabunku,
plądrowania lub bezprawnego rekwirowania” do „wkroczenia czynnego i zapobieżenia przestępstwu”, także w przypadku, gdy nie był ich przełożonym służbowym. Przy tych czynnościach każdemu „wkraczającemu” oficerowi miały służyć
W szczególności należało zamieścić: tytuł „kwit rekwizycyjny”; pieczęć oddziału dokonującego rekwizycji; szarżę, przydział i nazwisko dowódcy, względnie wojskowego przeprowadzającego
rekwizycję; datę i miejsce wystawienia; imię i nazwisko świadczącego; oznaczenie rodzaju świadczenia oraz kasy, która ma dokonać wpłaty; imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania świadków; czytelny podpis kwitującego.
47
Zauważmy jednak, że miesiąc wcześniej Naczelny Wódz, aby dać możność „pozostającym
pod śledztwem” i odbywającym kary żołnierzom „stanąć w szeregu obrońców zagrożonej Ojczyzny”, zarządził tymczasowe wstrzymanie postępowania sądowego w sprawach karnych przeciw
oficerom i szeregowym, o ile chodziło o przestępstwa „mniejszej wagi”. Decyzję o wstrzymaniu
postępowania pozostawiono właściwemu Dowódcy Okręgu Generalnego, na zgodny wniosek sądu
oraz prokuratora wojskowego. Oficerów i szeregowych, co do których zapadła taka decyzja, należało „jak najszybciej” wysłać na front. Po ich powrocie postepowanie ulegało wznowieniu. Gdy
„odznaczyli się w boju”, mogli wnosić o abolicję w drodze prawa łaski. Dekret Naczelnego Wodza
z 20 lipca 1920 r. (Dz. R. W. z 1920, nr 26, poz. 591).
48
Dz. R. W. z 1920, nr 37, poz. 798.
46
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w stosunku do nieposłusznych żołnierzy wszystkie prawa przełożonego, włącznie
z prawem wymuszenia posłuszeństwa drogą użycia broni. Minister uprzedził zarazem, iż za niewykonanie tego rozkazu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności
i wydalenia z wojska49.
W dniu 2 października 1920 r. minister spraw wojskowych wydał, w porozumieniu z Naczelnym Dowództwem, zarządzenia w celu „radykalnego zwalczania
masowo szerzących się rabunków, plądrowania i bezprawnych rekwizycji”50 popełnianych przez żołnierzy na ludności cywilnej. W szczególności w oddziałach
podległych Naczelnemu Dowództwu utworzone zostały „lotne komisje śledcze” do
ścigania osób wojskowych, które dopuściły się tych przestępstw51. W skład komisji
wchodzili: oficer żandarmerii, oficer Korpusu Sądowego oraz szeregowi żołnierze
żandarmerii (w liczbie określonej przez właściwe dowództwo). Zadaniem lotnej komisji śledczej było: „możliwie spieszne” udanie się na miejsce popełnienia przestępstwa, ewentualne zapobieżenia dokonywanym „bezprawiom”, „energiczne i szybkie” przeprowadzenie dochodzeń, aresztowanie sprawców i oddanie ich pod sąd
doraźny. W związku z tym przewidywano zwiększenie składu osobowego sądów
doraźnych. Lotnym komisjom śledczym należało oddać do dyspozycji określone
środki transportu, a przydzielona im eskorta miała być odpowiednio uzbrojona.
Wzmożeniu akcji zwalczania przestępstw popełnianych przez osoby wojskowe na ludności cywilnej (w postaci rabunków, plądrowania i bezprawnych rekwizycji) miało służyć również udrożnienie kanałów informacyjnych, którymi miały
docierać do władz wojskowych powiadomienia o owych bezprawnych działaniach żołnierzy. Wszystkie władze wojskowe i cywilne (w szczególności: urzędy
telegraficzne i pocztowe, wojskowe stacje telefoniczne, stacje kolejowe, władze
polityczne, posterunki policji państwowej i żandarmerii wojskowej) zobowiązano, aby każde doniesienie ludności cywilnej lub organów władzy o przypadkach
rabunku, plądrowania, względnie bezprawnych rekwizycji, dokonywanych przez
osoby wojskowe, podawały bezpłatnie i „z przyspieszeniem” do wiadomości najbliższego dowództwa dywizji (okręgu etapowego), a poza obszarem wojennym –
do dowództwa okręgu generalnego lub rejonu wojskowego. Władze polityczne miały zaś pouczyć miejscową ludność (za pomocą publicznych ogłoszeń)
o ustanowieniu ułatwionego trybu donoszenia władzom wojskowym o szkodach
i krzywdach doznanych ze strony wojska52.
49
Zob. Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 18 sierpnia 1920 r. w przedmiocie obostrzenia kar za przestępstwa osób wojskowych, wynikające ze stosunku służbowego (Dz.U. z 1920,
nr 81, poz. 543).
50
Dz. R. W. z 1920, nr 37, poz. 797.
51
Miały być utworzone przy każdym dowództwie: dywizji, samoistnej brygady posiadającej
sąd polowy, Okręgu Etapowego oraz rejonu wyodrębnionego w ramach Okręgu Generalnego.
52
Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych, Ministra Spraw Wewnętrznych, Poczt i Telegrafów, i Kolei w przedmiocie ułatwienia donoszeń ludności cywilnej, odnoszących się do bezprawnych rekwizycji i plądrowania przez osoby wojskowe (Dz.U. z 1920, nr 98, poz. 658).
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Kolejny rozkaz wzywający wojsko do stanowczego ukrócenia nadużyć w stosunku do ludności cywilnej minister spraw wojskowych wydał 5 listopada 1920 r.
w związku ze skargami na powtarzające się wypadki bezprawnych rekwizycji
i zaboru mienia, dokonywanych przez poszczególne oddziały i osoby wojskowe,
zarówno na froncie, jak i wewnątrz kraju. Podkreślił, iż o ile operacje wojenne
w pewnych bardzo wyjątkowych wypadkach mogły usprawiedliwiać „pomijanie
formalności”, gdy stawką było powodzenie działań bojowych lub bezpośrednio
z nim związane potrzeby wojska czy podtrzymanie jego sprawności i „bitności”,
to poza terenem bojowym i wobec zakończenia działań wojennych postępowanie takie zasługuje na „najsurowsze” potępienie. Krzywdziło bowiem ludność cywilną i zrażało ją do wojska w ogóle, powodując „dotkliwszą stokroć krzywdę
interesowi publicznemu”. Wyraził nadzieję, że poczucie obywatelskie w Wojsku
Polskim będzie dość silne, aby ukrócić swawolę i nadużycia, „tak wysoce i przede
wszystkim samo wojsko krzywdzące”. Zapowiedział, że sądowe władze wojskowe
ścigać będą wszelkie popełnione przez osoby wojskowe przypadki rabunku lub
plądrowania „z całą surowością”, według zasad postępowania doraźnego, stosownie do rozkazu naczelnego dowódcy z dnia 26 czerwca 1920 r. i rozkazu ministra
spraw wojskowych z dnia 23 lipca 1920 r. Zapowiedział zarazem, że zasądzenie
za powyższe przestępstwa pociągnie za sobą utratę prawa do nadziału ziemi53.
Następnego dnia minister spraw wojskowych wydał rozkaz skierowany do
prokuratorów wojskowych oraz Naczelnego Dowództwa, w którym wyraził rozczarowanie, iż szybkość i stanowczość represji w wypadkach rabunków i plądrowania dokonywanych przeciw ludności cywilnej przez osoby wojskowe „nie stoją
dotąd na wysokości zadania”. Rozkazał zatem, aby ścigano je według postępowania doraźnego „z całą surowością prawa”. Zagroził zarazem, że przełożeni winni zaniedbania swoich obowiązków w zakresie przeciwdziałania takich nadużyciom lub zaniechania wdrożenia postępowania będą oddani bezzwłocznie pod
sąd. Wyraził też oczekiwanie, że właściwi dowódcy będą powściągliwie korzystali
z prawa łaski i zastosują je tylko „w rzeczywiście wyjątkowych i na szczególne
uwzględnienie zasługujących wypadkach”54.
Przypomnijmy, że ustawa z dnia 11 kwietnia 1919 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych miała obowiązywać przez 1 rok od wejścia w życie (do 17 kwietnia 1920 r.). W dniu 20 kwietnia 1920 r. minister spraw wojskowych przesłał
marszałkowi Sejmu Ustawodawczego (na podstawie uchwały Rady Ministrów
z dnia 12 kwietnia 1920 r.) projekt ustawy w przedmiocie mocy obowiązującej
i częściowej zmiany ustawy z 11 kwietnia 1919 r. o rzeczowych świadczeniach
wojennych. Została ona uchwalona przez sejm w dniu 23 kwietnia 1920 r.55. WeDz. R. W. z 1920, nr 42, poz. 903.
Dz. R. W. z 1920, nr 42, poz. 904.
55
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1920 r. w przedmiocie przywrócenia mocy obowiązującej i częściowej zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 1919 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych (Dz.U.
z 1920, nr 37, poz. 212).
53
54
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szła w życie z dniem 17 kwietnia 1920 r. na czas 1 roku, ponieważ – jak zauważył
poseł-sprawozdawca – „wszystkie potrzeby na rzecz wojska istnieją nadal, a nawet się wzmogły”56.
Znowelizowany art. 17 ustawy stanowił, iż z dniem 17 kwietnia 1920 r. tracą
moc obowiązującą wszystkie inne ustawy i przepisy w przedmiocie rekwizycji
i świadczeń wojennych. Minister spraw wojskowych uzasadniał ten przepis „niemożnością” powołania do życia organów, którym należałoby przekazać – w myśl
dawnych przepisów państw zaborczych – sprawy uregulowania należności za zaległe świadczenia57. Nadto dodano, iż jej przepisy mają zastosowanie do wszystkich dotychczas niezlikwidowanych rzeczowych świadczeń wojennych na rzecz
polskiej siły zbrojnej, jakie miały miejsce po 1 listopada 1918 r., co niewątpliwie
miało związek z przytoczoną wyżej rezolucją, uchwaloną przez Sejm Ustawodawczy 11 kwietnia 1919 r., oraz „licznymi skargami” na brak przepisów normujących to zagadnienie58.
Nowelizacja ustawy została przyjęta w brzmieniu projektu rządowego bez
żadnych poprawek. W krótkiej debacie sejmowej wystąpili dwaj posłowie,
którzy wskazali na nadużycia w stosowaniu przepisów ustawy. Dotyczyły one
głównie przypadków egzekwowania siłą przez wojsko podwód od rolników, co
było tym bardziej uciążliwe, że miały one miejsce w okresie robót polowych
i dotyczyły tylko tej gminy, w której stacjonowały oddziały wojskowe. Sejm
Ustawodawczy uchwalił więc (na wniosek posła Bucznego) rezolucję stanowiącą, iż „Świadczenia wojenne podwód i inne podlegają kontroli starostw i wójtów gmin, a to w celu, by ciężar dostarczania podwód rozłożyć na większą ilość
gmin”59.
Z kolei poseł Wasilewski również napiętnował „częste” – jak podkreślił –
przypadki wymuszania przez żołnierzy podwód od rolników (w trybie sprzecznym z postanowieniami ustawy) i pobicia protestujących przeciw takiemu postępowaniu wojska. Poskarżył się także, że Ministerstwo Spraw Wojskowych „nie
reagowało należycie” na przekazane mu informacje o łamaniu przepisów ustawy
o rzeczowych świadczeniach wojennych. Stwierdził wręcz, że umożliwiając żądanie podwód, ustawa jest „groźna dla produkcji rolnej”. Wniósł więc projekt
rezolucji wzywającej rząd do wydania przepisów wykonawczych, ograniczających
możność żądania podwód dla wojska tylko do okręgów związanych bezpośrednio
Sprawozdanie stenograficzne z 139 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 23 kwietnia
1920 r., ł. 24.
57
Sejm Ustawodawczy, druk nr 1687. Zauważmy też, że w dniu 10 maja 1919 r. Sejm uchwalił ustawę o ustaleniu i oszacowaniu świadczeń i strat wojennych (Dz.P. z 1919, nr 41, poz. 298),
która nie przesądzając ewentualnego wynagrodzenia strat wojennych przez państwo, wprowadziła
państwowe ustalenie i oszacowanie strat, spowodowanych bezpośrednio przez wypadki wojenne
w Polsce, w majątku obywateli państwa polskiego, należącym do osób fizycznych i prawnych.
58
Sejm Ustawodawczy, druk nr 1687.
59
Sprawozdanie stenograficzne z 139 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 23 kwietnia
1920 r., ł. 26–27.
56
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z operacjami wojennymi. Rezolucję poparła jednak mniejszość posłów biorących
udział w głosowaniu60.
Warto zauważyć, iż egzekwowane od ludności rzeczowe świadczenia wojenne
nie zaspokajały w pełni rosnących potrzeb wojska. Świadczy o tym wymownie
rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 25 sierpnia 1920 r.61, które celem
zaopatrzenia wojska nałożyło na ludność jednorazową daninę w naturze, obejmującą następujące przedmioty: 300 tys. par butów z cholewami, 300 tys. par
spodni wełnianych, 600 tys. kompletów bielizny, 300 tys. koców lub kołder. Rozporządzenie ROP wraz z przepisami wykonawczymi62 uregulowało tryb rozdziału
owego kontyngentu w układzie terytorialnym. Ostatecznie to zarządy gmin wiejskich i miejskich miały dostarczyć do wskazanych miejsc (w ciągu 20 dni od daty
ogłoszenia rozporządzenia ROP) przypadający na daną gminę kontyngent zaopatrzenia dla wojska, który miały ściągnąć od ludności. Ci, których obciążono daniną, mieli dostarczyć wskazane im przedmioty w terminie i miejscu oznaczonym
przez zarząd gminy. W razie potrzeby zarządy gmin mogły korzystać z prawa
zarekwirowania powyższych przedmiotów, w pierwszej kolejności w „składach”,
a następnie u osób prywatnych; przysługiwało im także prawo żądania pomocy od policji państwowej63. Każdy dostarczony (ewentualnie zarekwirowany)
przedmiot podlegał oszacowaniu przez specjalnie utworzone w tym celu komisje,
a zarządy gmin wydawały odpowiednie pokwitowanie64. Przeciwko oszacowaniu
dokonanemu przez komisję służyło odwołanie do władzy nadzorczej. W razie
niemożności zebrania wyznaczonej daniny, z powodu całkowitego lub częściowego braku wyznaczonych przedmiotów u mieszkańców gminy, jej zarząd miał
je kupić poza gminą, a powstały wydatek pokryć z odpowiednio powiększonych
podatków od ludności. Realizacja ustanowionej daniny miała nastąpić w ciągu
20 dni, ale wobec napotkanych trudności znacznie się przeciągnęła, a dla części
gmin zamieniono ją na ekwiwalent w gotówce.
W listopadzie 1920 r. zdecydowano bowiem65, iż w tych gminach wiejskich
i miejskich, których zarządy oświadczą, że „nie są w możności” dostarczyć w naturze przypadających nań przedmiotów zaopatrzenia dla wojska, należy zamieIbidem.
Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 25 sierpnia 1920 r. o jednorazowej daninie na
potrzeby wojska (Dz.U. z 1920, nr 86, poz. 570).
62
Rozporządzenie wykonawcze do rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 25 sierpnia
1920 r. o jednorazowej daninie na potrzeby wojska (Dz.U. z 1920, nr 86, poz. 571).
63
Osoby winne uchylenia się od obowiązku dostarczenia zarekwirowanych przedmiotów
podlegały ukaraniu przez władze administracyjne karą aresztu do 6 miesięcy lub karą grzywny do
100 tys. marek.
64
Ci, którzy złożyli daninę o wartości przekraczającej kwotę na nich przypadającą, mieli otrzymać odpowiednie zwroty w gotówce.
65
Ustawa z dnia 26 listopada 1920 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia Rady
Obrony Państwa z dnia 25 sierpnia 1920 r. (Dz.U. nr 86, poz. 570) o jednorazowej daninie na potrzeby wojska (Dz.U. z 1920, nr 112, poz. 740).
60
61
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nić te świadczenia na ekwiwalent w gotówce, ustalony według jednolitych zasad
przez ministra spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem spraw wojskowych i ministrem skarbu. Zarządom gmin przysługiwało prawo rozłożenia
uiszczonego ekwiwalentu w gotówce na wszystkie „warstwy ludności”. Przepisy
wykonawcze w tej sprawie, a w szczególności ceny, będące podstawą obliczenia
wysokości ekwiwalentu w gotówce za niedostarczone przedmioty, zostały ogłoszone w styczniu 1921 r.66.
Przypomnijmy, że Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 1919 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczeń wojennych stworzyło możliwość rekwirowania nieruchomości, m.in. w celach kwaterunkowych. Przypomnijmy też, że rzeczowe świadczenia
wojenne mogły być egzekwowane w czasie trwania wojny dla celów zaopatrzenia
armii i obrony państwa.
Warto zauważyć, że w tym samym czasie obowiązywało ustawodawstwo, które stworzyło podobny tryb dostarczania mieszkań dla oficerów i urzędników wojskowych. Uruchomienie tego trybu nie uzależniono jednak od spełnienia przesłanek wymaganych dla żądania świadczeń wojennych.
Ustawa z 8 kwietnia 1919 r.67 nałożyła bowiem na zarządy gmin miejskich
i wiejskich obowiązek dostarczenia „pomieszczeń” dla oficerów i urzędników wojskowych. Rozporządzenia wykonawcze68 uściśliły, iż ów obowiązek zarządów gmin
miejskich i wiejskich dotyczy oficerów, urzędników i duchowieństwa: a) należących do stałego, miejscowego garnizonu; b) przybywających do danej miejscowości
w sprawach służbowych, z rozkazu dowódcy, któremu przysługiwały prawa co najmniej dowódcy pułku; c) należących do składu wojskowych misji zagranicznych.
Wszyscy wojskowi mający prawo do kwatery, gdy chcieli z tego prawa skorzystać, obowiązani byli zwrócić się do Komendy Placu, dowództwa miasta, twierdzy lub garnizonu, względnie do urzędu kwaterunkowego, które wydawały im
niezwłocznie nakaz kwaterunkowy, z dokładnym oznaczeniem wyznaczonego
pomieszczenia69. Podkreślono z naciskiem, iż żadne pomieszczenie nie może być
Rozporządzenie wykonawcze z dnia 24 stycznia 1921 r. do ustawy z dnia 26 listopada 1920 r.
(Dz.U. nr 112, poz. 740) w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia Rady Obrony Państwa
z dnia 25 sierpnia 1920 r. (Dz.U. nr 86, poz. 570) o jednorazowej daninie na potrzeby wojska; Dz.U.
1921, nr 14, poz. 86.
67
Ustawa z dnia 8 kwietnia 1919 r. o dostarczaniu mieszkań na potrzeby wojska (Dz.P. 1919,
nr 31, poz. 262).
68
Rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 8 kwietnia 1919 r. o dostarczaniu mieszkań na
potrzeby wojska (Mon. Pol. z 21 czerwca 1919, nr 136) i z dnia 11 listopada 1919 r. (uzupełnienie)
(Dz.U. z 1919, nr 91, poz. 493).
69
Rozporządzenia wykonawcze określiły szczegółowo wielkość i wyposażenie kwater. Wyjątkowo, w miejscowościach, gdzie nie było ani Komendy Placu, ani dowództwa miasta, twierdzy
lub garnizonu, w sprawach o wyznaczenie kwatery należało zwracać się bezpośrednio do zarządu
gminy, względnie miasta, który (za okazaniem dokumentu stwierdzającego, iż dany wojskowy przy66
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zajęte w drodze przymusu, z pominięciem opisanej drogi, lub bez wspomnianego
nakazu kwaterunkowego. Za pogwałcenie tego przepisu groziła odpowiedzialność dyscyplinarna.
Gdy zarządy gmin nie posiadały potrzebnych pomieszczeń „w swoim rozporządzeniu”, miały prawo rekwirować na potrzeby wojska mieszkania osób prywatnych70.
Rekwizycji podlegały w szczególności:
1) mieszkania, których właściciele lub „użytkujący” byli stale nieobecni71;
2) poszczególne pokoje w mieszkaniach liczących więcej niż cztery pokoje.
W mieszkaniach zajętych przez osoby pojedyncze do użytku właściciela należało pozostawić dwa pokoje. Z kolei w mieszkaniach zajętych przez rodzinę
do użytku właściciela winno być pozostawione tyle pokoi, z ilu osób składała
się rodzina, nie więcej jednak niż cztery pokoje72. Ów limit nie obejmował
pokoi służących do wykonywania zawodu i nieprzeznaczonych na mieszkanie oraz pokoi zamieszkałych już przez podnajemców nienależących do rodziny73.
Ustawa zobowiązała zarządy gmin miejskich i wiejskich dostarczyć miejscowym komendantom wojskowym spis pomieszczeń, zarówno własnych, jak i podlegających rekwizycji, w terminach przepisanych przez władze wojskowe.
Za dostarczone pomieszczenia skarb państwa74 wypłacał gminom wynagrodzenie w wysokości zróżnicowanej wedle „klasy”, do której zaliczona była dana
miejscowość oraz stopnia oficerskiego osoby uprawnionej do kwatery. Warszawa,
bywa w sprawach służbowych i ma prawo do kwatery) obowiązany był niezwłocznie wyznaczyć
odpowiednią kwaterę.
70
W ustawie zastrzeżono, iż pomieszczenia zajęte przez władze i urzędy państwowe nie
podlegają rekwizycji. W rozporządzeniu wykonawczym uściślono, iż rekwizycji nie podlegają:
a) pomieszczenia zajęte przez: Naczelnika Państwa, władze i urzędy państwowe, osoby i instytucje
mające prawo eksterytorialności; b) kościoły i świątynie należące do jednego z uznanych przez
państwo wyznań i obrzędów; c) domy sierot, starców i kalek; d) muzea, biblioteki i przybytki sztuki;
e) pomieszczenia służące do pielęgnowania chorych, o ile nie były zajęte przez zakłady „obliczone na zysk”; f) więzienia, domy kary i poprawy; g) klasztory żeńskie; h) pomieszczenia urzędowe
poczt, kolei, telegrafów, telefonów i żeglugi; i) pomieszczenia niezbędne do użytku instytucji społecznych. To ostatnie wyłączenie wychodziło naprzeciw rezolucji przyjętej przez sejm, wzywającej
rząd, aby od rekwizycji mieszkań zwolnił lokale instytucji społecznych. Zob. sprawozdanie stenograficzne z 28 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 8 kwietnia 1919 r., ł. 17 oraz sprawozdanie Komisji Wojskowej w sprawie ustawy o dostarczaniu mieszkań na potrzeby wojska, druk
nr 311.
71
W razie ich powrotu należało im zwrócić część mieszkania, według zasad określonych
w pkt. 2.
72
Ta zasada nie dotyczyła dzieci w wieku do 14 lat. W rozporządzeniu wykonawczym zastrzeżono bowiem, iż do użytku właściciela należy zostawić 1 pokój dla trojga dzieci poniżej 7 lat oraz
dla dwojga od lat 7 do 14.
73
Pokój mieszkalny przeznaczony na kwaterę winien mieć co najmniej 8 m. kw., piec i okno.
74
Reprezentowały go Intendentury Generalnych Okręgów Wojskowych i Komisje Kasowe.

Rzeczowe oraz osobiste świadczenia wojenne w latach 1919–1921

855

Kraków, Lwów, Lublin, Łódź, Częstochowa i Sosnowiec oraz miejscowości „klimatyczne” i uzdrowiskowe zaliczono do miast I klasy. Dawne miasta gubernialne i powiatowe należały do miast II klasy, gdzie wynagrodzenie za kwaterę wynosiło 80%
ceny obowiązującej w klasie I, zaś w pozostałych miejscowościach – 60% tej ceny.
Ustawa określała również sankcje dla winnych uchylania się od obowiązków,
które nakładała. Mieli być karani przez władze administracyjne, które mogły
orzekać karę aresztu do 3 miesięcy lub grzywny do 3 tys. marek.
Projekt ustawy – zgodnie z przewidywaniami posła ks. M. Nowakowskiego,
referującego sprawozdanie Komisji Wojskowej – nie wywołał większych kontrowersji i został szybko uchwalony. Wyraził on przekonanie, „iż każdy rozumie, że
wojsku polskiemu trzeba dzisiaj pomagać. Jeżeli ono nie szczędzi krwi, to i ci,
których ta ustawa dotknie, powinni zrozumieć, że w dzisiejszych czasach trzeba
się skurczyć i składać ofiary dla dobra ogólnego”75.
Najwięcej rozbieżności wywołała kwestia wskazania, kto ma pokryć różnicę
wynikającą z tego, że czynsz płacony przez lokatora za zarekwirowane pokoje
był wyższy od wynagrodzenia należącego się za nie od skarbu państwa, obliczonego według zasad określonych w ustawie: lokator czy właściciel mieszkania.
Projekt ustawy pomijał milczeniem to zagadnienie. Większość członków Komisji Wojskowej uważała bowiem, że gminom należy pozostawić swobodę w rozstrzygnięciu tego zagadnienia. Z kolei we wniosku mniejszości członków Komisji Wojskowej wskazano, że w tej sytuacji ową różnicę pokrywa właściciel domu
z własnych funduszy. Spotkał się on z poparciem większości posłów w trakcie
debaty sejmowej i znalazł się w ustawie jako artykuł 876.
Ustawa miała obowiązywać na całym obszarze państwa przez 1 rok (do
12 kwietnia 1920 r.). Jednak w dniu 23 kwietnia 1920 r. sejm zdecydował o przedłużeniu jej mocy obowiązującej na kolejny rok77.

Sprawozdanie stenograficzne z 28 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 8 kwietnia
1919 r., ł 12.
76
Ibidem, ł. 14–16.
77
Ustawa w przedmiocie przedłużenia mocy obowiązującej ustawy z dnia 3 kwietnia 1919 r.
o dostarczaniu mieszkań na potrzeby wojska (Dz.U. z 1920, nr 37, poz. 211). W uzasadnieniu projektu ustawy Ministerstwo Spraw Wojskowych informowało, iż przystąpiło do opracowania projektu nowej ustawy normującej te kwestie. Do czasu jej uchwalenia zachodziła zatem, zdaniem Ministerstwa, pilna potrzeba utrzymania mocy obowiązującej ustawy z 8 kwietnia 1919 r., gdyż w razie
jej wygaśnięcia ludność byłaby zmuszona dostarczać mieszkania na mocy przepisów wydanych
przez byłych okupantów, nakładających znacznie większe ciężary. Sejm Ustawodawczy, druk 1686.
75
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II.
W dniu 18 czerwca 1919 r. minister spraw wojskowych wniósł do Sejmu Ustawodawczego (na podstawie uchwały rady ministrów z dnia 13 czerwca 1919 r.)
projekt ustawy o osobistych świadczeniach wojennych78. W uzasadnieniu podkreślił w szczególności, iż „Dziś wojnę prowadzą nie armie, lecz całe narody […].
Dziś nie ma takiej jednostki, która by w walce, jaką naród prowadzi, udziału nie
brała, bądź bezpośrednio z bronią w ręku na polu walki, bądź pośrednio, czyniąc
ofiarę ze swego mienia, zdolności i sił osobistych”. W konsekwencji – jak wyjaśniał minister – stan wojny stwarzał nowy stosunek prawny między państwem
a obywatelami, polegający na prawie władz państwowych żądania od obywateli:
rozmaitych rzeczy ruchomych i nieruchomych (do użytkowania lub na własność)
bądź wykonywania określonych robót i usług osobistych na rzecz zmobilizowanej
siły zbrojnej i zarządu wojennego. Temu prawu państwa odpowiadał odnośny
obowiązek obywateli, a wykonywane w jego ramach powinności traktowano jako
świadczenia wojenne: rzeczowe lub osobiste.
Minister spraw wojskowych wskazał jednocześnie założenia, na których oparto
projekt ustawy: 1) prawo o osobistych świadczeniach wojennych winno być stosowane tylko w granicach rzeczywistych „konieczności państwowych”; 2) obowiązek świadczeń osobistych ciąży w zasadzie na całej ludności (obu płci) zdolnej do
pracy, z wyjątkiem tych, którzy na mocy innych ustaw oddają swe usługi na rzecz
prowadzenia wojny; 3) przedmiotem osobistych świadczeń wojennych może być
wszelkiego rodzaju praca ludzka fizyczna i umysłowa; 4) każdy może być zaangażowany tylko do takiej pracy, która odpowiada jego zdolnościom, siłom fizycznym i umysłowym; 5) powołanym do osobistych świadczeń wojennych wypłaca
się wynagrodzenie, odpowiednio do ich kwalifikacji i rodzaju wykonywanej pracy;
6) powołani mają prawo do bezpłatnego leczenia w szpitalach wojskowych oraz do
zaopatrzenia w razie kalectwa i utraty zdolności do pracy, a w razie ich śmierci –
prawo do zaopatrzenia należy się ich rodzinom; 7) powołani obowiązani są do bezwzględnego posłuszeństwa wobec zwierzchników i przełożonych.
Projekt ustawy rozpatrzył wpierw powołany przez Komisję Wojskową subkomitet, złożony z posłów: Dębskiego, Liebermana, Matakiewicza, Stesłowicza
i Wysockiego. W dniach 18 i 19 lipca 1919 r. obradowała nad nim Komisja Wojskowa w pełnym składzie.
W dniu 25 lipca 1919 r. Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę o osobistych
świadczeniach wojennych79 (rok później wydano rozporządzenie wykonawcze80).
Sejm Ustawodawczy, druk nr 681, s. 1–8.
Dz.U. z 1919, nr 67, poz. 401.
80
Rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 29 lipca 1920 r. do ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. o osobistych świadczeniach wojennych
(Dz.U. z 1920, nr 64, poz. 428).
78
79
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Stanowiła ona, iż z chwilą wybuchu wojny lub z chwilą zarządzenia ogólnej lub
częściowej mobilizacji władze państwowe mogą (w czasie trwania wojny) pociągać ludność przymusowo, za wynagrodzeniem, do świadczenia robót i usług
osobistych, bezpośrednio lub pośrednio potrzebnych dla celów zaopatrzenia armii i obrony państwa, o ile siły i środki własne wojska nie były w stanie zadośćuczynić wynikłym potrzebom. Wojenne świadczenia osobiste mogły obejmować
wszelkiego rodzaju pracę ludzką fizyczną i umysłową.
Wprowadzenie obowiązku osobistych świadczeń wojennych, ustanowienie
terminu jego powstania i ustania następowało w drodze wspólnego rozporządzenia ministrów spraw wojskowych oraz spraw wewnętrznych, które musiało być
podane do wiadomości powszechnej.
Powołanie ludności do osobistych świadczeń wojennych zarządzały władze
wojskowe, upoważnione do tego przez ministra spraw wojskowych, a na obszarze wojennym – przez główne dowództwo frontu. Wykonanie zaś wydanych zarządzeń następowało za pośrednictwem miejscowych władz administracyjnych
i urzędów gminnych, a na obszarze wojennym – dowództwa poszczególnych oddziałów wojskowych.
W świetle rozporządzenia wykonawczego do ustawy powołanie ludności do
osobistych świadczeń wojennych następowało (poza obszarem wojennym) przez
Dowództwa Okręgów Generalnych lub też przez upoważnione przez nie niższe
władze wojskowe, za pośrednictwem władz administracyjnych lub gminnych81.
W tym celu w każdym poszczególnym wypadku władze wojskowe miały podać
władzom administracyjnym, względnie gminnym: liczbę potrzebnych osób, ich
kwalifikacje osobiste, rodzaj wyznaczonej im pracy oraz termin jej rozpoczęcia
i (przypuszczalny) zakończenia82. Zawiadamiając o tym zainteresowane osoby,
władze cywilne miały zaś wydać dalsze, szczegółowe zarządzenia, m.in. co do
wysokości i zasad ich wynagrodzenia oraz innych uprawnień.
Z kolei na obszarze wojennym powołanie zarządzały główne dowództwa frontu lub armii albo upoważnione przez nie niższe władze wojskowe, a dokonywały
go dowództwa poszczególnych oddziałów wojskowych bez pośrednictwa władz
administracyjnych i gminnych. Nadto Naczelne Dowództwo mogło uprawnić
poszczególne oddziały na „terenie operacyjnym” do powoływania na wypadek
„nagłej, a gwałtownej potrzeby” poszczególnych osób (lecz tylko płci męskiej),
nawet bez pośrednictwa władz administracyjnych, względnie gminnych.
Zauważmy też, że późniejsze ustawodawstwo prawo powoływania ludności do osobistych świadczeń wojennych przyznało gubernatorowi wojskowemu,
81
Powołanie osób zatrudnionych w zakładach i instytucjach o charakterze publicznym mogło nastąpić przez Dowództwo Okręgu Generalnego jedynie za uprzednim zezwoleniem Ministra
Spraw Wojskowych (w każdym indywidualnym przypadku).
82
Zastrzeżono, iż władze wojskowe mogą powołać z poszczególnych zawodów pewne, wymienione z nazwiska osoby, jednak tylko płci męskiej.
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względnie dowódcom wojskowym83. Zasada ta dotyczyła obszarów uznanych
przez Ministerstwo Spraw Wojskowych za „zagrożone pod względem wojennym”
z chwilą przekazania tam władzy wykonawczej dowódcom wojskowym na podstawie rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 20 lipca 1920 r.84.
Powołując do osobistych świadczeń wojennych większą liczbę osób, należało
przestrzegać zasady, że ów ciężar ma być równomiernie rozłożony na cały Okręg
Generalny, by „nie narazić na szwank położenia gospodarczego kraju”. Obowiązywała również zasada, iż nie powołuje się na dłuższy czas wszystkich osób wykonujących ten sam zawód w danej miejscowości85.
Do osobistych świadczeń wojennych zobowiązani zostali wszyscy zdatni do
pracy obywatele w wieku od lat 1786 do 50, płci obojga, którzy nie zostali powołani do składu siły zbrojnej państwa. Od tej reguły przewidziano zwolnienia,
obejmujące sześć kategorii osób87 (rada ministrów mogła je rozszerzyć w drodze
rozporządzenia). Decyzja o zwolnieniu z przyczyn określonych w ustawie oraz
w wypadkach, w których powołanie do osobistych świadczeń wojennych mogło
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 31 lipca 1920 r. w przedmiocie uprawnień władz wojskowych w zakresie powoływania ludności do osobistych i rzeczowych świadczeń wojennych tudzież w zakresie bezpieczeństwa, spokoju i porządku
publicznego (Dz.U. z 1920, nr 67, poz. 457). Przypomnijmy, że gubernator wojskowy, względnie
dowódca wojskowy miał również prawo bezpośredniego wydawania nakazów rekwizycyjnych,
odnośnie rzeczowych świadczeń wojennych, w zakresie przewidzianym w rozporządzeniu Rady
Obrony Państwa z dnia 15 lipca 1920 r. o wydawaniu bezpośrednich nakazów rekwizycyjnych przez
władze wojskowe (Dz.U. z 1920, nr 62, poz. 407) – uzupełnienie ustawy z dnia 28 października
1919 r.
84
Przypomnijmy, że rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 20 lipca 1920 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych do częściowego przekazania władzy wykonawczej władzom wojskowym (Dz.U. z 1920, nr 67, poz. 427) stanowiło iż „W wypadku wojennego
zagrożenia obszarów państwa upoważnia się Ministra Spraw Wewnętrznych, na wniosek Ministra
Spraw Wojskowych, do przekazywania na obszarach zagrożonych władzy wykonawczej, w przedmiocie zabezpieczenia i utrzymania porządku i spokoju publicznego, oraz do wydawania nakazów
i zakazów, zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa Państwa i wojska, dowódcom wojskowym”.
Uchylenie owych rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych zastrzeżono Radzie Ministrów.
85
Instrukcja Ministra Spraw Wojskowych z dnia 16 sierpnia 1920 r. do rozporządzenia wykonawczego o osobistych świadczeniach wojennych (Dz. R. W. z 1920, nr 31, poz. 700).
86
Według projektu rządowego do osobistych świadczeń wojennych można było powoływać
osoby już po ukończeniu 16 roku życia. Komisja Wojskowa zaproponowała podwyższenie tej granicy do 17 roku życia, co miało sprzyjać młodzieży uczącej się. Zob. Sejm Ustawodawczy, druk
nr 681, s. 3; druk nr 854, s. 1.
87
Od obowiązku osobistych świadczeń wojennych zwolnieni byli: 1) niezdolni do pracy wskutek choroby lub ułomności fizycznych oraz kobiety ciężarne i karmiące (w świetle rozporządzenia
wykonawczego osoby, u których lekarz stwierdził „symulację” podlegały rygorom karnym określonym w art. 17 i 20 ustawy); 2) duchowni wszystkich uznanych w państwie wyznań, wypełniający stale swe obowiązki; 3) uczniowie uczęszczający do publicznych szkół średnich i zawodowych;
4) posłowie i niezbędni w służbie urzędnicy państwowi i komunalni oraz inne osoby stale uczestniczące, z racji swego stanowiska lub urzędu, w pracach instytucji państwowej lub samorządowej;
5) funkcjonariusze bezpieczeństwa publicznego; 5) cudzoziemcy (na zasadach wzajemności).
83
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spowodować „zagrożenie bytu rodziny, gospodarstwa, rękodzieła lub przemysłu”,
należała do władz administracyjnych (w ostatniej instancji do ministra spraw
wojskowych), a na obszarze wojennym – do władz wojskowych zarządzających
powołanie. Z mocy ustawy „bezwarunkowemu” zwolnieniu podlegały osoby
zwolnione od służby w wojsku na skutek reklamacji urzędu lub zakładu, w którym były zatrudnione.
Nałożenie obowiązku osobistych świadczeń wojennych także na kobiety
(z wyjątkiem ciężarnych i karmiących88) przewidywał projekt rządowy ustawy.
Jego zasadność podzielała także Komisja Wojskowa. W trakcie debaty sejmowej podważył go poseł Putek, proponując poprawkę, która całkowicie zwalniała kobiety od obowiązku świadczeń wojennych89. Została ona jednak odrzucona
w głosowaniu nad projektem ustawy90.
W instrukcji ministra spraw wojskowych z dnia 16 sierpnia 1920 r.91 podkreślono jednak, iż przy powoływaniu do osobistych świadczeń wojennych osób
płci żeńskiej należy uwzględnić ich stosunki rodzinne92. Minister polecił również
dochodzić „z całym pośpiechem” wszelkich nadużyć związanych z powołaniem
kobiet i obchodzeniem się z nimi w trakcie egzekwowania osobistych świadczeń
wojennych. Akta z przeprowadzonych dochodzeń administracyjnych należało
przesyłać do Ministerstwa Spraw Wojskowych.
W wezwaniu powołującym do wykonania osobistych świadczeń wojennych
należało oznaczyć termin stawienia się, przypuszczalny okres czasu ich trwania,
rodzaj czynności i miejsce ich wykonania. Wezwanym do wykonania osobistych
świadczeń wojennych poza miejscem stałego zamieszkania przysługiwał „termin
do załatwienia spraw osobistych”. Osoby powołane do osobistych świadczeń wojennych miały, na żądanie władzy, stawić się z posiadanymi w chwili powołania
własnymi narzędziami pracy oraz środkami transportu i „inwentarzem pociągowym” niezbędnym do obsługi dostarczonych przezeń środków przewozowych93.
W ustawie zastrzeżono, że powołanych do osobistych świadczeń wojennych należy „używać” tylko do robót odpowiadających ich zwyczajnemu zatrudnieniu,
W świetle Rozporządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 29 lipca 1920 r. do ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. o osobistych świadczeniach
wojennych (Dz.U. z 1920, nr 64, poz. 428) osoby płci żeńskiej musiały jednak wyrazić zgodę na
wykonywanie osobistych świadczeń wojennych poza miejscem swego zamieszkania.
89
Podkreślił w szczególności, iż „stwarzamy coś nowego, czego na całym świecie nie ma”. Sprawozdanie stenograficzne z 77 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 25 lipca 1919 r., ł. 6.
90
Ibidem, ł. 7.
91
Instrukcja Ministra Spraw Wojskowych z dnia 16 sierpnia 1920 r. do rozporządzenia wykonawczego o osobistych świadczeniach wojennych (Dz. R. W. z 1920, nr 31, poz. 700).
92
Oprócz kobiet ciężarnych i karmiących nie należało bowiem powoływać kobiet, których mężowie zostali powołani do Wojska Polskiego lub do osobistych świadczeń wojennych, oraz kobiet
posiadających własne dziecko w wieku poniżej 6 lat lub przynajmniej troje dzieci poniżej 10 lat.
93
Za używanie własnych narzędzi, środków przewozowych oraz „inwentarza pociągowego”
przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie oraz odszkodowanie za ewentualne ich uszkodzenie.
88
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względnie umysłowemu i fizycznemu uzdolnieniu94. Powołanie do osobistych
świadczeń wojennych wypełnianych przez ponad 7 dni lub poza miejscem swego zamieszkania musiało być poprzedzone stwierdzeniem lekarza o zdatności do
pracy osoby powołanej.
Za osobiste świadczenia wojenne przysługiwało wynagrodzenie według norm
ustalonych dla każdego rodzaju prac w rozporządzeniu ministra spraw wojskowych wydanym w porozumieniu z ministrami: skarbu, ochrony pracy i opieki
społecznej95. Powszechne trudności aprowizacyjne sprawiły, iż osobom powołanym do osobistych świadczeń wojennych zagwarantowano odpłatne „utrzymanie
w naturze”, na równi z osobami wojskowymi, gdy napotykały na trudności w uzyskaniu pożywienia. Przysługiwał im również zwrot kosztów przejazdu z miejsca
zamieszkania do miejsca przeznaczenia. Powołany do osobistych świadczeń wojennych korzystał w razie choroby z bezpłatnego leczenia na równi z osobami
wojskowymi w czynnej służbie, a przez czas pobytu w szpitalu pobierał połowę
należnego mu wynagrodzenia96. Jeśli zaś podczas ich spełniania poniósł bez własnej winy szkodę na zdrowiu, uległ kalectwu (które uczyniło go niezdatnym do
pracy) albo utracił życie, to przysługiwało mu, względnie pozostałej rodzinie, takie samo zaopatrzenie jak osobom powołanym do czynnej służby wojskowej i ich
rodzinom. Rodziny osób powołanych do osobistych świadczeń wojennych trwających dłużej niż 2 tygodnie pobierały zasiłki, według tych samych norm i zasad
jak rodziny powołanych do czynnej służby wojskowej97.
Osoby powołane do osobistych świadczeń wojennych były zobowiązane
w czasie swego zatrudnienia do „bezwzględnego ulegania”, co do wykonania tych
prac, rozkazom zwierzchności wojskowej. W razie naruszenia tego obowiązku
podlegały wojskowej władzy dyscyplinarnej. Warto podkreślić, iż projekt rządowy ustawy przewidywał nie tylko odpowiedzialność dyscyplinarną tych osób, ale
wyraźnie stanowił, iż podlegają także karnemu sądownictwu wojennemu. Komisja Wojskowa uważała, że należy je poddać tylko pod wojskową władzę dysW przywołanej wyżej instrukcji z dnia 16 sierpnia 1920 r. Minister Spraw Wojskowych podkreślił, iż „użycie” osób powołanych do osobistych posług na rzecz poszczególnych osób wojskowych lub cywilnych jest „surowo” zabronione, a powołani nie są obowiązani wykonywać takich
rozkazów.
95
Wypłaty należności należało dokonywać w gotówce, w okresach dwutygodniowych, a przy
świadczeniach trwających krócej – w dniu ukończenia robót. Wyjątkowo, gdyby dany oddział wojskowy, przy „dorywczym” zastosowaniu przezeń osobistych świadczeń wojennych, nie rozporządzał gotówką, to winien był pokwitować ich spełnienie (według ustalonego wzoru).
96
W instrukcji z dnia 16 sierpnia 1920 r. Minister Spraw Wojskowych wyraził obawę, iż wydatek ten może „dotkliwie” obciążyć Skarb Państwa. Dlatego polecił poddawać powołanych (przed
rozpoczęciem wykonywania osobistych świadczeń wojennych) dokładnemu badaniu lekarskiemu,
a osoby „wątłe” lub chore zwalniać od tego obowiązku (Dz. R. W. z 1920, nr 31, poz. 700).
97
Projekt rządowy nie przewidywał tego uprawnienia dla rodzin osób powołanych do osobistych świadczeń wojennych. Zaproponowała go Komisja Wojskowa. Zob. Sejm Ustawodawczy,
druk nr 681, s. 1–8; druk nr 854, s. 1–6.
94
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cyplinarną, wychodząc z założenia, iż osoby powołane od osobistych świadczeń
wojennych nie są żołnierzami. Uważała, iż zaproponowane przezeń rozwiązanie,
w połączeniu z przepisami karnymi zawartymi w art. 20 ustawy, stwarzają dostateczne instrumenty dla zabezpieczenia prawidłowego wykonywania osobistych
świadczeń wojennych. Podkreśliła również, iż na terenach operacji wojennych
istnieje możliwość wydawania przepisów specjalnych, poddających za pewne
przestępstwa także osoby cywilne pod jurysdykcję sądów wojskowych.
Z kolei wszelkie roszczenia i spory z tytułu wykonania obowiązku osobistych
świadczeń wojennych wyjęte były spod orzecznictwa sądów cywilnych i rozstrzygane wyłącznie w (omówionym już) trybie, określonym w art. 11 i 12 ustawy
o rzeczowych świadczeniach wojennych. Zagrożono zarazem (art. 20), iż osoby
winne uchylenia się od osobistych świadczeń wojennych będą karane przez władze administracyjne karą aresztu do 6 miesięcy lub grzywną do 10 tys. marek
polskich.
Z dniem wejścia w życie ustawy (20 sierpnia 1919 r.) utraciły moc prawną wszystkie inne ustawy i przepisy regulujące osobiste świadczenia wojenne.
W szczególności utracił moc obowiązującą art. 17 Tymczasowej ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej z dnia 29 października 1918 r., zawierający przepisy o służbie pomocniczej. Stanowiły one, iż: obowiązek pomocniczej
służby wojskowej istnieje tylko w czasie wojny; obejmuje on wszystkich niepowołanych pod broń, w wieku od 16 do 60 lat; a zwierzchnia władza państwowa decyduje o tym, jakie kategorie osób i w jakim porządku będą do tej służby
powoływane i jakie rodzaje działalności tej służby wymagają. Zniesienie służby
wojskowej pomocniczej Komisja Wojskowa uznała za najważniejszą zmianę zaproponowaną przezeń w rządowym projekcie ustawy o osobistych świadczeniach
wojennych, który nie przewidywał jej uchylenia. Komisja Wojskowa uznała bowiem, iż równoczesne funkcjonowanie wojskowej służby pomocniczej i obowiązku osobistych świadczeń wojennych mogłoby w praktyce powodować tylko „chaos i zamieszanie”98.
Zasady zapowiedzianej w ustawie odpowiedzialności dyscyplinarnej osób
powołanych do osobistych świadczeń wojennych określił minister spraw wojskowych w dniu 16 sierpnia 1920 r.99. Wyraźnie podkreślił, iż powołani do osobistych świadczeń wojennych podlegają w czasie swego zatrudnienia, w zakresie wykonania poleconych im przez zwierzchność wojskową100 prac, wojskowej
władzy dyscyplinarnej. Gdy dopuściły się w tym czasie innych wykroczeń lub
przestępstw, to podlegały władzom cywilnym i ponosiły odpowiedzialność weSejm Ustawodawczy, druk nr 854, s. 1.
Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych z dnia 16 sierpnia 1920 r. Przepisy dyscyplinarne dla
osób powołanych do osobistych świadczeń wojennych (Dz. R. W. z 1920, nr 31, poz. 699).
100
W rozumieniu rozkazu był nim ten oficer, szeregowy, urzędnik wojskowy lub cywilny bądź
powołany do osobistych świadczeń wojennych, który ponosił odpowiedzialność za porządek i wykonanie robót w powierzonym mu oddziale, urzędzie lub zakładzie wojskowym.
98
99
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dług zasad przewidzianych dla ludności cywilnej. Prawo dyscyplinarnego karania
przysługiwało wyłącznie tym osobom spośród zwierzchności wojskowej, które
posiadały stopień oficera lub urzędnika wojskowego.
Do kar dyscyplinarnych przewidzianych dla mężczyzn zaliczono: naganę ze
strony zwierzchności wojskowej, zakaz opuszczania kwatery, względnie domu do
2 tygodni101, areszt lekki do 2 tygodni102, areszt ciężki do 2 tygodni103. Kary dyscyplinarne wymierzane kobietom to: nagana ze strony zwierzchności wojskowej,
zakaz opuszczania kwatery, względnie domu do 2 tygodni, areszt lekki do 2 tygodni.
Ukaranym przysługiwało prawo ustnego lub pisemnego zażalenia do bezpośredniego przełożonego osoby, która orzekła karę. Od uznania osoby, która orzekła karę, zależało, czy wniesione zażalenie ma moc wstrzymania wykonania orzeczonej kary. Zwierzchność wojskowa, która karę wymierzyła, mogła ją całkowicie
lub częściowo darować. Osoby powołane do osobistych świadczeń wojennych,
które uważały, że spotkała ich krzywda ze strony przełożonych, miały zaś prawo
zażalenia się ustnie lub pisemnie. Zażalenie należało wnieść do najbliższego przełożonego tego, przeciw któremu było skierowane. Oprócz tego przysługiwało im
prawo wniesienia zażalenia do Okręgowej Komisji Rekwizycyjnej w myśl (omówionego wyżej) art. 18 ustawy o osobistych świadczeniach wojennych. Minister
spraw wojskowych wyraźnie przestrzegł, iż nie wolno wywierać nacisku na osoby
powołane do osobistych świadczeń wojennych, aby zrzekły się prawa wniesienia
zażalenia, a te już wniesione cofnęły.
Wprowadzanie obowiązku osobistych świadczeń wojennych rozpoczęło się
we wrześniu 1919 r.104. Na 6 tygodni (z możliwością przedłużenia tego okresu na
kolejne 6 tygodni) objęto nimi pracowników Drukarni Państwowej w Warszawie.
Ich osobiste świadczenia wojenne polegały na pracy zawodowej w rozmiarach
określonych umową najmu. Władzą uprawnioną do powołania do osobistych
świadczeń wojennych pracowników Drukarni Państwowej w Warszawie było Dowództwo Okręgu Generalnego Warszawskiego.
Z dniem 8 listopada 1919 r. wprowadzono obowiązek osobistych świadczeń
wojennych dla osób obojga płci w wieku od 17 do 50 lat, którzy: a) aktualnie lub
101
Zakaz opuszczania kwatery, względnie domu mógł być nałożony tylko na te osoby, które
otrzymywały żywność wojskową. Ukaranym w ten sposób nie wolno było poza służbą wychodzić
z kwatery lub domu.
102
Polegał na trzymaniu ukaranych po spełnionej służbie w odpowiednim miejscu, pod zamknięciem lub strażą.
103
Ukarani ciężkim aresztem nie pełnili służby i pozostawali przez cały czas odbywania kary
w zamknięciu „celkowym” i obowiązywały ich dodatkowe obostrzenia (zakaz palenia, twarde łoże,
post o chlebie i wodzie raz na tydzień). Kary aresztu ciężkiego nie można było wymierzać chorym
oraz osobom należącym do tzw. inteligencji.
104
Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
29 września 1919 r. o powołaniu do osobistych świadczeń wojennych pracowników Drukarni Państwowej w Warszawie (Mon. Pol. z 30 września 1919, nr 220).
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wcześniej byli pracownikami kolei, poczty, żeglugi parowej, telegrafu, radiotelegrafu lub telefonu; b) choćby tylko czasowo w czasie wojny pozostawali w służbie wojskowej łączności którejkolwiek armii w charakterze oficerów, urzędników
wojskowych lub szeregowych105. Władze administracyjne I instancji (starostowie,
magistraty miast o własnym statucie, komisarze rządowi w Warszawie i Łodzi
oraz komendant policji państwowej w Lublinie) mieli niezwłocznie zestawić spisy
osób podlegających powołaniu i przekazać je właściwym powiatowym komendom uzupełnień. Upoważniono zarazem władze wojskowe do samodzielnego
zestawienia owych spisów. W tym przypadku władze cywilne obowiązane były
okazać im niezbędną pomoc106.
Z kolei z dniem 21 listopada 1919 r. wprowadzono (aż do odwołania) obowiązek osobistych świadczeń wojennych przy robotach spowodowanych potrzebą oczyszczania od zasp śnieżnych wszelkich torów kolei (szeroko- i wąskotorowych) na całym obszarze państwa. Ów obowiązek mieli spełniać przede
wszystkim bezrobotni (bez względu na miejsce pobytu) oraz mieszkańcy gmin
przylegających do torów kolejowych wymagających oczyszczenia. Do każdorazowego powoływania ich do wskazanych robót, za pośrednictwem miejscowych
władz administracyjnych i urzędów gminnych, upoważnione zostało najbliższe
dowództwo dworca kolejowego, po porozumieniu z właściwymi władzami kolejowymi107.
W dniu 14 lutego 1920 r. wprowadzono108, na czas aż do demobilizacji, obowiązek osobistych świadczeń wojennych dla osób płci obojga w wieku od 17 do
50 lat, które: 1) uzyskały dyplom lekarski bądź ukończyły co najmniej sześć semestrów medycyny na uniwersytetach krajowych lub zagranicznych; 2) posiadały wyszkolenie sanitarne (felczerzy, dezynfektorzy, sanitariusze, pielęgniarze).
Osoby te obowiązane były stawić się (na wezwanie) do władz administracyjnych
celem ujęcia ich w imiennym spisie osób podlegających osobistym świadczeniom
wojennym. Osoby płci żeńskiej powołane do osobistych świadczeń wojennych na
podstawie tego rozporządzenia nie korzystały z prawa wyrażania zgody na spełnianie ich poza miejscem swego zamieszkania.
105
Powyższy obowiązek osobistych świadczeń wojennych nie dotyczył osób pozostających
w czynnej służbie wojskowej lub państwowej służbie cywilnej oraz zatrudnionych w charakterze
pracowników lub funkcjonariuszy państwowych.
106
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Wojskowych z dnia 8 listopada 1919 r.
o wprowadzeniu obowiązku osobistych świadczeń wojennych (Dz.U. z 1919, nr 93, poz. 504).
107
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych, w porozumieniu
z Ministrami: Kolei Żelaznych, Skarbu oraz Ochrony Pracy i Opieki Społecznej z dnia 21 listopada
1919 r. o wprowadzeniu obowiązku osobistych świadczeń wojennych w celu oczyszczenia torów
kolejowych od zasp śnieżnych (Dz.U. z 1919, nr 87, poz. 477).
108
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych w przedmiocie powołania lekarzy, lekarek, rygorozantów i rygorozantek, studentów i studentek medycyny, tudzież osób posiadających wyszkolenie sanitarne do osobistych świadczeń wojennych (Dz.U. z 1920,
nr 13, poz. 72).
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Do imiennego powoływania osób zobowiązanych do osobistych świadczeń
wojennych, potrzebnych dla zabezpieczenia ruchu będącej pod zarządem wojskowym Elektrowni Warszawskiej, upoważniono w dniu 11 marca 1920 r. ministra spraw wojskowych i wskazane przezeń władze wojskowe109. W dniu 20 lipca 1920 r. Rada Obrony Państwa wydała rozporządzenie, w którym upoważniła
władze administracyjne110 do przymusowego pociągania ludności, za wynagrodzeniem (na czas nie dłuższy niż 7 dni), do „robót osobistych oraz świadczeń
podwodowych i kwaterunkowych” potrzebnych w trakcie akcji ewakuacyjnej
z terenów opróżnianych w związku z działaniami wojennymi111.
Jak widać, Rada Obrony Państwa wprowadziła obowiązek świadczeń wojennych zarówno osobistych, jak i rzeczowych, powołując się na odpowiednie
przepisy obu ustaw112. Obowiązek osobistych i rzeczowych świadczeń wojennych
przy akcji ewakuacyjnej obejmował w szczególności: 1) roboty przy załadowaniu,
wyładowaniu, przewiezieniu i rozmieszczeniu ludności i dobra ewakuowanego;
2) dostarczenie w związku z tym podwód; 3) udzielenie kwaterunku ludności
ewakuowanej113.
Najszerzej zakreślony obowiązek osobistych świadczeń wojennych wprowadzono w dniu 29 lipca 1920 r.114. Dotyczył bowiem (z zachowaniem rygorów
ustawy) wszystkich osób, które zobowiązane zostały do: 1) robót przy budowie,
odbudowie i przebudowie obiektów wojskowych; 2) budowy, naprawy i robót
około mostów, wszelkich lądowych i wodnych dróg komunikacyjnych, urządzeń
nadbrzeżnych morskich oraz urządzeń telegraficznych, radiotelegraficznych i telefonicznych; 3) prac dla celów sanitarnych; 4) prac na rzecz wszelkich celów
związanych z zaopatrzeniem armii; 5) obsługi, budowy i naprawy wszelkich
środków transportowych lądowych, wodnych i napowietrznych; 6) obsługi kolei,
Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wojskowych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w przedmiocie wprowadzenia obowiązku osobistych świadczeń wojennych dla zabezpieczenia ruchu Elektrowni Warszawskiej (Dz.U. z 1920, nr 22, poz. 123).
110
Upoważnione były władze administracyjne I i II instancji.
111
Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 20 lipca 1920 r. w przedmiocie pociągania
ludności do osobistych i rzeczowych świadczeń przy akcji ewakuacyjnej (Dz.U. z 1920, nr 64,
poz. 425).
112
Pociąganie ludności do owych świadczeń miało się odbywać z uwzględnieniem wskazanych
przepisów: ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. o osobistych świadczeniach wojennych, ustawy z dnia
11 kwietnia 1919 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych (na obszarach b. zaboru rosyjskiego
i austriackiego) oraz ustawy Rzeszy Niemieckiej z dnia 13 czerwca 1873 r. o świadczeniach wojennych (w b. dzielnicy pruskiej), z tą zmianą, że kompetencje zastrzeżone tymi przepisami władzom
wojskowym miały przysługiwać cywilnym władzom administracyjnym.
113
Przepisy wykonawcze Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1920 r. do rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 20 lipca 1920 r. w przedmiocie pociągania ludności do osobistych i rzeczowych świadczeń przy akcji ewakuacyjnej (Dz.U. z 1920, nr 71, poz. 488).
114
Rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych
do ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. (Dz.U. nr 67, poz. 401) o osobistych świadczeniach wojennych
(Dz.U. z 1920, nr 64, poz. 428).
109
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poczty, żeglugi parowej i zwykłej, telegrafu, radiotelegrafu i telefonu; 7) świadczenia służby wartowniczej; 8) wykonywania służby kancelaryjnej oraz 9) świadczenia „zwyczajnych posług”. Wymienione czynności obejmowały kierownictwo
i nadzór pracy oraz wykonywanie robót i usług.

III.
Wprowadzone w 1919 r. obowiązki rzeczowych oraz osobistych świadczeń
wojennych, możliwość rekwizycji mieszkań na potrzeby wojska dopełniały katalog ograniczeń praw obywatelskich, które mógł wprowadzać w drodze rozporządzeń minister spraw wewnętrznych na podstawie upoważnień wydawanych przez
radę ministrów w myśl ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zapewnienia
bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny115.
Nakazy i zakazy nałożone przez ustawy o rzeczowych oraz o osobistych świadczeniach wojennych miały jednak w praktyce większy walor powszechności.
Tryb postępowania rekwizycyjnego ustanowiony w dniu 11 kwietnia 1919 r.
zmieniano dwukrotnie, rozszerzając uprawnienia władz wojskowych kosztem
władz administracyjnych. Początkowa zasada, iż rekwizycji dokonują organy administracyjne (na podstawie zapotrzebowania ustalonego przez władze wojskowe), a rekwizycji mogą podlegać jedynie przedmioty określone w rozporządzeniu ministra spraw wojskowych i ministra spraw wewnętrznych, nie wytrzymała
próby w konfrontacji z realiami czasu wojny. Przestała więc obowiązywać, gdy
wojsko znalazło się w sytuacji „nagłej, a gwałtownej potrzeby”, co było regułą
zwłaszcza na terenach objętych operacjami wojennymi. Władze wojskowe (upo115
Dz.P. z 1919, nr 61, poz. 364. W szczególności mogły one obejmować: możliwość wysiedlania z granic państwa cudzoziemców, których obecność zagrażała bezpieczeństwu państwa lub porządkowi publicznemu; pozbawianie wolności (do 3 miesięcy) osób, które przez swą działalność lub
przygotowania do niej szkodziły bądź zagrażały bezpieczeństwu państwa i porządkowi publicznemu; konfiskowanie i zawieszanie wydawnictw i czasopism zagrażających bezpieczeństwu państwa
i porządkowi publicznemu; rewizje i poszukiwania w wypadkach, w których wymagał tego wzgląd
na bezpieczeństwa państwa i porządek publiczny; ograniczenia w możliwości organizowania manifestacji ulicznych, pochodów i wszelkich zebrań pod gołym niebem; wydawanie rozporządzeń na
rzecz zapewnienia utrzymania i nieprzerwanego ruchu poczt, telegrafów, telefonów, kolei, tramwajów i innych urządzeń infrastruktury komunalnej oraz dla zapewnienia normalnej działalności
zakładów i urzędów rządowych i samorządowych. Analizując funkcjonowanie regulacji prawnych
stanów szczególnego zagrożenia państwa w II Rzeczypospolitej, P.K. Marszałek stwierdza, iż „wszelkie ograniczenia dotyczące obywateli były stosowane niezwykle oszczędnie i w jak najniezbędniejszym zakresie”. P.K. Marszałek: Regulacje prawne…, s. 213. Zauważmy też, że omawiana ustawa
uchyliła dekret z dnia 2 stycznia 1919 r. o wprowadzeniu stanu wyjątkowego (Dz.P. z 1919, nr 79.;
zm. Dz.P. z 1919, nr 14, poz. 159).
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ważnione przez ministra spraw wojskowych) miały wtedy prawo bezpośredniego
wydawania nakazów rekwizycyjnych wszystkim osobom fizycznym i prawnym
posiadającym jakiekolwiek przedmioty potrzebne dla celów zaopatrzenia armii
i obrony państwa. Taka przyspieszona i rozszerzona rzeczowo procedura rekwizycji nie chroniła wystarczająco przed możliwością dokonywania nadużyć, a nawet pospolitych przestępstw (kradzieży, rozboju) popełnianych pod pozorem rekwizycji. Wydane ówcześnie przez ministra spraw wojskowych rozkazy świadczą
z jednej strony o licznych przypadkach łamania przez wojsko przepisów o rzeczowych świadczeniach wojennych, a z drugiej – o jego stanowczości w działaniach
na rzecz ścigania i surowego ukarania winnych. Minister spraw wojskowych ubolewał zarazem, że owe przestępstwa nie tylko krzywdzą ludność cywilną, ale jednocześnie zrażają ją do wojska, z wielką szkodą dla interesu publicznego.
Z kolei osobiste świadczenia wojenne były egzekwowane w najszerszych rozmiarach w okresie, kiedy Armia Czerwona wkroczyła na tereny polskie i osiągnęła linię Wisły. Obowiązujące w latach 1919–1921 ustawodawstwo o rzeczowych
oraz o osobistych świadczeniach wojennych, a także o dostarczaniu mieszkań na
potrzeby wojska, mimo iż wprowadzało surowe i dotkliwe rygory, przyjęto bez
większych sprzeciwów. Nie podnoszono ich ze względu na powszechną zgodę
co do konieczności wszechstronnych działań na rzecz zapewnienia armii środków niezbędnych dla walki o korzystny kształt granic państwa oraz do odparcia
bezpośredniego zagrożenia jego niepodległości w trakcie wojny z Rosją w latach
1919–1921.
Warto zauważyć, że z ogólnej kwoty wydatków państwowych w latach 1918–
1920, wynoszącej 72,6 mld marek, na wojsko przypadło 42,3 mld marek, czyli
58%. Nadto na wojsko świadczyły również inne ministerstwa, jak: Spraw Wewnętrznych, Kolei, Przemysłu i Handlu, Aprowizacji, Zdrowia, Poczty i Telegrafów oraz Rolnictwa. W dniu 16 lipca 1920 r. sejm podjął uchwałę wzywającą
rząd do „wstrzymania wszystkich wydatków niezwiązanych ściśle z obroną bytu
państwa”, gdyż olbrzymie wydatki wojenne „musiały z istoty rzeczy obalić wszystkie inne plany finansowe Rządu na rok bieżący”116. We wrześniu 1920 r. minister
spraw wojskowych podał, że armia jest „konsumentem i odbiorcą” 3/4 środków
pieniężnych i ekonomicznych państwa117.
116
117

K.K.

K. Krzyżanowski: Wydatki wojskowe Polski…, s. 29 –31.
Ibidem, s. 30.

Lidia Zacharko, Adrian Zacharko
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wybrane aspekty
funkcjonowania służby cywilnej we Francji –
krótki rys historyczny
Służba publiczna jest dziełem do zrealizowania przez administrację publiczną, a władza publiczna środkiem jego realizacji.
M. Hauriou: Precis de droit administratif

1. Wprowadzenie
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie problematyki zasad doboru kadr administracji publicznej w Republice Francuskiej oraz istniejących już
i proponowanych w tym zakresie rozwiązań. Jedną z cech administracji publicznej jest to, że w swym działaniu opiera się na pracy pracowników administracji.
Ta ścisła zależność jest widoczna od zarania dziejów administracji publicznej.
Pierwowzoru administracji publicznej należy szukać w starożytnym Egipcie,
Chinach czy w Rzymie1. O administracji czasów nowożytnych mówi się od okresu monarchii absolutnej. System administracyjno-urzędniczy w okresie monarchii absolutnej można traktować jako etap wstępny nowoczesnej administracji,
a o tej z kolei można mówić wraz z pojawieniem się i wdrażaniem idei państwa
prawnego2. Administracja tego okresu opierała się na systemie biurokratycznym,
E. Ura: Prawo urzędnicze. Warszawa 2011, s. 42 i n.; szerzej na ten temat A. Dubowik,
Ł. Pisarczyk: Prawo urzędnicze. Warszawa 2011, s. 36 i n.; C. Kundrewicz: Studia z rzymskiego
prawa administracyjnego. Łódź 1991, s. 15 i n.; E. Klein: Powszechna historia państwa i prawa.
Część pierwsza. Wrocław 1995, s. 28.
2
H. Izdebski: Historia administracji a historia biurokracji. „Państwo i Prawo” 1975, z. 5,
s. 64 i n.
1

868

Lidia Zacharko, Adrian Zacharko

ponieważ rozrost funkcji państwa implikował wyodrębnienie się funkcjonalnego
aparatu administracyjnego3.
We Francji powstanie zalążków nowoczesnej administracji publicznej datuje
się na drugą połowę XVIII w. – wybuch rewolucji francuskiej4.

2. Służba cywilna jako podstawa sprawnego działania
administracji publicznej we Francji
Do podstawowych aktów prawnych regulujących status prawny urzędników
najwyższego szczebla w modelu francuskim należy zaliczyć:
1) Konstytucję Republiki Francuskiej z dnia 4 października 1958 r. [dalej: Konstytucja z 1958 r.];
2) ustawę nr 83–634 z dnia 13 lipca 1983 r. o prawach i obowiązkach urzędników
zatrudnionych w administracji centralnej, departamentalnej i gminnej i jej zakładach publicznych, z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w zgromadzeniu parlamentarnym i wymiarze sprawiedliwości (wersja konsolidacyjna
J.O. z dnia 14 października 2016 r.);
3) ustawę nr 84–16 z dnia 11 stycznia 1984 r. w sprawie przepisów ustawowych
dotyczących służby publicznej państwa (wersja skonsolidowana na dzień
21 października 2018 r);
4) dekret nr 94–415 z dnia 24 maja 1994 r. w sprawie przepisów ustawowych
odnoszących się do pracowników władz paryskich (wersja skonsolidowana
obowiązująca od 22 października 2018 r.)5;
5) rozporządzenie nr 2015–1341 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie stosunków między społeczeństwem a administracją (JORF z dnia 25 października
2015 r. – wersja skonsolidowana obowiązująca na dzień 1 listopada 2018 r.)6.
J. Stelina: Prawo urzędnicze. Warszawa 2013, s. 32.
Podobne zmiany w systemie administracji nastąpiły w polskim modelu, tzn. za czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego – powołano wówczas do życia pierwsze centralne organy
administracji resortowej w postaci komisji wielkich, a z czasem – komisje o wyspecjalizowanym
zakresie; cyt. za: W. Witkowski: Historia administracji w Polsce. Warszawa 2007, s. 69.
5
Dekret ma zastosowanie do gminy Paryż, departamentu Paryż i publicznych zakładów administracyjnych, a także do publicznych zakładów przemysłowo-handlowych, które podlegają władzom publicznym.
6
Le Code des relations entre le public et les administrations est un code regroupant les dispositions régissant les relations entre le public au sens large (administré, entreprise) et l’administration
française. Il est issu de l’ordonnance no 2015–1341 du 23 octobre 2015 et du décret no 2015–1342,
http://www:legifrance.gouv.fr, a także komentarz C. Barrois de Sarigny, E. Bokdam-Tognetti, M. Vialetles, E. Geffray, Ch. Touboul: Code des relations entre le public et l’administration.
Éd. 2. Paris 2018.
3
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Rozważania na temat ewolucji podstaw prawnych w zakresie statusu urzędników służby cywilnej należy rozpocząć od omówienia uregulowań konstytucyjnych i modelu służb w administracji europejskiej.
W modelu europejskim doszło do konstytucjonalizacji prawa służby cywilnej. Zjawisko to polega na zawarciu w ustawach zasadniczych ogólnych norm,
wskazówek odnoszących się do służby cywilnej. Ustawodawca czyni to w sposób ramowy, lakoniczny, aby pozostawić możliwość uregulowania w ustawach
zwykłych podanych zagadnień. I tak Wstęp do Konstytucji Republiki Francuskiej
z dnia 27 października 1946 r. stwierdza, że obowiązuje prawo dostępu do funkcji
publicznych. Nikt nie może być ograniczany w pracy lub zatrudnieniu z powodu
swego pochodzenia, poglądów bądź przekonań.
Z kolei art. 34 Konstytucji stanowi, że ustawa będzie regulować podstawowe
gwarancje przyznane państwowym funkcjonariuszom cywilnym i wojskowym.
Konstytucja Republiki Francuskiej nie poświęca wiele miejsca służbie cywilnej,
jednak daje pewne podstawy jej uregulowania w przepisach szczególnych7. Należy podkreślić, że prawo dostępu do służby cywilnej nie oznacza gwarancji zatrudnienia w służbie cywilnej.
Przechodząc do modeli służby w administracji europejskiej w ujęciu historycznym, należy zauważyć, że obsadzanie urzędów opierało się na różnych kryteriach: losowania (w starożytnej Grecji), dziedziczenia (związanego z posiadaniem
ziemi w średniowiecznych monarchiach feudalnych), kupowania (w okresie absolutyzmu), nomenklatury politycznej (w państwach realnego socjalizmu)8.
Jeśli zaś chodzi o współczesne modele zatrudnienia, to wśród nich można wyróżnić m.in. model kariery służbowej, który oznacza, że kandydatom do służby
gwarantuje się stabilizację oraz możliwość stopniowego awansu, czyli przejścia na
wyższe stanowiska. Polityczna zmiana rządu pozostaje obojętna dla obsady kadr
w administracji publicznej, zatem w razie zmiany władzy politycznej osoby zatrudnione w aparacie administracyjnym nie są zagrożone zwolnieniami9. Model
kariery stanowi system zamknięty, ponieważ dostanie się do służby gwarantuje
pozostanie w niej aż do emerytury, państwo bowiem dba o swoich wykwalifikowanych ludzi i zapewnia im karierę10. System ten ściśle wiąże się z biurokratycznym sposobem organizacji działalności państwa, przy czym chodzi tu o pojęcie
biurokracji w znaczeniu neutralnym, jakie nadał mu M. Weber11.
T. Górzyńska: Konstytucyjne podstawy służby cywilnej. W: Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej. T. 2. Red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel. Warszawa
2012, s. 419.
8
Prawo administracyjne. Red. Z. Niewiadomski. Warszawa 2011, s. 238.
9
Nauka administracji. Red. Z. Cieślik. Warszawa 2012, s. 53.
10
J. Sługocki: Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe. Warszawa 2012, s. 432.
11
A. Dubownik, Ł. Pisarczyk: Prawo urzędnicze..., s. 71 i n.; na temat modelu organizacji
według M. Webera także M. Janik, w: Nauka administracji. Paradygmaty współczesnego zarządzania w administracji publicznej. Red. L. Zacharko. Racibórz 2016, s. 11 i n. i cytowana tam obszerna literatura.
7
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Drugim modelem jest model stanowisk nazwany modelem pozycyjnym.
W tym przypadku rekrutacja odbywa się na konkretne stanowisko (najczęściej
za pomocą otwartych konkursów), ale nie uzyskuje się gwarancji zatrudnienia.
Rekrutacja urzędników w systemie stanowisk odbiega od rozwiązań przyjętych
w systemie kariery, ale różnice nie dotyczą procedur, w jednym i drugim modelu
bowiem można mówić o wolnym, konkurencyjnym naborze, natomiast odnoszą
się do kryteriów oceny przydatności kandydata. W odróżnieniu od modelu kariery, w systemie pozycyjnym nie wymaga się od kandydata formalnego wykształcenia, lecz zwraca się uwagę na jego doświadczenie i konkretne kwalifikacje. System ten jest systemem otwartym12.
Skrajnym przykładem modelu stanowisk jest stosowany w systemie amerykańskim tzw. system podziału łupów, który polega na przyznaniu partii, która
wygrała wybory, swobody w podziale pewnej części stanowisk administracyjnych.
W XIX w. wszystkie federalne urzędy administracji każdorazowo przypadały zwycięzcom – politycznym zwolennikom nowego prezydenta13. Aktualnie model ten
jest odrzucany, jednak pozostały po nim pewne zaszłości, jak obsadzanie ok. 10%
stanowisk w administracji publicznej zgodnie z kryteriami politycznymi.
Warto jednak skonstatować, że opisane modele nie występują w czystej postaci, chociaż Francja to przykład kraju, w którym system kariery występuje w najczystszej formie, natomiast tzw. system otwarty jest charakterystyczny dla Wielkiej Brytanii14. Z kolei polskie przepisy prawne wskazują, że model doboru kadr
w służbie cywilnej jest zbliżony do modelu kariery, w odniesieniu do pracowników samorządowych zaś można mówić o modelu pozycyjnym15.

3. Ewolucja podstaw prawnych statusu urzędników
służby cywilnej we Francji
W modelu francuskim, który wpisuje się w model kariery służbowej, można wyróżnić kilka etapów ewolucji podstaw prawnych w zakresie nawiązywania
stosunku pracy i statusu urzędników służby cywilnej. Pierwszy etap to lata 1945–
1970, kiedy to z inicjatywy gen. de Gaulle’a utworzono m.in.: Państwową Wyższą
Szkołę Administracji, Dyrekcję ds. Służby Cywilnej16, a ustawą nr 46–2294 z dnia
19 października 1946 r. uregulowano status prawny urzędnika służby cywilnej.
W okresie tym uregulowano też status prawny funkcjonariuszy szpitalnictwa
12
13
14
15
16

A. Dubownik, Ł. Pisarczyk: Prawo urzędnicze…, s. 75.
E. Ura: Prawo urzędnicze..., s. 27.
J. Sługocki: Prawo administracyjne…, s. 433.
J. Stelina: Prawo urzędnicze..., s. 13 i n.
Zarządzenie nr 45–2283 z dnia 9 października 1945 r.
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i administracji terenowej, gdyż gen. de Gaulle twierdził, że aby stworzyć silne
państwo, niezbędna jest sprawnie działająca administracja17.
Kolejny etap wyznacza ustawa nr 71–575 z dnia 16 lipca 1971 r. w sprawie
organizacji ustawicznego szkolenia zawodowego. Po 1970 r. we Francji powstało
pięć regionalnych instytutów administracji.
Jednakże zasadnicze zmiany w statusie prawnym pracowników samorządowych i pracowników zatrudnionych w administracji centralnej wprowadziły: ustawa nr 83–634 z dnia 13 lipca 1983 r., dotycząca praw i obowiązków urzędników
zatrudnionych w administracji centralnej, departamentalnej oraz gminnej i jej zakładach publicznych, z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w zgromadzeniu parlamentarnym i w wymiarze sprawiedliwości (której część trzecia dotyczyła
pracowników samorządowych, ale ustawa ta zawierała również część ogólną oraz
wspólną z ustawami o służbie państwowej18); ustawa nr 84–53 z dnia 26 stycznia
1984 r.19 oraz ustawa nr 93–122 z dnia 29 stycznia 1993 r. o przeciwdziałaniu korupcji, o przejrzystości życia gospodarczego i zamówień publicznych20.
W świetle tych nowych regulacji organy administracji centralnej mają swobodę w naborze i zatrudnianiu pracowników. Podstawą procedury naboru stał się
konkurs. Organy administracji publicznej ogłaszają corocznie wykaz stanowisk
wolnych do obsady w drodze konkursu, który oceniany jest jako najbardziej zobiektywizowana metoda naboru kandydatów na stanowiska w administracji. Wyłonieni w ten sposób kandydaci są wpisani na listę osób zakwalifikowanych, co
nie oznacza, że zostają zatrudnieni w służbie cywilnej. Decyzja o zatrudnieniu leży
w gestii organów administracji publicznej, które mają prawo swobodnego wyboru
kandydatów z listy. Francja jest więc krajem, w którym występuje zamknięty system kariery, co oznacza, że rekrutacja odbywa się na najniższe stanowiska. Jednak
nominacja na niektóre stanowiska zależy od państwa, bo to ono jest dysponentem
stanowisk. We Francji granica między polityką a administracją jest płynna, dlatego
też niektóre stanowiska obsadzane są przez rząd, np. stanowisko prefekta21.
Przewaga trybu konkursowego wynika z kilku podstawowych zasad:
– jawności kryteriów doboru; dotyczy to zarówno wymogów formalnych (wiek,
wykształcenie, staż pracy), jak i kryteriów merytorycznych związanych z oceną
kandydatów przez komisję konkursową, ustalonych w regulaminie konkursu;
J. Pastwa: Kadry w administracji. W: Nauka administracji. Red. B.G. Peters, B. Kudrycka,
P.J. Suwaj. Warszawa 2009, s. 464.
18
Zob. art. 2 ustawy nr 83–634 z dnia 13 lipca 1983 r.
19
J. Bourdon: Les fonctionnaires territoriaux..., 63 i n. i cytowana tam literatura; Idem: Le statut général des fonctionnaires des collectivités territoriales. „Actualité juridigue droit administrative”
1984, s. 199.
20
JORF nr 25 z dnia 30 stycznia 1993 r. Ustawa ta powołała nowy organ – Centralny Urząd ds.
Przeciwdziałania Korupcji, który działa przy Ministrze Sprawiedliwości. Jego zadaniem jest wykrywanie m.in.: łapownictwa czynnego i biernego, płatnej protekcji, wymuszania łapówek czy naruszenia
przepisów przetargowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, i zapobieganie im.
21
J. Pastwa: Kadry w administracji…, s. 466.
17
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– obiektywizacji doboru; realizacji tej zasady służy ustalenie składu komisji konkursowej, której zadaniem jest wszechstronna ocena kandydatów;
– równości szans – konkurs daje jednakowe szanse wszystkim zainteresowanym,
którzy odpowiadają warunkom formalnym;
– wieloetapowości postępowania22.
Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 13 lipca 1983 r., pracownicy administracji
publicznej są podzieleni na kategorie (A, B, C) i stopnie23, przy czym jeżeli funkcjonariusz zostaje pozbawiony stanowiska, to nie traci stopnia i może być skierowany do innej pracy24. Zgodnie zaś z art. 5 wspomnianej ustawy, urzędnikiem nie
może być osoba, która: nie jest obywatelem państwa francuskiego, nie korzysta
z pełni praw publicznych, została skazana za przestępstwo, nie posiada uregulowanego stosunku związanego ze służbą wojskową oraz nie legitymuje się odpowiednim stanem zdrowia. Należy podkreślić, że zakres uprawnień urzędników
służby cywilnej jest bardzo szeroki, mają oni bowiem zagwarantowane:
– prawo do strajku,
– minimalną karierę zawodową,
– stabilność zatrudnienia,
– uczestniczenie w konkursach na wyższe stanowiska,
– wiele przywilejów socjalnych oraz
– prawo do kształcenia ustawicznego25.
Zmiany wprowadzone w statusie prawnym w służbie cywilnej, a w szczególności upowszechnienie procedury konkursowej, dały podstawę do zmian
jakościowych w administracji publicznej. Konkurs stał się prezentacją wiedzy
i umiejętności; dotyczy to zwłaszcza obsady stanowisk wymagających wysokich
i specjalistycznych kwalifikacji. Skuteczność zależy od siły organizacji, czyli połączenia wykwalifikowanych kadr, zasobów finansowych i innych czynników, które
implikują konkretne rezultaty.
22
E. Knosala, L. Zacharko, A. Matan: Elementy nauki administracji. Wrocław 2002, s. 160
i cytowana tam literatura.
23
Dekrety nr 87–1097 i nr 87–1111 z dnia 30 grudnia 1987 r. i dekrety nr 88–549 i 88–555
z dnia 6 maja 1988 r. Funkcjonariusze kategorii A i B nie mogą być mianowani bez uprzedniej kilkumiesięcznej aplikacji, obejmującej zarówno przygotowanie teoretyczne, jak i praktyczne. J. Bourdon: La fonction publigue territoriale: un nouvel éguilibre entre la carriére et l’ emploi (de la loi du
13 juillet 1987. aux décrets du 6 mai 1988.). „Revue française de droit d’administratif ” 1988, s. 461.
Od 1990 r. funkcjonowała kategoria D funkcjonariuszy, jednakże została stopniowo połączona z kategorią C. Konkursy są organizowane na poziomie krajowym dla kategorii A, na poziomie regionalnym dla kategorii B i na poziomie departamentalnym dla kategorii C.
24
J. Bourdon: La fonction publigue territoriale: maintien du systéme de la carriére ou retour
au systéme de L’employ? „Revue francaise de droit administratif ” 1986, s. 881 i n.; O. Schrameck:
Des fonctionnaires territoriaux en guestion. „Revue francaise d’administration publigue” 1987, n° 44,
s. 743; J. Itrich Drabarek: Samorządowa służba cywilna w Polsce – fakty i mity. „Służba Cywilna”
jesień–zima 2004/2005, nr 9, s. 112–113; J. Rivero, J. Waline: Droit administratif . Éd. 21. Paris
2006, s. 91–92.
25
J. Pastwa: Kadry w administracji…, s. 465–466.
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Warto także podkreślić, że w ogłoszonej strategii Rady Ministrów Republiki Francuskiej z dnia 25 czerwca 2003 r.26 określono nowe zasady zarządzania
zasobami ludzkimi, oparte na dekoncentracji, planowym zarządzaniu stanowiskami, pracownikami i ich karierą, na redukcji liczby korpusów urzędniczych
i orientacji na rezultaty. W systemie rekrutacji ważna jest nie tylko wiedza, lecz
również doświadczenie zawodowe27. Niektórzy teoretycy francuscy opierają możliwe sposoby w osiąganiu sprawności działania administracji na idei Nowego Zarządzania Publicznego (New Public Management). Ważnym dokumentem, który
służył usprawnieniu administracji, był Generalny przegląd polityk publicznych
(Revision Generale des Politigues). Założeniem tego programu było uznanie administracji za przedsiębiorstwo, które ma pracowników, zasoby, cele, strategie
i klientów. Administracja jako przedsiębiorstwo winna być ukierunkowana na
efektywność i wysoką jakość usług.
Nie ulega wątpliwości, że głównym założeniem reform było zorientowanie
administracji publicznej (lokalnej) na rezultaty działania, tj. działania na rzecz
sprawności. Jest to zadanie trudne, wymagające także zmian w metodach zarządzania w sektorze publicznym i zmian w kulturze administrowania. Jednym
z podstawowych założeń reformy było uelastycznienie systemu rekrutacji kadr
urzędniczych oraz wprowadzenie bardziej przejrzystych zasad selekcji i doboru
kadr oraz podnoszenia ich kwalifikacji. Jak słusznie podkreśla D. Schuffenecker,
reforma państwa ma nie tylko polegać na reformie zarządzania publicznego i zasobami ludzkimi, lecz również na reformie struktur administracji, w tym usuwaniu przeszkód utrudniających mobilność, tj. przechodzeniu z jednego resortu do
drugiego czy też z regionu do regionu, by móc zdobywać nowe doświadczenia.
W związku z tym należy przejść od statutowego zarządzania korpusami do zarządzania kompetencjami, czyli przejść od służby cywilnej korporacyjnej do służby
cywilnej zawodowej28. Pełniona przez urzędnika funkcja jest niezwykle istotna
z punktu widzenia praw obywatelskich oraz kształtowania stosunków między
urzędem a obywatelem. Musi on dysponować odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, a także posiadać stosowne kwalifikacje społeczne, które wsparte osobistymi cechami wyznaczają jego indywidualny prestiż29.

„Journal Officiel de la Republigue Francaise” 17 Juillet 2003, 12095.
J. Czaputowicz: Od redaktora. „Służba Cywilna” wiosna–lato 2004, nr 8, s. 6.
28
D. Schuffenecker: Reformy służby cywilnej i statusu członków służby cywilnej we Francji.
W: Wyzwania rozwoju zasobów ludzkich administracji publicznej w dobie kryzysu ekonomicznego –
jak działać lepiej, mając mniej – materiały z konferencji. Wspólny projekt KSAP i ENA. Warszawa,
10–11 grudnia 2009 r., www.ksap.gov.pl [Dostęp: 30.10.2016 r.].
29
A. Potoczek: Model współczesnego urzędnika administracji publicznej. W: Urzędnik w administracji publicznej. Red. B. Sprengel, A. Strzelecki. Włocławek 2005, s. 27 i n.
26
27
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4. Podsumowanie
Konkludując, należy podkreślić, że cechą francuskich reform jest ich ewolucyjność. Analiza regulacji prawnych we Francji dotycząca doboru urzędników
w służbie cywilnej stanowi podstawę do dyskusji i formułowania wniosków pod
adresem ustawodawcy krajowego. Prawo do dobrej administracji to koncepcja
ogólna, zakładająca sprawną strukturę administracyjną na wszystkich szczeblach
administracji. Ważna jest treść (standardy) i procedury30. Francuskie rozwiązania prawne nawiązują do zmian wprowadzonych w Unii Europejskiej m.in. Kartą
Praw Podstawowych Unii Europejskiej, proklamowaną w Nicei dnia 7 grudnia
2000 r. przez Parlament Europejski, w której art. 41 zawarte zostało prawo do
dobrej administracji (Dz.Urz. UE 2007 C 303/1), oraz Kodeksem dobrej administracji, uchwalonym przez Parlament Europejski dnia 6 września 2001 r. Podjęcie
tych zasad rozwijała wcześniej Rekomendacja nr 2 Komitetu Rady Europy z dnia
11 marca 1980 r., która gwarantuje prawo każdej osoby do załatwienia jej sprawy
bezstronnie, rzetelnie, obiektywnie oraz w rozsądnym terminie.
Europejski Kodeks Dobrej Administracji zawiera katalog zasad, którymi
powinien się kierować urzędnik reprezentujący urząd w kontaktach z klientem
zewnętrznym. Aby zasady te mogły być realizowane, na stanowiska urzędnicze
powinni być zatrudniani wykwalifikowani pracownicy w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, a nie w drodze protekcji31.
30
H. Machińska: Wspomnienia, sprawozdania. Prawo do dobrej administracji (Paneuropejska
Konferencja Rady Europy). „Służba Cywilna” 2004, nr 8, s. 152.
31
L. Kieres: Status prawny pracowników administracji samorządowej w świetle standardów europejskich. W: Profesjonalizm w administracji publicznej. Red. A. Dębicka, M.D. Makowski, B. Kudrycka. Białystok 2008, s. 138.
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Popisy pospolitego ruszenia w opinii szlachty
litewskiej epoki Sejmu Wielkiego
Wojciech Organiściak długie lata badał prawo wojskowe Rzeczypospolitej,
następnie zaś – poglądy pijara Wincentego Skrzetuskiego, autora najpopularniejszego u schyłku XVIII stulecia kompendium ustroju państwa. W rozprawach
o prawie wojskowym nie zajmował się pospolitym ruszeniem – z powodu zrozumiałego: braku na jego temat skodyfikowanej regulacji1. Badając natomiast poglądy Wincentego Skrzetuskiego, kwestii tej poświęcił nieco uwagi.
Problem ten – leżący na pograniczu historii wojskowości i historii idei – wart
jest bowiem uwagi. Forma służby wojskowej, oczywiście niedostosowana do wymogów nowoczesnej taktyki i strategii, budziła jednak zainteresowanie ówczesnych pisarzy prawniczych i politycznych. Najnowsza ocena stanu badań historii wojskowej Rzeczypospolitej zwraca uwagę, że badacze wojskowości XVIII w.
zapominają o istnieniu pospolitego ruszenia, choć wystawiano wówczas je lub
formacje zastępcze2. A niekiedy oddziały takie mogły skomplikować działania
przeciwnika3.

W. Organiściak: Kodeksy wojskowe w Polsce roku 1775. Katowice 2001, s. 174–175.
T. Ciesielski: Stan badań nad wojskowością Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII w.
„Klio” 49: 2019, nr 2, s. 37: „Do przypadków takich dochodziło w trakcie wojen (północnej, o sukcesję polską i na ograniczoną skalę, polsko-rosyjskiej 1792 r.) i konfederacji szlacheckich (sandomierska, tarnogrodzka, barska i z pewnym zastrzeżeniem targowicka)”.
3
Przykładowo: Dz. Wicko: Zbory paspalitaga ruszennia szliachty WKL u 1702 g. W: Wialikaje
Kniastwa Litoŭskaje i susiedzi. Prawa. Wajna. Dyplamatyja. Red. S.F. Sokał, A.M. Januszkiewicz.
Minsk 2012, s. 255–287; A. Macuk: Konfederacje powiatów Wielkiego Księstwa Litewskiego w obronie Stanisława Leszczyńskiego w latach 1733–1736. W: Król a prawo stanów do oporu. Red. M. Markiewicz et al. Kraków 2010, s. 319–340.
1
2
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Konfederacja Generalna Litewska – podobnie jak jej koronna odpowiedniczka – przypomniała w 1764 r. obowiązek i zasady odbywania pospolitego ruszenia4.
Jednak Wincenty Skrzetuski – i nie on jeden – bardzo krytycznie oceniał zdolność bojową tak zmobilizowanej szlachty. To wszakoż nie przeszkadzało opowiedzeniu się przezeń za odbywaniem przez szlachtę corocznych popisów i tworzeniem tzw. wojska narodowego i kadr dla niego5. Dziewiętnastowieczny apologeta
dawnej Rzeczypospolitej – Henryk Rzewuski, zalet pospolitego ruszenia nie wymieniał, ograniczył się do omówienia obowiązków chorążego6.
Tło polityczne i społeczne deklaracji szlachty o powrocie do pospolitego ruszenia zarysował przed ponad sześćdziesięciu laty Emanuel Rostworowski. Jednak – ukazując postawy sejmików w tej materii – spożytkować mógł zaledwie
23 instrukcje z 1788 r. z terenu całej Rzeczypospolitej7. Ponieważ baza źródłowa uległa przez dziesięciolecia pewnemu poszerzeniu, warto poznać stosunek
szlachty litewskiej tej epoki wobec pospolitego ruszenia8. Podstawą będą instrukcje zdecydowanej większości sejmików litewskich zebrane jeszcze przed wojną
przez Adolfasa Šapokę, niedawno zaś – po niezbędnych uzupełnieniach – wydane przez trójkę wileńskich badaczy, którym nie udało się jednak odnaleźć instrukcji oszmiańskich i brasławskich9.
Spośród 21 ukazanych szlacheckich zgromadzeń zarówno w roku 1788, jak
i 1790 o pospolitym ruszeniu milczały sejmiki: połocki, nowogródzki, słonimski,
orszański, brzeski, miński, rzeczycki, wiłkomierski oraz – egzulanckie: smoleński i starodubowski, którego instrukcji z 1790 r. nie znamy. Dwakroć – w latach 1788 i 1790 – zajęły się tą sprawą sejmiki: lidzki, grodzieński i piński. Raz –
w 1788 r. – sejmik trocki, kowieński, wołkowyski, mozyrski tudzież inflancki i –
również raz, w 1790 r. – sejmik wileński, żmudzki oraz upicki.
Sejmik lidzki zażądał w sierpniu 1788 r. nie tylko przywrócenia popisów, ale
również „urządzenie w powiatach żołnierskie czwiczenia z okazywaniem rycerza
konnego i pieszego żołnierza powiatowego”. Proponowano więc także wystawianie przez powiaty – w sposób niesprecyzowany – również żołnierza powiatowego. Miał on być wyćwiczony, zaś „w razie naglącej potrzeby […] Rzeczpospolita
VL VII, 184.
W. Organiściak: Wincentego Skrzetuskiego Prawo polityczne narodu polskiego. Katowice
2016, s. 496, 499, 503.
6
Uwagi o dawnej Polsce przez starego Szlachcica Seweryna Soplicę Cześnika Parnawskiego napisane w 1832 roku. Rękopis niewydany ręką Henryka Rzewuskiego. Opr. P. Dudziak, B. Szleszyński.
Warszawa 2003, s. 125.
7
E. Rostworowski: Sprawa aukcji wojska na tle sytuacji politycznej przed Sejmem Czteroletnim. Warszawa 1957, s. 229–232.
8
Problem dotyczył oczywiście całej Rzeczypospolitej, przykładowo: W. Bednaruk: Sejmiki lubelskie w okresie stanisławowskim (1764–1794). Lublin 2011, s. 280.
9
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimelių instrukcijos (1788–1790). Wyd. R. Jurgaitis,
A. Stankevič, A. Verbickienė. Vilnius 2015 [dalej: LDKSI].
4
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wojska, a tym samym i podatków potrzebować nie będzie10. To ostatnie jasno
chyba wyjaśnia podstawowy motyw tego desiderium… Ten sam sejmik dwa lata
później żądał zachowania – „według dawnych praw” – pospolitego ruszenia i odbywania corocznych popisów11.
W 1788 r. sejmik trocki – który dwa lata później wątku nie podjął – żądał
odbywania co dwa lata popisu: „jako powód ćwiczenia się rycerskiego”12. Zbliżone stanowisko zajął wówczas sejmik grodzieński, wskazując cel dodatkowy okazowań: „a młódź szlachecka, w szkołach po miastach edukująca się, aby ochoty
i poloru do dzieł rycerskich nabierała”. Ponadto sejmik ten sugerował uzupełnienie programów szkolnych „o powinność musztry”13. Dwa lata później szlachta
grodzieńska postulowała wznowienie popisów, które „uspasabiając obywateli do
szlachetnego męstwa, w nieodbitej też potrzebie narodu przynoszą korzyść”14.
Sejmik upicki w 1788 r. sprawę przemilczał, zaś dwa lata później zażądał: „Popisy wedle Statutu były z konstytucją 1775 roku zniesione, aby czynione i opisane
były, j.w. posłów usilnym będzie staranie”15. Jednak kwestia zniesienia popisów
przedstawia się dość zagadkowo: Volumina Legum nie zawierają takiej konstytucji, możliwe jest jednak, że po prostu edycja opuściła ją. Z drugiej strony inne
sejmiki – o ile zajmują się tą kwestią – często wspominają konstytucję 1764 r., zaś
ani razu nie wzmiankują ustawy późniejszej. Zapewne więc ustawa taka w ogóle
nie powstała.
Sejmik żmudzki w 1788 r. sprawę przemilczał, natomiast dwa lata później ogólnikowo domagał się: „przygotowaniu ogólnych sił narodowych przez
wzmocnienie i opisanie rządnych popisów peryjodycznych stanu szlacheckiego
[…] nie przeszkadzać”16. To samo bardzo oględnie sugerował sejmik kowieński
w 1788 r.: „Kiedy każdy Polak, rodząc się żołnierzem, był nim i być może jeszcze
w rzeczy samej przez ustawę gospodarną w każdym województwie, ziemi i powiecie, oprócz nakładów podatkowych”17. Dwa lata później w ogóle nie zajął się
tą kwestią.
Sejmik wileński, nie poruszając zagadnienia w swej instrukcji z 1788 r., zaproponował jesienią 1790 r. utrzymanie popisów pospolitego ruszenia w dniu
św. Michała. Jednak „każdy obywatel miał najmniej z dymów 20 […] jednego
żołnierza pod jednostajnym mundurem w broń przyzwoitą opatrzonego na też
popisy w dzień św. Michała corocznie stawić. […] Na których popisach musztry,
czyli rewie przy zupełnej subordynacji przez dni 3 trwać powinne”. Następnie
10
11
12
13
14
15
16
17

LDKSI, s. 62.
Ibidem, s. 69.
Ibidem, s. 94.
Ibidem, s. 118.
Ibidem, s. 130.
Ibidem, s. 161.
Ibidem, s. 171.
Ibidem, s. 143–144.
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obywatel miał wracać z owym żołnierzem do domu. Chorążowie zaś powiatowi
winni wojsko takie spisać. Powinno ono stawiać się na popisy „i w czasie potrzeby Rzeczypospolitej […], tylko do obrony kraju własnego, nie mogąc być nigdy
extra granic wyprowadzone”. Obywatele mogli natomiast stawić więcej żołnierzy
niż 1 z 20 dymów i sami też wziąć udział w popisie18.
Sejmik wołkowyski w 1788 r. postulował coroczne odbywanie popisów w terminie stałym (na św. Michała), zaś „nieprzytomny obywatel w zastępstwie siebie inną stawić może osobę na koniu, w rynsztunek żołnierski przyzwoicie opatrzoną”19. Dwa lata później niczego już nie postulował. Konsekwentna zaś była
szlachta pińska: za pierwszym razem proponowała „odnowienie popisów”, za
drugim żądała, by posłowie zatroszczyli się o coroczne ich odbywanie20.
Interesujące novum sugerowała szlachta mozyrska w 1788 r.: na odnowionych popisach miano tworzyć wykaz stawiających się, „który regest służyć ma do
kreskowania się i wotowania na sejmikach”21. Byłby to więc sposób powiązania
wypełniania szlacheckich obowiązków z korzystaniem ze stanowych praw politycznych. Na kolejnym sejmiku w Mozyrzu do kwestii już nie wrócono. Podobnie postąpił sejmik inflancki w 1788 r.: żądał przywrócenia popisów oraz „żeby
Komisja Edukacyjna w szkołach swoich wprowadziła naukę taktyki, przez co by
młodzież do sztuki wojennej wcześnie aplikować się mogła”22. Dwa lata później
tematu już nie podjął.
Niemała część sejmików pominęła więc milczeniem problem – wydawałoby się – bez praktycznego znaczenia dla szlacheckiej społeczności. Spora grupa
ograniczała się do – najczęściej ogólnikowego – przypomnienia tego obowiązku.
Ale powstały też propozycje głębsze: szlachta grodzieńska i inflancka postulowała
w 1788 r. nauczanie w szkołach musztry i taktyki, zapewne inspiracją był program
Szkoły Rycerskiej23. Z kolei sejmiki lidzki i trocki widziały w 1788 r. popisy jako
okazję do „ćwiczenia rycerskiego”. Sejmik wołkowyski planował w tym samym
roku obowiązkowe popisy, jednak nieobecni mogli wystawiać odpowiednio wyekwipowanych zastępców. Najdalej poszła szlachta wileńska w 1790 r., wymagając wystawienia z każdych dwudziestu szlacheckich włók jednego żołnierza, który
corocznie na św. Michała winien odbywać trzydniowe ćwiczenia, przygotowując
się do obrony państwa. W popisie takim mógłby uczestniczyć również szlachcic,
jednak – dodatkowo. Tak więc w Wilnie chciano wystawienia przeszkolonego już
żołnierza łanowego.
Ibidem, s. 53–54.
Ibidem, s. 257.
20
Ibidem, s. 312 (1788 r.), 317 (1790 r.).
21
Ibidem, s. 345.
22
Ibidem, s. 373.
23
Zob. K. Łopatecki: Wstęp. W: A.L. Oelsnitz: O bagażach wojska w polu będącego. Oprac.
K. Łopatecki. Oświęcim 2014, s. 12–15.
18
19
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Skąd zatem taka rozbieżność w sejmikowych opiniach? Monarcha w instrukcji na sejmiki 1788 r. pragnął aukcji wojska. I to uzyskał24. Oczywiście można prowadzić – przekraczające zakres szkicu – szczegółowe badania (również
w korespondencji), by ukazać powiązania polityczne poszczególnych sejmików
w poszczególnych latach25. Jednak w miarę bezpiecznie można założyć, że skoro kwestia pospolitego ruszenia pozostawała poza monarszymi instrukcjami26,
odzwierciedlała raczej pomysły lokalnej szlachty. Sam władca w 1790 r. konstatował bowiem: „instrukcje prawie wszystkie tchną wcale duchem staroświeckim”27. A Wojciech Szczygielski zauważył: „zwrócić należy uwagę na wyraźnie
dualistyczne, w wymiarze globalnym, rezultaty sejmików listopadowych 1790 r.,
które zakończyły się z jednej strony prawdziwą katastrofą, o ile chodzi o treść instrukcji, z drugiej strony – wspaniałym sukcesem wyborczym obozu reformy”28.
Aukcję wojska szlachta litewska popierała – pod warunkiem jej nieuciskania
nadmiernymi podatkami. Brzemię ich miały zapewne zmniejszyć deklaracje na
temat pospolitego ruszenia. Tym sposobem szlachta równocześnie przypominała
ideologiczne źródła swej pozycji w państwie.
Jednocześnie widać, że rozterki obywateli Rzeczypospolitej można umieścić
w europejskim nurcie poszukiwania zadowalającego modelu służby wojskowej.
Skoro nie sprawdziły się: system milicyjny, zaciąg – choć nierzadko tylko werbalnie – ochotniczy oraz system kantonalny, trzeba było znaleźć inne rozwiązanie:
uczynić żołnierzy z obywateli, a służba ich miała być wyznacznikiem cnoty obywatelskiej29. W praktyce samo uzyskanie rekruta już budziło szlacheckie obiekcje30. Sama więc idea pospolitego ruszenia mogła być pomocna, bowiem w epoce
Sejmu Wielkiego w coraz większym stopniu miało być to już nie pospolite ruszenie szlachty, ale wojsko, które „nic innego nie jest, tylko wyciągnięta siła obronna
i porządna z ogólnej siły narodu”, co stwierdzał art. XI Ustawy Rządowej.
J. Michalski: Sejmiki poselskie 1788 r. W: Idem: Studia historyczne z XVIII i XIX wieku. T. I:
Polityka i społeczeństwo. Red. W. Kriegseisen, Z. Zielińska. Warszawa 2007, s. 273; E. Rostworowski: Sprawa aukcji wojska…, s. 229.
25
Częściowo badania takie przeprowadzono: J. Michalski: Sejmiki poselskie 1788 r…, s. 260–
271; W. Szczygielski: Referendum trzeciomajowe. Sejmiki lutowe 1792 roku. Łódź 1994, s. 293–297;
M. Jusupović: Prowincjonalna elita litewska w XVIII wieku. Działalność polityczna rodziny Zabiełłów w latach 1733–1795. Warszawa 2014, s. 321–339.
26
Milczał o tym również Uniwersał uwiadamiający o czynnościach sejmowych i inne druki
przygotowane na sejmiki lutowe 1790 r., Z. Zielińska: Sejmiki 8 lutego 1790 r. – pierwsze referendum na temat dokonań sejmu. „Wiek Oświecenia” 1993, T. IX, s. 113–117.
27
E. Rostworowski: Sprawa aukcji wojska…, s. 229–232.
28
W. Szczygielski: Sejm a sejmiki Studium z dziejów łagodnej rewolucji. „Przegląd Nauk Historycznych” 2005, T. IV, nr 2 (8), s. 64.
29
Ujęcie klasyczne: E. Rostworowski: Sprawa aukcji wojska…, s. 11–25. Tło europejskie
(Francja, Prusy) ostatnio ukazuje aż po XIX w.: Th. Hippler: Soldats et citoyens. Naissance du service militaire en France et en Prusse. Paris 2006.
30
W. Szafrański: Józef Weyssenhoff – polityk, prawnik, legislator czasów Oświecenia. Poznań
2017, s. 117.
24
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Dlaczego powstała taka różnica w ocenie przeszłości i perspektyw tej formacji? Skąd wziął się ów renesans szacunku wobec służby wojskowej? Był on o tyle
łatwiejszy, że w dyskursie politycznym Rzeczypospolitej obowiązek jej obrony
był stale obecny od wieku XVI do XVIII31. Pewną rolę odegrali w tym procesie francuscy myśliciele polityczni. Wprawdzie César Félicité Pyrrhus de Varille
proponował w latach 1764 i 1771 stworzenie w Rzeczypospolitej regularnej pięćdziesięciotysięcznej armii32, ale już Gabriel Bonnot de Mably sugerował obywatelom Rzeczypospolitej zostanie „narodem wojennym”, chwalił też pospolite ruszenie33. Także Jean Jacques Rousseau był zwolennikiem armii obywatelskiej, stąd
też pozytywnie oceniał jego możliwości bojowe34. W koncepcjach tych ideologów
zauważyć można liczne sprzeczności i niekonsekwencje35, jednak funkcjonowały one w ówczesnym obiegu, pomimo braku entuzjazmu wobec pospolitego ruszenia u Michała Wielhorskiego – zleceniodawcy obydwu pisarzy36. Analogiczne
stanowisko wobec idei G.B. Mably’ego zajmował sekretarz konfederacji barskiej
Ignacy Bohusz37.
Podkreślanie roli popisów pozwalało – poprzez przypomnienie fundamentalnej roli szlachty w państwie – na umocnienie jej pozycji we własnych oczach,
stworzyć też miało uzasadnienie do nieobciążania jej nadmiernymi podatkami.
Równocześnie jednak nastąpiło istotne umocnienie nastrojów patriotycznych.
Uzasadnione – również w świetle powyższych uchwał, zwłaszcza mozyrskiej
z 1788 r. – jest więc wyjaśnienie Dariusza Rolnika oceniającego, że w latach Sejmu Wielkiego „obywatelstwo w Rzeczypospolitej ponownie powiązano z obowiązkiem służenia jej także z bronią w ręku”38. W epoce stanisławowskiej również
pojęcie obywatelstwa poczynało się zmieniać (M. Wielhorski, A.W. Rzewuski,
A. Grześkowiak-Krwawicz: Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia
i idee. Toruń 2018, s. 325–328.
32
T. Malinowska: Obraz wojska polsko-litewskiego we francuskich drukach od końca XVI do
schyłku XVIII wieku. Od ideału szlachcica – obrońcy Rzeczypospolitej i chrześcijaństwa – do konieczności wychowania chłopskiego żołnierza obywatela. W: Między obowiązkami, przywilejami a prawem
Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Społeczeństwo w obronie państwa polsko-litewskiego. Red. A. Kalinowska, A. Perłakowski, D. Rolnik. Warszawa 2018, s. 43.
33
J. Michalski: Sarmacki republikanizm w oczach Francuza. Wrocław 1995, s. 147, 237.
34
J. Michalski: Rousseau i sarmacki republikanizm. Warszawa 1977, s. 66–68.
35
Zob. R. Butterwick-Pawlikowski: Challenges for the Commonwealth: the Counsel of
Jean-Jacques Rousseau. “XVIII amžiaus studijos” 2016, T. III, s. 32–42.
36
J.J. Głowacki: Gastronomia polityczna kuchmistrza litewskiego. Michał Wielhorski (ok. 1731–
1814) – życie i myśl ustrojowa. Warszawa 2014, s. 339.
37
J. Michalski: Idee reformatorskie sekretarza konfederacji barskiej. Dyskusja Ignacego Bohusza z Gabrielem Mablym. W: Idem: Studia historyczne z XVIII i XIX wieku. T. II. Red. W. Kriegseisen, Z. Zielińska. Warszawa 2007, s. 118.
38
D. Rolnik: Społeczeństwo szlacheckie Rzeczypospolitej a wojsko w czasie Sejmu Czteroletniego
i w okresie rządów konfederacji targowickiej (1788–1793). „Społeczeństwo Staropolskie” 2015, seria
nowa, T. IV, s. 310.
31
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H. Kołłątaj)39, a we Francji od 1792 r. postulaty wojska obywatelskiego stały się
niezwykle aktualne40.
W dobie insurekcji koncepcje te uległy znacznemu wzmocnieniu. Planowano wówczas wskrzeszenie pospolitego ruszenia, jednak już nie tylko szlacheckiego, a wszystkich stanów. Świadczy o tym również skład Rady Najwyższej
Narodowej Litewskiej: szlachta, magnaci, profesorowie Szkoły Głównej oraz
deputaci z powiatów i miast41. Obywatele powiatu kowieńskiego wraz z obywatelami miasta Kowna, zebrani w nim 30 kwietnia, obiecywali skupić się na
jak najszybszym „dostarczeniu rekruta, podatku, ochotnika i w przygotowaniu
całego ludu do generalnej obrony”42. Widać to również w kazaniach ks. Michała Karpowicza. W wileńskim kościele św. Janów 20 maja 1794 r. wspominał
on poległych: „żołnierz obywatel niosący na plac życie swoje za swój dom, za
swoją familię, za swoje dziatki, za swoje prawa, swobody i wolności, żołnierz
republikanin niosący życie, krew i majątek za Ojczyznę, naród, całość granic,
niepodległość rządu, za swe własne i wspólne wszystkim ustawy”43. Zaś miesiąc
później, podczas poświęcenia chorągwi pospolitego ruszenia województwa wileńskiego podkreślał: „idą pospolitym ruszeniem starce sędziwi, mężowie poważni, urzędnicy szanowni, młodzież nadobna, lud wolny i swobodny, niosą
miecze swe ku poświęceniu do Kościoła”44.
Dostosowano do tej koncepcji nową strukturę terenowych władz wojskowych
powstania. Nie nadawali się już do tej roli – jak zapewne oceniały władze powstania – dotychczasowi chorążowie, niektórzy skażeni akcesem do konfederacji
targowickiej. Każdy powiat miał więc wybierać swego generała majora45, odpowiedzialnego za zorganizowanie, wyszkolenie i zaopatrzenie lokalnej siły zbrojnej46. Wybór potwierdzić miała Deputacja Tajna Rady Najwyższej Narodowej
A. Walicki: Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej. Warszawa 2000, s. 29, 36, 100;
A. Grześkowiak-Krwawicz: Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee.
Toruń 2018, s. 66–70.
40
T. Malinowska: Obraz wojska polsko-litewskiego…, s. 47.
41
Z. Kiaupa: Lietuvos istorija, T. 7, cz. 2: Trumpasis XVIII amžius (1733–1795 m.). Vilnius
2018, s. 672.
42
E. Brusokas: Kauno pavieto įsijungimo į 1794 m. sukilimą akto ypatybės. “Kauno istorijos
metraštis” 2013, nr XIII, aneks: s. 68.
43
M.P. Karpavičius: Rinktiniai pamokslai. Wyd. K. Mačiulytė. Vilnius 2003, s. 183–184.
44
Ibidem, s. 192.
45
Tylko w dwóch przypadkach byli to – jak wynika z porównania ze spisami urzędników – dotychczasowi chorążowie (trocki w swym powiecie oraz onikszteński w Wiłkomierzu), zob. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. T. II: Województwo trockie XIV–XVIII wiek, s. 105; Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. T. I: Województwo wileńskie XIV–XVIII wiek, s. 618.
Możliwe jednak, że pewną rolę odegrał niekiedy wiek sędziwych już chorążych.
46
O powstańczej administracji Litwy: E. Brusokas: Valstybės valdžios institucijos 1794 m.
sukilimo metu. W: R. Šmigelskytė-Stukienė et al.: Modernios administracijos tapsmas Lietuvoje:
valstybės institucijų raida 1764–1794 metais. Vilnius 2014, s. 570–610, zwłaszcza: 7.2.3. Pavietų generolai majorai, s. 597–609.
39
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Litewskiej47. Wybrano takich generałów – wyłącznie stanu szlacheckiego – w co
najmniej 21 powiatach Wielkiego Księstwa48.
Powstanie upadło, jednak idea pospolitego ruszenia pozostała. W 1812 r.
powszechnie na Litwie sądzono, że zalążkiem wojska litewskiego będzie – jak
w Wielkopolsce w 1806 r. – pospolite ruszenie. A poetyckim refleksem owego
poglądu były pomysły Mickiewiczowskiego Sędziego:
„Szabel nam nie zabraknie, szlachta na koń wsiędzie, Ja z synowcem na czele,
i? – jakoś to będzie!”.

Warto zauważyć, że Sędzia udziału nieszlachty nie planował. To jednak było
w realiach początków XIX stulecia pewnym anachronizmem, z armią francuską
bowiem w rzeczywistości współdziałały wszystkie stany49. Napoleon szybko jednak rozwiał te nadzieje – wolał mieć wojsko mniej liczne, ale regularne50.
Instrukcja generał majorom powiatowym: Obrani Ichmość Panowie Generałowie winni są:
1mo. Przysłać do Deputacji Tajnej z Rady Najwyższej wyznaczonej meldunek wraz z laudum obrania
swojego, w celu uzyskania potwierdzenia od Najwyższej Rady, zob. R. Šmigelskytė-Stukienė et al.:
Modernios administracijos tapsmas Lietuvoje…, s. 627.
48
E. Brusokas: Kai vėliavininkus keitė generolai: pavietų generolai majorai – nauja karinės administracijos pareigybė 1794 metais. “Lietuvos istorijos metraštis” 2011, z. 1, s. 47–62, 54–56 (tabela).
49
D. Nawrot: Litwa a Napoleon w 1812 roku. Katowice 2008, s. 234.
50
Ibidem, s. 481.
47
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Bankowa obsługa budżetu
jednostki samorządu terytorialnego
a zasady otwierania i prowadzenia
rachunków wspólnych
1. Wprowadzenie
Problematyka zasad sprawowania obsługi budżetów jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli [dalej: j.s.t.] przez banki znajduje bezpośrednie
odzwierciedlenie w ustawach regulujących finanse publiczne1. Porównanie konkretnych rozwiązań prawnych dotyczących tej materii prowadzi do wniosku, że na
przestrzeni kilkunastu lat ulegały one pewnym zmianom. Charakterystyczne jest
także, że ustawodawca w każdej z ustaw regulujących finanse publiczne odrębnie
uregulował kwestie związane z obsługą budżetu państwa i budżetów j.s.t. Takie rozwiązanie należy uznać za uzasadnione, gdyż obsługę budżetu państwa od obsługi
budżetów j.s.t. różni nie tylko zakres i wysokość dokonywanych operacji finansowych. Oba rodzaje „obsług bankowych” różni przede wszystkim typ podmiotów
objętych tą obsługą oraz rodzaj operacji angażujących środki publiczne2.
Podejmując analizę zagadnień określonych tematem niniejszego opracowania,
należy przede wszystkim zwrócić uwagę na istnienie zasadniczej więzi prawnej
i funkcjonalnej pomiędzy umowną czynnością prawną (także bankową), jaką jest
1
Pojęcia te są objęte regulacjami ustaw: z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach. Dz.U. 1998,
nr 155, poz. 1214 ze zm.; z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Dz.U. nr 249, poz. 2104
ze zm. oraz z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2017, poz. 2077 ze zm.
2
Przez środki publiczne rozumie się środki, o których mowa w przepisie art. 5 każdej z wyżej
wymienionych ustaw o finansach publicznych.
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otwarcie i prowadzenie rachunku wspólnego dla jednostek samorządu terytorialnego [dalej: r.w.j.s.t.], a ustawowym pojęciem „obsługa bankowa budżetu j.s.t.”
[dalej: obsługa]. To ostatnie pojęcie przyjmowało zresztą w unormowaniach ustawowych różną treść. Zwraca na to uwagę doktryna prawa finansowego3, mając
przede wszystkim na względzie nazwę, którą ustawodawca nadał rozdziałowi 4.
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. – „Kasowa obsługa budżetu”, lecz tylko w odniesieniu do budżetu państwa – art. 105. W tym przypadku ustawodawca okazał
się jednak niekonsekwentny, w dalszych przepisach tego rozdziału bowiem używa wyłącznie terminu „obsługa bankowa budżetu państwa”, np. art. 107 ust. 2.
Z kolei w art. 134 ust. 1 i 2 powołanej ustawy ustawodawca używa pojęcia „obsługa bankowa budżetu” lub bliskoznacznego „obsługa bankowa”. Podkreślić jednak
należy, że przepis ten dotyczył tylko budżetów j.s.t.
Zgodnie z powołanym przepisem, obsługę miał sprawować bank wybrany
przez organ stanowiący j.s.t. w trybie określonym przez przepisy o zamówieniach publicznych4, zasady wykonywania tej obsługi zaś określać miała umowa
zawarta między zarządem j.s.t. a bankiem. To lakoniczne unormowanie uzupełniono przepisem nadającym organom stanowiącym uprawnienie do upoważniania zarządu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach oraz zaciągania kredytów (na podstawie upoważnienia zawartego
w uchwale budżetowej) w wybranych bankach – ust. 3 i 4.
Przedstawione rozwiązanie prawne w zasadzie przejęła w art. 195 ustawa
z dnia 30 czerwca 2005 r., wzbogacając je jedynie o dwa elementy. Pierwszy to
ust. 4 – przepis o charakterze „zabezpieczającym”, wprowadzający zakaz udzielania pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym j.s.t. w celu zabezpieczenia kredytu lub pożyczki. Drugi ze wspomnianych elementów polegał
na uzupełnieniu unormowania przepisu art. 134 ust. 4 przez wyraźne wskazanie,
że zaciąganie kredytów powinno odbywać się w trybie określonym w przepisach
o zamówieniach publicznych – ust. 3.
Unormowanie obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych z dnia
27 sierpnia 2009 r. stanowi kontynuację dotychczasowego unormowania. Treść
przepisu art. 264 odpowiada bowiem treści przepisu art. 195.

Por. W. Misiąg, E. Suchocka-Roguska, S. Tymiński: Polski system budżetowy. Budżet państwa – budżety gmin. Warszawa 1992, s. 26; R. Szostak: Obsługa bankowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego. „Finanse Komunalne” 1999, nr 3, s. 5 i n.
4
Obowiązująca ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Tekst jedn.
Dz.U. 2018, poz. 1986, która zastąpiła ustawę z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych. Dz.U. 2002, nr 72, poz. 664 ze zm.
3
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2. Istota ekonomiczna i prawna obsługi budżetu j.s.t.
a umowa rachunku bankowego
W piśmiennictwie wskazuje się, że wykonywanie budżetu (niezależnie od jego
rodzaju) wymaga przyjmowania i wydatkowania środków pieniężnych, a to ściśle
koresponduje z czynnościami obsługi kasowej budżetu obejmującej przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat środków pieniężnych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych5. Nie oznacza to jednak, że celem regulacji ustawowych dotyczących obsługi jest tworzenie możliwości ingerowania przez państwo w sposoby
wykonywania tej obsługi przez banki, lecz pozostawienie tego uregulowaniom
umownym, tj. m.in. postanowieniom umów o otwieraniu i prowadzeniu rachunków bankowych6. Ponadto w piśmiennictwie można zauważyć brak jednolitego
poglądu na kwestię wzajemnych relacji pomiędzy wymienionymi pojęciami. Aktualnie zdaje się dominować pogląd, że pojęcie „bankowa obsługa budżetu” jest
szersze od pojęcia „kasowa obsługa budżetu”. Ma to stanowić następstwo tego, że
rodzaj i zakres czynności, które podejmują banki w ramach tej obsługi, nie muszą
się ograniczać do prowadzenia rachunków bankowych budżetów oraz jednostek
wykonujących te budżety7.
Nie wdając się w szczegółowe rozważania dotyczące zasygnalizowanego problemu, ponieważ wykraczałoby to poza ramy tematyczne opracowania, należałoby
uznać za wyjątkowo wyważony z normatywnego i praktycznego punktu widzenia
pogląd W. Srokosza dotyczący tego zagadnienia. Wymieniony autor, wychodząc
z trafnego założenia, że przepisy kolejnych ustaw o finansach publicznych, w tym
przepis art. 264, nie zawierają definicji pojęcia „bankowa obsługa budżetu j.s.t.”,
omawianym pojęciem obejmuje wszystkie te usługi finansowe, które są konieczne
do właściwego funkcjonowania budżetu j.s.t. (rozumianego jako zasoby pieniężne), lecz przede wszystkim polegające na otwarciu i prowadzeniu rachunków bankowych. Jednocześnie W. Srokosz uznaje, że otwarcie i prowadzenie rachunków
bankowych stanowi minimalny zakres obsługi bankowej i to właśnie tego typu
czynności wypełniają zakres pojęcia „kasowa obsługa budżetu j.s.t.”8 W ujęciu syn5
Por. M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Wrocław 2010, s. 729.
6
Ibidem.
7
Por. L. Góral: Publicznoprawna ochrona środków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2000, nr 3, s. 3; W. Srokosz: Bankowa
obsługa budżetu jednostki samorządu terytorialnego. „Finanse Komunalne” 2012, nr 5, s. 33; por.
także M. Gorzałczyńska-Koczkodaj: Banki komercyjne i spółdzielcze. W: Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Red. B. Filipiak, S. Flejterski. Warszawa 2008,
s. 85 i n.
8
Podobny pogląd zdaje się prezentować J.M. Salachna, według której w każdym przypadku pojęcie bankowej obsługi należy łączyć co najmniej z operacjami finansowymi dotyczącymi gromadzenia
środków publicznych (określone wpłaty na rachunek) i ich rozdysponowywania (wypłaty gotówkowe
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tetycznym obsługa kasowa dokonywana przez banki sprowadza się zatem do operacji kasowych9 dokonywanych za pośrednictwem rachunku – przyjmowanie wpłat
i dokonywanie wypłat (niezależnie od formy ich realizacji).
Przedstawiony stan prawny dotyczący wskazanych pojęć oraz wyrosłe na jego
tle poglądy przedstawicieli nauki i praktyki skłaniają do podjęcia próby wskazania tych cech umowy, na podstawie której obsługa bankowa budżetu j.s.t. jest realizowana [dalej: umowa], jakie odróżniają ją od innych umów, których stronami
są bank i j.s.t. Przedmiotowa analiza powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zaś z art. 725 i n. k.c.10
Zdaniem autora, dokonując wymienionej analizy, w pierwszej kolejności
wskazać należy, że ten typ umów, zawieranych na zasadzie swobody kontraktowania (ograniczony jednak obowiązkiem stosowania przepisów o udzielanie zamówienia publicznego11), jest efektem modyfikacji kodeksowej umowy rachunku bankowego12. Zakłada ona możliwość realizacji nietypowych dla klasycznego
rachunku bankowego funkcji i generalnie wiąże bank z obsługą jednego podmiotu – j.s.t.13 Za słuszny w związku z tym należy uznać pogląd R. Szostaka, że
tak skonstruowana umowa nie może posiadać stałej konstrukcji (konfiguracji),
a świadczenia dodatkowe realizowane na jej podstawie, np. udzielanie poręczeń,
gwarancji, usługi kapitałowe itp., są sprzężone (choć, zdaniem wymienionego autora, mogą stanowić również samodzielne świadczenie) z zasadniczą konstrukcją
umowy rachunku bankowego14.
Opowiedzenie się za poglądem, że umowa stanowi wynik modyfikacji rozwiązań prawnych dotyczących funkcjonowania umowy nazwanej, jaką jest umowa rachunku bankowego, modyfikacji wywołanej koniecznością dostosowania tej
lub przelewy); por. Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą. Komentarz
praktyczny. Red. E. Ruśkowski, J.M. Salachna. Gdańsk 2010, s. 835; E. Rutkowska-Tomaszewska:
Lokowanie wolnych środków przez jednostki samorządu terytorialnego. „Finanse Komunalne” 2012,
nr 4, s. 28; M. Zdebel: Obsługa bankowa jednostek samorządu terytorialnego. W: Finanse samorządu
terytorialnego. Zagadnienia wybrane. Red. L. Patrzałek. Wrocław–Poznań 2005, s. 85 i n.
9
Por. J. Burzyński: Obrót gotówkowy i bezgotówkowy w gminie – zasady dokumentowania.
„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2016, nr 6, s. 30.
10
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 1025
ze zm.
11
Por. M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka: Ustawa o finansach publicznych…, s. 731.
12
Według R. Szostaka, to swoisty kontrakt publiczny oparty na zmodyfikowanej konstrukcji
umowy rachunku bankowego; por. R. Szostak: Obsługa bankowa…, s. 15. W pewnej mierze podobny pogląd prezentuje J. Leńczuk, który uważa, że ustawodawca nie przewidział żadnej szczególnej formy dla umowy, wystarczy zatem, aby zawierała ona wymagane elementy umowy rachunku bankowego określone przepisami k.c.; por. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Red.
P. Smoleń. Warszawa 2014, s. 1230.
13
Cechy tej nie zmienia fakt, iż zasadą jest, że w ramach tzw. umów ramowych o obsługę są
nią objęte jednostki organizacyjne związane z daną j.s.t., np. jednostki budżetowe.
14
Por. R. Szostak: Obsługa bankowa…, s. 15 i n.
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umowy do potrzeb, które stawia się przed organami samorządu terytorialnego
odpowiedzialnymi za realizację budżetu, rodzi szereg problemów interpretacyjnych. Wątpliwości takie pojawiają się także w związku z możliwością otwierania
przez j.s.t. tzw. rachunków wspólnych – art. 51b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Prawo bankowe15. W tym przypadku chodzi jednak nie tylko o wątpliwości
związane z interpretacją ustawowych warunków otwierania i obsługi takich rachunków16, lecz także o relacje prawne pomiędzy j.s.t., powstające w związku
z dokonywaniem operacji na rachunkach bankowych j.s.t. służących wykonaniu
obsługi budżetu oraz dokonywanych przez rachunek wspólny.
Dalsza część rozważań zawartych w opracowaniu zostanie poświęcona omówieniu zagadnień związanych z otwieraniem i obsługą rachunków wspólnych,
posiadaczem których są jednostki samorządu terytorialnego.

3. Ustawowe warunki otwierania rachunku wspólnego
Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
która została wywołana wejściem Polski do struktur unijnych, stworzyła warunki dopuszczające możliwość otwierania i prowadzenia rachunku wspólnego
dla jednostek samorządu terytorialnego17. Przedmiotowa czynność bankowa
została uregulowana przepisem art. 51b. Przepis ten, obok przepisów art. 51,
51a oraz 51c dotyczących zasad otwierania rachunków wspólnych dla osób fizycznych oraz dla stron umowy o współpracy18, jest zasadniczą regulacją prawną poświęconą warunkom funkcjonowania rachunków wspólnych na gruncie
prawa polskiego.
Przywołany przepis art. 51b z uwagi na zakres unormowania nim wprowadzonego nie może być jednak traktowany jako regulacja kompletna19. Przemawia
za tym fakt, że obok przesłanek (warunków) pozytywnych uprawniających strony
do nawiązania z bankiem stosunku umownego (ust. 1 i 2), zawiera on bardzo
ograniczone uregulowania (ust. 3) dotyczące cech szczególnych tego stosunku
Tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 2187.
Por. Z. Ofiarski: Prawo bankowe. Wyd. 5. Warszawa 2017, s. 235; M. Zdebel: Rachunek
wspólny jednostek samorządu terytorialnego formą zagospodarowania środków unijnych. W: Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej.
Red. L. Patrzałek. Poznań–Wrocław, 2006 , s. 165 i n.
17
Regulacja ta weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r.
18
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne
i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2014, poz. 1133, ustawodawca dopuścił możliwość
prowadzenia tego typu rachunków wyłącznie w związku z wykonywaniem umowy o współpracy
oraz udzielonej koncesji.
19
Por. M. Zdebel: Rachunek wspólny…, s. 165.
15
16
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prawnego. Zmusza to w toku analizy do uwzględniana regulacji prawnych zawartych w innych aktach prawnych niż ustawa Prawo bankowe.
Zgodnie z brzmieniem art. 51b ust. 1, rachunek wspólny dla jednostek samorządu terytorialnego może być prowadzony wyłącznie w związku ze wspólnym wykonywaniem zadań publicznych, w tym dla realizacji przedsięwzięć
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a ust. 2 przepisu przewiduje dodatkowy warunek, od spełnienia którego zależy dopuszczalność zawarcia
przedmiotowej umowy – określenie celu, dla którego rachunek jest prowadzony.
Taka redakcja przepisu prowadzić musi do wniosku, że brak spełnienia przez
strony umowy, tzn. j.s.t. mające status współposiadaczy rachunku oraz banku,
który ma odgrywać rolę podmiotu otwierającego rachunek i odpowiedzialnego
za jego obsługę, któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków powoduje, iż
umowa nie powinna być traktowana jako wywołująca skutki prawne20. Kwestią
wtórną w tym przypadku jest ustalenie możliwości i trybu sanowania tego stanu prawnego, choć zdaniem autora jest to dopuszczalne.
Treść wyznaczonych przez ustawodawcę warunków otwarcia i prowadzenia
rachunku budzi istotne wątpliwości interpretacyjne. Dotyczy to przede wszystkim użytego w przepisie wyrażenia „wspólne wykonywanie zadań publicznych”,
ustawodawca bowiem nie określa ani zakresu pojęcia „zadania publiczne”, ani na
czym polegać może wspólne wykonywanie tych zadań. Niejasne są także intencje
ustawodawcy w zakresie ustalenia charakteru więzi, która powinna istnieć pomiędzy operacjami dokonywanymi na rachunku a istotą wykonywanych zadań
publicznych.
„Zadanie publiczne” nie jest pojęciem zdefiniowanym przez prawo polskie.
Obowiązujące przepisy nie oznaczają jego treści, choć w ustawach regulujących ustrój i zasady funkcjonowania j.s.t. używają tego terminu lub posługują
się pojęciami bliskoznacznymi o nieostrym zakresie znaczeniowym, np.: „zadania użyteczności publicznej”21, „sprawy publiczne” czy „zaspokajanie potrzeb
zbiorowych mieszkańców”22. Doktryna przede wszystkim z uwagi na potrzeby
prawa administracyjnego, podejmując próbę oznaczenia zakresu podmiotowego
i przedmiotowego omawianego pojęcia, dzieli je na dwa człony. Człon pierwszy,
odwołujący się do wyrażenia „zadania”, tłumaczy się jako obowiązek administracyjny stanowiący konkretyzację celu działania organu administracji23. Z kolei
Skutek taki należałoby wiązać z koniecznością stosowania w tego typu przypadkach przepisu
art. 58 k.c.; por. M. Zdebel: Obsługa bankowa…, s. 94.
21
Według W. Pyzioła, zakres pojęcia „zadanie publiczne” pokrywa się z zakresem pojęcia
„zadania o charakterze użyteczności publicznej” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym. Tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 506; por. W. Pyzioł: Komentarz do
art. 51b ustawy Prawo bankowe. LEX.
22
Por. J. Glumińska-Pawlic, K. Sawicka: Budżet jednostki samorządu terytorialnego. Zielona
Góra 2002, s. 11; Z. Ofiarski: Prawo bankowe. Warszawa 2013, s. 395.
23
Por. L. Zacharko: Prywatyzacja zadań publicznych gminy. Studium administracyjnoprawne.
Katowice 2000, s. 13 i n.
20
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człon drugi – wyrażenie „publiczne” – przeciwstawia się wyrażeniu „prywatnie”;
oznacza on „coś realizowane dla użytku publicznego” – zbiorowego24.
Przedstawiony sposób interpretowania omawianego pojęcia zdaje się znajdywać
oparcie w treści art. 163 Konstytucji RP25 i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności zaś w uchwale z dnia 27 września 1994 r., w myśl której wszystkie zadania samorządu terytorialnego mają charakter publiczny w tym znaczeniu,
że służą zaspokojeniu potrzeb zbiorowych społeczności, czy to lokalnych w przypadku zadań własnych, czy zorganizowanego w państwo całego społeczeństwa, jak
w wypadku zadań zleconych26. Ponadto zgodzić należy się z poglądem prezentowanym w piśmiennictwie, że zadania publiczne j.s.t. mogą być realizowane zarówno
w formie administracyjnoprawnej, jak i formach cywilnoprawnych, a przepisy regulujące ustrój i zasady ich funkcjonowania wskazują tylko najważniejsze z nich27.
W ocenie autora, brzmienie przepisu art. 51b nie pozwala na sformułowanie twierdzenia, że odnosi się on do konkretnego typu lub typów zadań publicznych kwantyfikowanych podmiotowo lub przedmiotowo. Nie zmienia tego fakt,
że w ostatniej części ust. 1 ustawodawca wskazuje, że rachunek wspólny może
być prowadzony także w związku z wykonywaniem zadań publicznych będących
przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej28. Wymogiem ustawowym wynikającym z ust. 1 jest natomiast konieczność istnienia więzi
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego będącymi współposiadaczami
rachunku a realizowanym zadaniem. W praktyce oznacza to konieczność wspólnego realizowania zadania (przedsięwzięcia). Bez znaczenia jest przy tym, w jakim zakresie dana jednostka współuczestniczy w wykonaniu tego zadania. Wątpliwości pojawiają się natomiast, gdy mowa o formie, jaką może przyjąć wspólna
realizacja zadania publicznego. Gdyby się bowiem kierować wskazanym wyżej
znaczeniem pojęcia „zadanie publiczne”, należałoby przyjąć, że ze względu na
potencjalnie zróżnicowany zakres rzeczowy zadań współudział j.s.t. w ich wykonaniu może przybrać różną postać, ponieważ samo zadanie publiczne może
być zakwalifikowane do jednego lub kilku rodzajów zadań, i to niezależnie od
szczebla samorządu, który je realizuje29. Zwracają na to uwagę Z. Niewiadomski
24
Por. E. Knosala: Podział zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy i organy administracji
rządowej. Katowice 1992, s. 1.
25
Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. nr 78, poz. 483; por. także wyrok TK z dnia 7 grudnia
2005 r., Kp 3/05. OTK-A 2005, nr 11, poz. 131.
26
K 10/93. OTK 1994, cz. 2, poz. 46; por. także wyrok SN z dnia 8 lutego 1996 r., III ARW
64/95. „Wspólnota” 1996, nr 43, s. 26.
27
Por. S. Czarnow: Komunalna działalność gospodarcza a zadania publiczne samorządu terytorialnego. „Samorząd Terytorialny” 2002, nr 10, s. 38.
28
Por. M. Zdebel: Rachunek wspólny…, s. 166.
29
W tym zakresie należałoby uwzględnić przepisy: art. 7 ustawy o samorządzie gminnym,
tekst jedn.; art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tekst jedn. Dz.U.
2019, poz. 511, oraz art. 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim, tekst
jedn. Dz.U. 2019, poz. 512.
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i W. Grzelczak, według których zadania te mogą obejmować swym zakresem:
infrastrukturę techniczną, infrastrukturę społeczną, porządek i bezpieczeństwo
publiczne oraz ład przestrzenny i ekologiczny30. Takie stanowisko nie uwzględnia
ewentualnej sfery finansowej wspólnej realizacji zadania publicznego, a przecież
na ten właśnie aspekt współpracy zwraca uwagę ostatnia część ust. 1. Skłania to
autora do przyjęcia za wysoce prawdopodobne, że ustawodawca, nadając taką
treść analizowanej regulacji prawnej, miał na uwadze przede wszystkim współpracę o charakterze finansowym. Na tle przywołanego unormowania rodzić się
może również pytanie, czy wyłącza ono możliwość gromadzenia na rachunku
środków zagranicznych o charakterze pozaunijnym. Wykładnia językowa przepisu nie wyklucza takiej ewentualności, podobnie jak sytuacji, w której na rachunku znajdować się będą wyłącznie krajowe środki finansowe. Idąc tym tokiem rozumowania, należałoby także przyjąć, że na rachunku mogą się znajdować środki
pochodzące z różnych typów źródeł finansowania, tzn. zarówno o charakterze
zwrotnym, jak i bezzwrotnym31.
Jak wskazano wyżej, rachunek wspólny może być uruchamiany także wtedy, gdy wspólne przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Podobnie jednak jak to ma miejsce w przypadku pojęcia „zadania publiczne” i w tym wypadku ustawodawca nie definiuje przedmiotowego pojęcia.
Ustalając zakres podmiotowy i przedmiotowy tego pojęcia, sięgnąć zatem należy
do regulacji prawnych, które posługują się takim samym lub podobnym określeniem. Nie ulega wątpliwości, że w ramach prawa polskiego pojęcie bliskoznaczne zawarte jest w przepisach ustawy o finansach publicznych z 2009 r. Ustawa
ta posługuje się pojęciem „środki europejskie”, którego zakres jest szerszy od
zakresu pojęcia „środki Unii Europejskiej”, ale zgodzić należy się z Z. Ofiarskim,
że z uwagi na cele realizowane przez j.s.t. oraz metody ich finansowania w celu
zdefiniowania analizowanego pojęcia uzasadnione jest odwołanie się do przepisów art. 5 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym środkami europejskim są32:
– środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
– środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego;
– niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
– środki na realizacje wspólnej polityki rolnej: Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji”, Europejskiego Funduszu Rolniczego
Gwarancji, Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.
30
Por. Z. Niewiadomski, W. Grzelczak: Ustawa o samorządzie terytorialnym z komentarzem. Warszawa 1990, s. 12.
31
Por. M. Zdebel: Rachunek wspólny…, s. 169.
32
Por. Z. Ofiarski: Prawo bankowe… (2013), s. 396.
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Do ustawowych warunków, od spełnienia których ustawodawca uzależnia
możliwość zawarcia umowy rachunku wspólnego przez j.s.t., zalicza się także
ustalenie w treści umowy celu, dla jakiego zostaje on utworzony – art. 51b ust. 2.
Wzorem wcześniej omówionych warunków pozytywnych otwarcia rachunku
ustawodawca nie oznaczył tego celu. W związku z tym należy go wywieść z treści ust. 1, gdyż unormowanie zawarte w art. 51b ust. 1–3 należy traktować jako
regulację spójną i wzajemnie się uzupełniającą. W rezultacie należy uznać, że celem rachunku jest zapewnienie możliwości wspólnego wykonywania przez j.s.t.
zadań publicznych przez dokonywanie na rachunku operacji służących obsłudze
finansowej realizowanego zadania (przedsięwzięcia)33. Nieco inaczej ujmuje to
Z. Ofiarski, uznając, że celem takim powinno być zadanie publiczne wspólnie realizowane przez j.s.t. będące współposiadaczami rachunku. Zdaniem powołanego
autora, nie jest istotne, jaki jest okres realizacji tego zadania, oraz to, że zadanie
nie ma charakteru inwestycyjnego, a np. wiąże się z ciągłym wykonywaniem danego rodzaju zadania o charakterze usługowym34.
Katalog wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisu art. 51b nie ogranicza się do wymogów ustawowych, od spełnienia których ustawodawca uzależnia nawiązanie stosunku umownego. Pojawiać się bowiem mogą również wątpliwości dotyczące strony podmiotowej tego stosunku i to wbrew, jak się wydaje,
jednoznacznemu określeniu w ust. 1 kręgu podmiotów, które mogą uzyskać
status współposiadacza rachunku. Przechodząc do analizy tego zagadnienia, na
wstępie zauważyć należy, że wykładania językowa ust. 1 prowadzić powinna do
wniosku, że:
– liczba posiadaczy rachunku nie może być mniejsza niż dwa;
– nie ma przeszkód, aby były to jednostki samorządowe różnych szczebli;
– nie ma wymogu, aby posiadaczami rachunku były jednostki samorządu pozostające w bezpośrednim sąsiedztwie terytorialnym35.
Wśród powołanych wniosków nie ma stwierdzenia, że umowa rachunku
wspólnego może wiązać z bankiem wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego.
Brak takiego stwierdzenia stanowi następstwo faktu, że ustawodawca w przepisie
art. 51b ust. 1–3 nie wykluczył wprost możliwości zawiązania przedmiotowego
stosunku umownego przez inne podmioty związane funkcjonalnie z jednostkami samorządu terytorialnego i przez nie utworzone, np.: związki gmin, związki
powiatów, stowarzyszenia, spółki prawa handlowego. Stanowisko przedstawicieli
doktryny w tym zakresie zdaje się jednak ugruntowane. Według większości autorów, np. Z. Ofiarskiego, z omawianego przepisu nie wynika bowiem, aby możliwe
było prowadzenie rachunku wspólnego dla związku komunalnego. Stroną umowy rachunku bankowego, lecz nie rachunku wspólnego pozostaje związek komu33
Bardzo podobnie cel umowy określa W. Pyzioł, według którego jest nim obsługa finansowa
określonego wspólnego przedsięwzięcia, por. W. Pyzioł: Komentarz…
34
Por. Z. Ofiarski: Prawo bankowe… (2013), s. 395.
35
Por. M. Zdebel: Rachunek wspólny…, s. 168.
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nalny, np. związek międzygminny jako podmiot prawa, odrębny od tworzących
go j.s.t.36 Podobne stanowisko w tym względzie prezentuje W. Pyzioł. Autor ten
uważa bowiem, że wspólny rachunek bankowy może być otwierany jedynie bezpośrednio dla konkretnych j.s.t. Nie może być otwierany dla będących formalnie odrębnymi podmiotami spółek handlowych utworzonych przez te jednostki,
choćby realizowały one wspólnie zadania publiczne37. Nieco odmienny pogląd,
choć mieszczący się generalnie w granicach prezentowanych wyżej poglądów,
prezentuje natomiast D. Rogoń. Wymieniona autorka dopuszcza bowiem możliwość zawierania porozumień pomiędzy j.s.t. w sprawach powierzenia jednej
z nich prowadzenia zadań publicznych, np. porozumienie powiatów, wskazując
jednocześnie, że porozumienie to obejmuje j.s.t. – strony porozumienia, które
występują jako odrębne osoby prawne i dla takich jednostek może być prowadzony rachunek wspólny. Jej zdaniem, przemawia za tym argument, że wprawdzie na
podstawie porozumienia tylko jednej z nich powierza się prowadzenie zadań publicznych (brak wspólnego ich wykonywania), jednak podmiotami finansującymi
są wszystkie strony porozumienia. Innymi słowy, współposiadaczami rachunku
byłyby wówczas jednostka oddelegowana do realizacji zadań oraz pozostałe jednostki finansujące wykonywanie tych zadań38.

4. Charakter prawny umowy rachunku wspólnego
Płaszczyznę prawną funkcjonowania r.w.j.s.t. wyznaczają, oprócz ustawy
Prawo bankowe, traktowanej jako ius speciali, także przepisy art. 725 i n. k.c.
– ius generali. Na tle wymienionych źródeł prawa brak podstaw do traktowania przedmiotowej umowy w taki sam sposób, jak umów rachunku wspólnego, o których mowa w art. 51 i 51c Prawa bankowego. Nie zmienia tego fakt,
że podobnie jak w odniesieniu do umów funkcjonujących na podstawie wyżej
wymienionych przepisów ustawodawca nie uregulował w sposób szczegółowy
praw i obowiązków stron umowy. W przypadku r.w.j.s.t. ograniczył się, jak już
wspomniano, do nałożenia na współposiadaczy rachunku umowy obowiązku
określenia celu, dla realizacji którego rachunek otwarto – art. 51b ust. 2, natomiast w ust. 3 wskazał, że zasady dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku oraz zasady wypowiadania umowy tego rachunku
36
Por. Z. Ofiarski: Prawo bankowe… (2013), s. 394; por. także G. Sikorski: Prawo bankowe.
Komentarz. Warszawa 2015, s. 161.
37
Por. W. Pyzioł: Komentarz…; por. także A. Kawulski: Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa 2013, s. 273.
38
Por. D. Rogoń: Prawo bankowe. Komentarz. Red. F. Zoll. T. 1. Kraków 2005, s. 433.
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określa umowa39. Wykładnia językowo-logiczna powołanych przepisów uzasadnia zatem wniosek, że gdy chodzi o określenie wzajemnych praw i obowiązków stron, w tym relacji prawnych pomiędzy współposiadaczami rachunku,
ustawodawca pozostawił to w gestii stron umowy, zgodnie z zasadą swobody
kontraktowania40. Oznacza to w praktyce, że zasady funkcjonowania tego typu
rachunków mogą różnić się od tych, które znajdują zastosowanie np. w przypadku rachunków wspólnych prowadzonych dla osób fizycznych, w szczególności wynikających z przepisu art. 51a41.
Na tle zasygnalizowanego poglądu pojawiły się jednak w literaturze rozbieżne
stanowiska. I tak według A. Tupaj-Cholewy, rachunek ten powinno się traktować
jako rachunek „łączny” ze względu na funkcję, cel, dla którego go otwarto, a to
czyni niedopuszczalnym uprawnienie każdego ze współposiadaczy do samodzielnego dysponowania saldem rachunku. Tak jak ma to miejsce w przypadku rachunku rozłącznego42. Z kolei A. Kawulski uznaje taki pogląd za nieuzasadniony.
Zdaniem tego autora, j.s.t. przy otwieraniu rachunku wspólnego powinny mieć
możliwość uzgodnienia z bankiem szczegółowych zasad prowadzenia rachunku
wspólnego, uwzględniając zasadę swobody umów43.
Zasygnalizowana rozbieżność poglądów nie wyjaśnia kwestii mającej w ocenie autora niniejszego opracowania istotne znaczenie dla oceny istoty prawnej
omawianego typu umowy, tzn. czy w przypadku umów r.w.j.s.t. znajdywać będzie
zastosowanie przepis art. 52 ustawy Prawo bankowe, który jak się powszechnie
uważa wyznacza tzw. essentialia negotii umowy rachunku bankowego.
Odnosząc się do tej kwestii, zauważyć należy, że poza sporem jest, że przepis art. 51b nie odwołuje się do przepisu art. 52. Trzeba jednak mieć na uwadze
brzmienie pierwszego zdania ust. 2 powołanego przepisu art. 52. Zgodnie z nim,
umowa rachunku bankowego powinna określać w szczególności strony umowy,
rodzaj otwieranego rachunku itd. Zdaniem autora, nie ulega zatem wątpliwości,
że przepis ten formułuje nakaz kierowany do stron każdej umowy rachunku,
w tym r.w.j.s.t., aby w jej treści zawarły postanowienia dotyczące wymienionych
w nim elementów44.
39
Odnosząc się do tego unormowania, W. Pyzioł stoi na stanowisku, że uregulowania te są
bezprzedmiotowe, zasady dysponowania rachunkiem oraz wypowiadania rachunku zostały bowiem uregulowane dla wszystkich typów rachunków wspólnych w art. 51a, który ma charakter
przepisu dyspozytywnego, a zatem strony mogą odstąpić od jego stosowania, por. W. Pyzioł: Komentarz… Pogląd ten poddał krytyce A. Kawulski, wskazując, że przepis art. 51a dotyczy wyłącznie
rachunków wspólnych osób fizycznych, por. A. Kawulski: Prawo bankowe…, s. 273.
40
Por. G. Sikorski: Prawo bankowe…, s. 161.
41
Por. Z. Ofiarski: Prawo bankowe… (2013), s. 396.
42
Por. A. Tupaj-Cholewa: Prawo bankowe. Komentarz. Red. H. Gronkiewicz-Waltz. Warszawa 2013, s. 182; podobnie L. Mazur, za: ibidem.
43
Por. A. Kawulski: Prawo bankowe…, s. 273.
44
Por. M. Zdebel: Rachunek wspólny…, s. 171.
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5. Podsumowanie
Analiza przeprowadzona w ramach niniejszego opracowania skłania do sformułowania następujących wniosków:
– obsługa kasowa budżetu j.s.t. i bankowa obsługa budżetu j.s.t. nie są pojęciami
tożsamymi, ponieważ obsługa bankowa jest pojęciem szerszym;
– umowa o bankową obsługę budżetu j.s.t. nie jest umową o sztywnej konstrukcji prawnej i stanowi modyfikację umowy rachunku bankowego;
– umowa rachunku wspólnego j.s.t. jest odrębnym typem umowy rachunku
wspólnego i ze względu na cel, jakiemu służy, powinna być poddana bardziej
precyzyjnemu unormowaniu.

B.T.B.
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