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Wstęp

Celem artykułu jest wskazanie niektórych relewantnych działań mow-
nych w sferze prawoznawstwa, a tym samym podkreślenie doniosłości ich 
analizy w relacjach społecznych. Pomijam w jego treści znaczenie i uzasad-
nienie takiej analizy w sferze samego językoznawstwa oraz filozofii języka, 
a koncentruję się jedynie na wykazaniu jej konieczności dla prawa pozytyw-
nego, choć to obszar filozofii języka, językoznawstwa i lingwistyki stanowi 
zawsze punkt wyjścia dla analizy wskazanej problematyki. Wprawdzie – jak 
przyjmują K. Opałek i J. Wróblewski – filozofia języka i lingwistyka nie 
stanowią jakiegoś panaceum na rozwiązanie wielu trudnych zagadnień w tej 
dziedzinie wiedzy, nie mniej jednak niektóre wyniki analizy dokonywane 
w filozofii języka i lingwistyce mogą przynajmniej przezwyciężyć część 
trudności w wielu obszarach prawoznawstwa1. 

* Dr, Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego.

1 K. O p a ł e k,  J. W r ó b l e w s k i, Prawo – metodologia, filozofia, teoria prawa, 
warszawa 1991, s. 107.
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Znaczenie (doniosłość) przebadania istoty działań mownych w tej sfe-
rze dotyczy zarówno wymiaru teoretycznego, rozumianego jako naukowa 
refleksja nad ogólnym zjawiskiem prawa, jak i wymiaru praktycznego, tak 
charakterystycznego dla działalności urzeczywistniania (tworzenia i stosowa-
nia) prawa. W pierwszym wymiarze możemy odróżnić płaszczyznę ogólnej 
refleksji nad ideą prawa oraz nad prawem rozumianym jako faktyczna norma-
tywna pozytywność, innymi słowy, jako prawo pozytywne (mam tu na myśli 
dogmatyki poszczególnych gałęzi prawa). Natomiast wymiar praktyczny 
jest już urzeczywistnieniem norm prawnych w sferze czystej faktyczności, 
czyli stosowaniem prawa pozytywnego w realnym wymiarze społecznym. 
W tym ostatnim nie jest przecież obojętne czy wypowiedź spełniona przez 
jakiś podmiot jest znieważeniem, czy też nim nie jest; czy mamy do czy-
nienia z groźbą bezprawną, czy też nie2; czy pomiędzy stronami doszło do 
powstania stosunku prawnego w wyniku złożenia oświadczenia woli, czy 
o nawiązaniu więzi zobowiązaniowej nie ma mowy, gdyż chodziło jedynie 
zakomunikowanie zamiaru, który podmiot „nosi w sobie”, a nie o związek 
o charakterze prawnym. „Język – jak pisze L. Wittgenstein w Dociekaniach 
filozoficznych – jest labiryntem ścieżek. Przybywasz z jednej strony i orien-
tujesz się w sytuacji; przybywasz do tego samego miejsca z drugiej i już się 
nie orientujesz”3.

Manifestacja ludzkich zachowań w dużej mierze przejawia się poprzez 
język (mowę) jako najważniejsze narzędzie komunikacji i oddziaływania 
na inne podmioty. Dla prawa pozytywnego wielostronna analiza działań 
mownych ma niebagatelne znaczenie, szczególnie dla zagadnień związanych 
z teorią wykładni prawa. Naczelna dyrektywa wykładni językowej opiera się 
na domniemaniu języka potocznego, co siłą rzeczy wymusza na prawnikach 
konieczność dokonywania takich analiz. Armin Burkhardt w pracy Soziale 
Akte, Sprechakte und Textillokutionen tak pisze o tym szczególnym związku 
pomiędzy prawem a językiem: „historia prawa jest także historią językowych 

2 W. K u l e s z a, Zniesławienie i zniewaga, Warszawa 1984, s. 164–175. Autor wska-
zuje, że „wymiar sprawiedliwości winien wszak kształtować prawidłowe rozumienie pojęć, 
którym strony błędnie przypisują treść ujemną, odmienną, aniżeli powszechnie przyjęta 
[…] Błąd sprawcy, używającego z zamiarem znieważenia słowa, które treści obraźliwej 
nie zawiera i odpowiadający mu błąd adresata mogą wynikać z niewiedzy o rzeczywistym 
znaczeniu słów.” (s. 171).

3 [Cytat w:] M. G e i e r, Gra językowa filozofów, tłum. J. Sidorek, Warszawa 2000, 
s. 5.
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określeń i oznaczeń działań i instytucji. Dlatego historia języka jest także 
historią związków działań prawnych i ich [sposobów] spełniania”4.

I. Akty mowy. Akty społeczne

Społeczna sfera intersubiektywnej komunikowalności budowana jest 
w oparciu o szczególnego rodzaju przeżycia, które nazywamy aktami 
mowy5, bądź szerzej aktami społecznymi6. W szczególności sfera prawa 
pozytywnego ma w nich swój fundament. Z punktu widzenia ontologii pra-
wa tworzenie norm prawa pozytywnego oparte jest na akcie normowania, 
a fundamentalnym aktem konstytuującym sferę prawa cywilnego jest akt 
przyrzeczenia oraz przeniesienie, przyznanie i zrzeczenie się prawa, czy akt 
umocowania drugiego podmiotu do dokonywania określonych czynności 
prawnych7. Druga nazwa, tj. akty społeczne, lepiej oddaje ich istotę, gdyż 
nie tylko język (mowa), ale i inne narzędzia komunikowania mogą posłużyć 
do spełniania tych aktów, takie jak gesty, mimika, slang, specyficzne wyra-
żenia językowe charakterystyczne dla pewnych grup zawodowych, sprzedaż 
w sklepie samoobsługowym czy za pośrednictwem automatu, milczenie, 
dalsze użytkowanie rzeczy jako wyraz kontynuowania umowy dzierżawy 
itp.8 W prawoznawstwie i filozofii języka mówimy, że każdy taki akt, czy 
to w postaci użycia słów, czy też innych znaków, posiada moc illokucyjną 
– spełniając takie akty czynimy coś (działamy) w sferze rzeczywistości 
społecznej, innymi słowy, kształtujemy ją.

Do istoty takich aktów należy ukierunkowanie (skierowanie, zwrot) na 
inny podmiot – odbiorcę (adresata) aktu oraz przyjęcie go do wiadomości 
(uświadomienie) przez ten podmiot. Każdy taki akt ma również pewien 

4 A. B u r k h a r d t, Soziale Akte, Sprechakte und Textillokutionen, niemeyer Max 
Verlag, s. 11. [tł. T.B.]

5 J. L. A u s t i n, Mówienie i poznawanie, tł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1993; 
J. R. S e a r l e, Czynności mowy, tł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1987. 

6 A. R e i n a c h Aprioryczne podstawy prawa cywilnego, tł. T. Bekrycht, Kraków 
2009.

7 T. B e k r y c h t, Aprioryczność prawa. Ontologia prawa w fenomenologii Adolfa 
Reinacha, Warszawa 2009, s. 68–143.

8 Silny wpływ filozofii anglosaskiej po drugiej wojnie światowej spowodował, że 
nazwa „akty mowy” jest obecnie dominująca dla określenia działań, kształtujących sferę 
obrotu społecznego.  
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niezbędny element, a mianowicie presuponuje istnienie intencji tego, który 
go spełnia. 

Przykładowo, nie możemy mówić o powzięciu zamiaru jako o akcie 
mowy (akcie społecznym), gdyż nie występuje tu żaden z tych warunków. 
Nie będziemy mieli do czynienia z aktem mowy również w przypadku wy-
baczenia, gdyż akt ten może zostać spełniony bez konieczności zwracania 
się do innego podmiotu – tak będzie w sytuacji, gdy wybaczymy jakiejś 
osobie, tak po prostu wewnętrznie, nie informując jej o tym.

Istnieje jednak ogromna sfera aktów, które konstytuują się tylko wtedy, 
gdy następują te dwa warunki. Przykładowo, o rozkazie możemy mówić, 
że został spełniony tylko wtedy, gdy został skierowany do innego podmiotu 
i przez ten podmiot przyjęty do wiadomości. Jeśli te warunki nie nastąpią, nie 
ma w ogóle sensu mówić, że doszło do jego spełnienia. Do sfery tej należą 
także akty, które budują, kształtują i zmieniają sferę rzeczywistości, którą 
określamy mianem prawa. Nie chodzi tu tylko o sferę prawa pozytywnego, 
dla której – co zostało wyżej wspomniane – ontologiczną podstawą jest akt 
normowania, ale o prawo szeroko rozumiane, w obrębie którego istnieją takie 
systemy jak moralność, religia czy obyczaje9. W toku dalszych rozważań 
ograniczam się tylko do sfery prawa pozytywnego, a w szczególności do 
dziedziny prawa cywilnego, w obrębie której spełnianie aktów mowy (aktów 
społecznych) tworzy stosunki prawne między podmiotami. 

Naukowe wyodrębnienie i analiza tego szczególnego rodzaju aktu 
(aktu społecznego czy aktu mowy), którego spełnianie konstytuuje sferę 
intersubiektywnych relacji, umożliwia również dokonanie klasyfikacji już 
poszczególnych ich rodzajów oraz klasyfikacji w oparciu o kryterium ról 
(funkcji), jakie akty te spełniają w obszarze stosunków społecznych. Pomijam 
przedstawienie pierwszej z wyżej wymienionych klasyfikacji10, a koncentruję 
się na tej, która za podstawę przyjmuje odmienność ról (funkcji) jakie akty 
te spełniają w – szeroko rozumianej – sferze obrotu społecznego.

W prawoznawstwie tradycyjnie wymienia się cztery rodzaje wypowiedzi 
nazywając je rolami semiotycznymi. Mówi się o roli opisowej, sugestywnej 
(stymulującej), ekspresywnej (emocjonalnej) oraz o roli performatywnej 

 9 Dla moralności charakterystyczny jest np. akt obiecywania, proszenia; dla religii 
akt chrztu czy zaręczyn; dla obyczajów akt gratulowania itp. O różnicy między prawem 
a prawem pozytywnym oraz różnymi systemami normatywnymi zob. A. Reinach, Aprio-
ryczne… oraz T. B e k r y c h t, Aprioryczność….

10 Takiej klasyfikacji dokonał A. B u r k h a r d t, Soziale….
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(fatycznej)11. Wymieniam jeszcze jedną, a mianowicie rolę oceniającą 
(ocenną), która w literaturze przedmiotu jest zwykle omawiana jako kate-
goria semantyczna. Mówi się wtedy o ocenie i przeciwstawia się ją takim 
kategoriom semantycznym jak zdanie i norma12. Trudno jest jednak czysto 
oddzielić zagadnienia pragmatyczne od semantycznych. Taki zabieg był-
by raczej wyrazem pewnego – jak to określił J. Woleński – masochizmu 
intelektualnego13, gdyż znaczenia nie da się analizować poza aspektem 
pragmatycznym, co – antycypując treść poniższych rozważań – jest jedną 
z konkluzji tego artykułu.

II. Role semiotyczne wypowiedzi

1. Rola opisowa

Rola opisowa wypowiedzi jest związana z zagadnieniem pojęcia „zda-
nia” i „sądu”. Jaka jest różnica pomiędzy jednym a drugim? Zarówno jedno 
wyrażenie, jak i drugie jest wieloznaczne. Postaram się ową wieloznacz-
ność ukazać, celem zrozumienia różnicy i problematyki, jaka się tu zwykle 
pojawia.

Jedną z pierwotnych czynności językowych jest pewna operacja, 
którą możemy (za R. Ingardenem) nazwać zdaniotwórczą14. Pojawia się 
wypowiedź, która zwykle składa się z wielu pojedynczych wyrażeń. Wraz 
z wypowiedzią pojawia się sposób rozumienia, czyli znaczenie, a wraz z nim 
intencjonalnie wyznaczony myślą pewien przedmiot czy sytuacja15. Można 
ująć to także w ten sposób: zdanie jest „wytworzone” przez subiektywną 
operację, operację zdaniotwórczą, w której wypełniamy sensem usłyszane, 
przeczytane czy tylko pomyślane przez samego siebie słowa, czy znaki. 
Jest to pewna jednostka znaczeniowa, obok której pojawia się również 
stan rzeczy, który jest wytworzony przez operację zdaniotwórczą (zdanie) 
i jest jej (jego) ściśle intencjonalnym odpowiednikiem. Zdanie jako wytwór 

11 W. L a n g, J. W r ó b l e w s k i, S. Zawadzki Teoria państwa i prawa, Warszawa 1980; 
Z. Z i e m b i ń s k i Logika praktyczna, warszawa 1994.

12 K. O p a ł e k, J. W r ó b l e w s k i Prawo…, str. 108 i nn; W. L a n g, J. W r ó b l e w s k i, 
S. Z a w a d z k i Teoria…, s. 307 i n.; Z. Z i e m b i ń s k i Logika…, s. 102 i n. 

13 J. Wo l e ń s k i Z zagadnień analitycznej filozofii prawa, Warszawa-Kraków 1980, 
s. 31.

14 R. I n g a r d e n O dziele literackim, tł. M. Turowicz, Warszawa 1988, s. 160.
15 Dwa ostatnie elementy nie wystąpią w sytuacji, gdy mamy do czynienia z nieznanym 

nam językiem.
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operacji zdaniotwórczej jest dla danego języka kategorią gramatyczną, 
a o jego poprawności czy w ogóle zaistnieniu decydują kryteria składni 
gramatycznej.

Przyjmując kryteria składni gramatycznej należy również stwierdzić, że 
operacja zdaniotwórcza służy innym operacjom intelektualnym, tj. operacji 
poznawczej i projektującej16. Przy operacji poznawczej odnosimy się do 
rzeczywistości, celem uchwycenia obiektywnie istniejącego stanu rzeczy. 
Jeśli chcemy dać temu wyraz w operacji zdaniotwórczej, to zdanie wzbogaca 
się o moment, który nazywamy roszczeniem do prawdziwości. Mówimy 
wtedy, że mamy do czynienia ze zdaniem w sensie logicznym, czyli takim, 
które orzeka o rzeczywistości, że „jest tak a tak” albo, że „tak a tak nie jest”, 
i któremu przysługuje wartość logiczna prawdy albo fałszu.

O zdaniu w sensie logicznym mówimy często jako o sądzie, ale wy-
rażenie „sąd” nie jest jednoznaczne. „Sąd” może oznaczać z jednej strony 
„przekonanie” lub „przeświadczenie”, z drugiej zaś „stwierdzenie”. Kiedy 
mówimy o „przekonaniu” czy „przeświadczeniu”, to przeciwstawiamy te 
wyrażenia takim stanom psychicznym jak „wątpienie” czy „przypuszcze-
nie”. W takich przypadkach chodzi nam wyraźnie o stany psychiczne (stany 
świadomości). Natomiast w drugim znaczeniu chodzi nam o akt mowy (akt 
społeczny). Wtedy „sąd” jest przeciwstawiony takim aktom mowy jak pyta-
nie czy rozkazywanie. Nas interesuje tylko to drugie rozumienie wyrażenia 
„sąd”, czyli sąd jako stwierdzenie. Z punktu widzenia teorii aktów mowy, 
zdanie w sensie logicznym jest stwierdzeniem, czyli sądem.17

2. Rola ekspresywna
Rola ekspresywna wypowiedzi polega na tym, że wypowiadane słowa 

informują odbiorcę (adresata) o stanie psychicznym nadawcy. Nie jest to 
jednak informacja dokonywana w formie zdania w sensie logicznym. Taka 
wypowiedź pełniłaby funkcję opisową, tak jak choćby w zdaniach Jestem 
wściekły, To mi się bardzo podoba, Boli mnie głowa. Rola ekspresywna 
spełnia się poprzez wypowiadanie wrażeń typu Hurra!, Ojej, O, cholera oraz 
w wulgaryzmach. Można wprawdzie powiedzieć, że wypowiadane słowa 
służą operacji poznawczej, gdyż odbiorca aktu dowiaduje się o przeżyciach 
jego nadawcy, to jednak wypowiedzi te nie posiadają intencjonalnie wyzna-
czonego stanu rzeczy, który obejmowałby coś poza wewnętrznymi przeży-

16 R. I n g a r d e n, O dziele…, s. 171.
17 Zob. również T. G i l b e r t - S t u d n i c k i, Stwierdzenie jako akt mowy, Studia 

Filozoficzne 1973, nr 3.
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ciami jego nadawcy. Tu nie można porównać treści wypowiedzi z czymś, do 
czego wypowiedź się odnosi i do czego ma się „dopasować”, a co istnieje 
poza podmiotem spełniającym ten akt. Mamy tu raczej do czynienia jakby 
z jedną całością, w stosunku do której nie ma sensu mówić, że rości sobie 
pretensję do prawdziwości, tak jak ma to miejsce przy tych wypowiedziach, 
które pełnią rolę opisową.

3. Rola performatywna

Wypowiedzi performatywne stanowią szczególną grupę wypowiedzi. 
Charakteryzują się one tym, że samo użycie słów czy innych znaków ma 
moc zmieniania rzeczywistości, jej projektowania. Dokonując niektórych 
wypowiedzi nie tylko coś czynimy (działamy) słowami, ale ich spełnienie 
powoduje, że coś powstaje, zmienia się lub wygasa. Oczywiście moc illo-
kucyjna dotyczy tylko tego, co nazywamy „rzeczywistością społeczną”. 
Nie możemy przy pomocy słów wpływać na przedmioty w otaczającej nas 
przyrodzie. Gdy wypowiem słowa Stoliczku nakryj się, to od samego ich 
spełnienia nic się nie stanie, ale gdy powiem: Przyrzekam, że pójdę z tobą 
dzisiaj na spacer, to po stronie adresata powstaje roszczenie, a ja staję się 
zobowiązanym. Wiele czynności w rzeczywistości społecznej opartych jest 
na takich wypowiedziach. W szczególności w sferze prawa pozytywnego 
są one istotne. Z jednej strony każda wypowiedź ustawodawcy jest pro-
jektem rzeczywistości w postaci obowiązujących przepisów (norm) prawa 
pozytywnego. Ustawodawca kreuje, zmienia, uchyla świat rzeczywistości 
prawnej. Z drugiej strony wypowiedzi performatywne stanowią funda-
ment relacji cywilno-prawnych. wszelkiego typu umowy i jednostronne 
oświadczenia woli powodują zmiany w tej rzeczywistości. Chodzi również 
o takie akty jak przeniesienie, przyznanie, zrzeczenie się prawa, udzielenie 
pełnomocnictwa itp. Również w innych sferach rzeczywistości społecznej 
rola performatywna wypowiedzi ma ogromne znaczenie, na przykład sło-
wa kapłana wypowiedziane podczas ceremonii chrztu sprawiają, że osoba 
staje się członkiem danej wspólnoty kościelnej, przyznanie punktu przez 
arbitra w czasie meczu piłki nożnej, choć faktycznie (co czasami się zdarza) 
bramka padła po „spalonym”, bądź – z drugiej strony – nie uznanie bramki, 
decyduje o wyniku gry, choć faktycznie (co również często się zdarza) piłka 
przekroczyła linię bramkową.
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4. Rola sugestywna

Rola sugestywna wypowiedzi jest również, tak jak przy wypowie-
dziach performatywnych, ściśle zawiązana z operacją projektującą. Celem 
wypowiedzi jest spowodowanie tego, aby jej adresat zachował się w żą-
dany sposób. Wypowiedź sugestywna ma na celu zmianę rzeczywistości, 
podobnie jak miało to miejsce przy wypowiedziach performatywnych, z tą 
modyfikacją, że „w zawieszeniu” pozostaje to, czy rzeczywistość ulegnie 
zmianie. To zależy już od zachowania adresata wypowiedzi. Wypowiedź 
sugestywna rości sobie pretensje do spełniania, ale nic poza tym. Ona nie 
może bezpośrednio zmienić rzeczywistości. Ma stricte charakter optatyw-
ny18. Przykładami takich wypowiedzi jest wiele przepisów prawa pozy-
tywnego o powinnościowym charakterze (mam tu na myśli normy prawne 
w postaci zakazów i nakazów). Ustawodawca chce wpłynąć na zachowanie 
adresatów. Czy to nastąpi, pozostaje jednak w gestii adresatów, a nie same-
go ustawodawcy. Systemy prawa pozytywnego zwykle charakteryzują się 
tym, że ustawodawca ma możliwość przymuszenia adresata normy prawnej 
do zachowania w niej wskazanego, ale to nie ma nic wspólnego z istotą 
wypowiedzi sugestywnej. Stąd w prawie pozytywnym mamy do czynienia 
z przepisami o charakterze ogólnym i abstrakcyjnym, czyli takimi, które 
zawsze czekają na zrealizowanie. To zrealizowanie odbywa się z kolei po-
przez zaistnienie stanu rzeczy, a nie samej normy. Gdybyśmy realizowali 
to, co unormowane, przepisy prawa straciłyby swój sens. Przykładami wy-
powiedzi sugestywnych są, poza przepisami prawa pozytywnego, również 
rozkazy i prośby. To, czy rozkaz lub prośba zostaną spełnione, nie odbiera 
samej wypowiedzi jej funkcji. Jeśli chcemy – biorąc pod uwagę przepisy 
prawa pozytywnego – scharakteryzować relację pomiędzy przepisami prawa 
jako wypowiedziami performatywnymi a sugestywnymi (optatywami), to 
musimy powiedzieć, że każdy przepis jest wypowiedzią performatywną, 
czyli kreującą rzeczywistość dla swoich adresatów, ale nie każdy prze-
pis – jako wypowiedź – pełni rolę sugestywną. Ta występuje tylko tam, 
gdzie mamy do czynienia z nakazem albo zakazem, czyli normą prawną 
sensu stricto, a zatem taką, która ma budowę S powinien (nie powinien) 
P. Nie będziemy natomiast mogli powiedzieć, że np. przepisy art. 10  
§§ 1 i 2 k.c. są wypowiedziami, spełniającymi rolę sugestywną. 

18 K. O p a ł e k, Z teorii dyrektyw i norm, warszawa 1974.
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5. Rola ocenna. Wypowiedzi oceniające

Wypowiedzi oceniające (ocenne) charakteryzuje się zwykle w ten spo-
sób, że przeciwstawia się je innym rodzajom wypowiedzi, a w szczególności 
przeciwstawia się je opisowi. Nie jest łatwo uchwycić istotę wypowiedzi 
oceniających i nie jest łatwo odróżnić je zarówno od opisowych, jak i eks-
presywnych. Kiedy przykładowo uśmiechamy się czy krzywimy, wypo-
wiadamy takie słowa jak wspaniale, brawo, okropnie, straszne, to z jednej 
strony skłonni jesteśmy przyjąć, że my coś oceniamy, z drugiej zaś, że 
wypowiedzi takie spełniają rolę ekspresywną, czyli „uzewnętrzniają” nasze 
przeżycia psychiczne. Powiemy również, że oceniamy coś także wtedy, gdy 
wypowiedzi nasze przyjmują identyczną formę jak opisy. 

Rozpatrzmy sytuację, w której chcemy napić się herbaty. Wiemy, że tego 
typu napój sporządza się według pewnych standardów opartych na wiedzy: 
liście rośliny (herbaty) zaparzają się w określonej temperaturze (80–100 
stopni C.), a temperatura ta powstaje w wyniku dostarczenia odpowiedniej 
ilości energii wodzie np. przez jej podgrzewanie. Ktoś, kto postępuje zgod-
nie z tymi wskazówkami powie: Przecież to jest bardzo łatwe. Ktoś inny 
z kolei powie, że jest to łatwe, ale jednocześnie i niebezpieczne, bo można 
się poparzyć. Czy mam tu zatem do czynienia z opisem czy jednak z oceną? 
Ktoś mógłby powiedzieć, że wypowiedzi te są zarazem opisowe i ocenne. 
Na rzecz wypowiedzi opisowych przemawia argument, że można o nich 
orzekać w kategoriach prawdy i fałszu. Powiemy wtedy, że prawdą jest, że 
przyrządzenie herbaty jest rzeczywiście czynnością łatwą, gdyż nie wyma-
ga tyle wysiłku i biegłości, co inne czynności, np. takie choćby jak jazda 
figurowa na lodzie, czy biegła gra na jakimś instrumencie. Również prawdą 
jest, że czynność zaparzania herbaty jest niebezpieczna, gdyż w porównaniu 
z innymi istnieje potencjalne zagrożenie naszego zdrowia, większe niż przy 
innych czynnościach. Ale czy mamy tu także do czynienia z ocenami? Wy-
powiedzi takich jest bardzo wiele, np. student mówi: To był łatwy egzamin; 
wykładowca mówi: To był zdolny rocznik itp. w jakich sytuacjach powiemy, 
że wypowiedź z orzecznikiem łatwy, zdolny, niebezpieczny jest wypowiedzią 
oceniającą, a nie opisową?

Aby uchwycić tą różnicę musimy odróżnić od siebie dwa rodzaje 
ocen:

1. Oceny zasadnicze (właściwe), które wiążą się ściśle z analizą słowa 
„dobry” i wprost odwołują się do wartościowania, a dokładnie do 
sfery etyki i estetyki.
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2. Oceny utylitarne (niewłaściwe), które są uzasadnianie przy pomocy 
innych niż etyczne i estetyczne wartości, tj. wartości ilościowych, 
czyli wymierzalnych, np. według pewnych kryteriów towarowych 
czy pieniężnych.

Oceny zasadnicze (właściwe) wiążą się z wartościami etycznymi 
i estetycznymi i zagadnieniem istniejącej między nimi hierarchii. Jednak 
poznanie hierarchii tych rodzajów wartości jest zarówno w praktyce, jak 
i w teorii jednym z najtrudniejszych zadań. Należy ono do zagadnień etyki 
teoretycznej i często uchodzi za nierozwiązywalne, ze względu na swoją 
ogromnie trudną problematykę. Przykładowo, jak ocenić postępowanie czło-
wieka narażającego swoje życie – które jest niewątpliwie jedną z wartości 
etycznych, a dokładnie witalnych – dla ratowania przedmiotów, którym 
przypiszemy wyjątkową wartość estetyczną (np. obraz słynnego malarza, 
czy jedyny egzemplarz wyjątkowego działa naukowego). Mamy do czy-
nienia wtedy z taką sytuacją, że realizacja jednej wartości, jaką jest życie 
ludzkie, utrudnia realizację innej wartości, jaką jest ochrona bardzo cenne-
go obrazu. Wydaje się, że wartości etyczne (witalne i moralne) stoją jakoś 
wyżej w hierarchii niż wartości estetyczne. Ale jak będzie w sytuacji, gdy 
ratowanie cennego obrazu grozi jedynie pewnym uszczerbkiem na zdrowiu, 
niegroźnym dla życia? Czy wtedy też powiemy, że lepiej jest zostawić obraz, 
aby został zniszczony, czy też należy poświęcić np. palec, czy rękę dla jego 
ratowania. Chodzi o to czy każda wartość estetyczna jest niższa w hierarchii 
od wartości witalnej i moralnej, czy stosunkowo niewysoka wartość witalna 
i moralna jest jednak niższa od stosunkowo wysokiej wartości estetycznej. 
Tego dokładnie nie wiemy, a niewiedza ta bierze się stąd, że tak naprawdę 
nie wiemy co to jest „wysokość” wartości i co ją wyznacza19. 

Inaczej jest w przypadku ocen utylitarnych. Mówi się o nich jako 
o ocenach celu czy środka. Przykładowo, aby zrealizować jakiś cel mamy do 
wyboru środki i wśród nich musimy dokonać oceny. Mówimy wtedy, że coś 
jest „dobrym środkiem do realizacji danego celu”. Powstaje zatem pytanie, 
czy tu nie mamy do czynienia z oszacowaniem czy zwrotem stosunkowy, 
czyli z czymś, co jest zupełnie innym pojmowaniem wyrażenia „ocena”? 
I w istocie taka powinna być konkluzja. Nie mamy tu do czynienia z ocenami 
zasadniczymi, ale oszacowaniem i wartościowaniem stosunkowym, a za 
brak rozróżnienia odpowiedzialny jest język (jego wieloznaczność). Wyra-

19 R. I n g a r d e n, Czego nie wiemy o wartościach, [w:] R. I n g a r d e n, Przeżycie, 
dzieło, wartość, Kraków 1966.
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żenie „ocena” jest wieloznaczne. W ocenach zasadniczych kryterium oceny 
stanowią wartości etyczne i estetyczne. Natomiast w ocenach utylitarnych 
inne wartości, nawet wtedy, gdy językowo ich analizę wiążemy z analizą 
słowa „dobry”. Chodzi o to, że w ocenach zasadniczych wyrażenie „dobry” 
odnosi się do wartości etycznych i estetycznych, zaś w ocenach utylitarnych 
„dobry” transponuje nas do innych grup wartości.

Analiza wypowiedzi ocennych wiąże się również z problematyką moż-
liwości przypisania im wartości logicznej. Jeśli przeciwstawiamy je wypo-
wiedziom opisowym, a zatem zdaniom w sensie logicznym, to wydaje się, że 
nie mają one wartości logicznej. Takie stanowisko – odmawiające wypowie-
dziom oceniającym (sądom wartościującym) wartości poznawczej – określa 
się mianem nonkognitywizmu, przeciwne mu – kognitywizmem.

Należałoby jednak zakwestionować ten podział, ze względu na jego 
uproszczenie, a tym samym nieadekwatność do powyższych ustaleń. 

Problemem – dla wyczerpującej analizy wartości logicznej ocen – jest 
odpowiedź na pytanie czy wypowiedzi ocenne służą operacjom poznaw-
czym, czy nie? Jeśli odpowiedź będzie pozytywna, to wraz z wypowiedzią 
ocenną pojawi się jej roszczenie do prawdziwości, tak jak przy wypowie-
dziach opisowych. Wydaje się, że tak będzie dla ocen utylitarnych (nie-
właściwych). Tym samym możemy je traktować jak wypowiedzi opisowe 
i ocenne zarazem, ze względu na przypisywaną im wartość logiczną. A zatem 
ze względu na kryterium prawdy i fałszu nie ma żadnej różnicy między 
wypowiedziami opisowymi, a ocenami utylitarnymi. Różnica między nimi 
ujawnia się tylko w postaci pewnej „nadwyżki” dla tych ostatnich, w któ-
rych pojawia się odniesienie do pewnych grup wartości, czego nie ma przy 
wypowiedziach opisowych.

Jak jednak przedstawia się ta problematyka dla ocen zasadniczych? 
Czy wypowiedziom takim jak Kłamstwo jest złem; Twoja decyzja jest nie-
sprawiedliwa itp. możemy przypisać wartość logiczną? Jedni powiedzą, że 
prawdą jest, że kłamstwo jest złem, inni z kolei staną na stanowisku, że to 
zależy od okoliczności, w jakiej wypowiedź jest spełniona. Jeśli kłamiemy 
w imię dobra innej osoby (np. nie mówimy jej o śmiertelnym schorzeniu, 
na jakie zapadła, gdyż to mogłoby ją załamać), to kłamstwo przestaje być 
złem. Ale zarówno jednych i drugich nazwiemy kognitywistami, gdyż trak-
tują powyższą wypowiedź poznawczo. Pierwsi uznają kłamstwo za wartość 
negatywną w ogóle, drudzy zaś będą ją relatywizować od zaistniałej sytuacji. 
Problem polega jednak na tym, że zarówno jedni jak i drudzy roszczą sobie 
wiedzę o obiektywnej słuszności stanów rzeczy, a to jest wielce kontrower-



22 TOMASZ BEKRyChT

syjne. Spory aksjologiczne wskazują raczej na to, że aktualnie nie mamy 
dostępu poznawczego do obiektywnej słuszności stanów rzeczy, a nasze 
oceny mają raczej fundament w sferze subiektywnej, nawet jeśli jest ona 
charakterystyczna na szerokich grup podmiotów, takich jak społeczności 
żyjące w danych kulturach. Nie mniej jednak, trudno znaleźć globalny, 
obiektywny konsens. Nawet jeśli zgadzamy się co do podstawowego kata-
logu wartości etycznych i estetycznych, to z pewnością nie zgadzamy się 
co do ich wzajemnej hierarchii. Sztandarowym przykładem są sytuacje, 
w których dochodzi do opozycji takich wartości jak wolność i życie, czy 
godność i przestrzeganie zasad obyczajowych danych społeczności. Kwestia 
poznania wartości etycznych i estetycznych w ogóle i ich hierarchii pozostaje 
największym problemem etyki i estetyki teoretycznej. W związku z tym 
przyjmuje się, że oceny zasadnicze są przyjmowane bez uzasadnienia, jako 
„dobre w sobie”. Niestety obecnie musimy powiedzieć, że nie mogą być 
one ani udowodnione, ani obalone, a co najwyżej mogą stanowić argument 
w dyskusji jako zachętę do podjęcia jakieś decyzji. Tym samym nie możemy 
uznać, że są prawdziwe czy fałszywe, mimo tego, że wielu chciałoby, aby 
rościły sobie pretensje do prawdziwości.

Charakteryzując istotę wypowiedzi ocennych, można przyjąć, że są 
to takie wypowiedzi, których fundament stanowią oceny zasadnicze, a ich 
podstawowa różnica w stosunku do wypowiedzi opisowych ujawnia się 
w odmienności, jaka istnieje między wartością logiczną a wartością argumen-
tacyjną. Argumenty są uzgadniane, przyjmowane, akceptowane, a prawda 
i fałsz po prostu niezmienne20. Różnica ta jest często trudno zauważalna, 
stąd oceny (zasadnicze) mylone są z innymi rodzajami wypowiedzi. 

Aby odróżnić oceny od innych zwrotów należy przejść na poziom wyko-
nawstwa językowego (pragmatyki), co nie jest takie łatwe, gdyż w zasadzie 
można je wyodrębnić tylko w ramach procesu komunikacji na poziomie 
kulturowym danego społeczeństwa. Przyjmuje się, że istotnym kryterium 
wyróżnienia jest wymóg przyjęcia pewnej postawy (aprobaty czy dezaproba-
ty), który oczywiście nie musi mieć charakteru emocjonalnego, gdyż wtedy 
grozi popadnięcie w emotywizm (psychologizm), czyli umiejscowieniem 
ocen zasadniczych na równi z przeżyciami. Ale i ten moment, tj. moment 
asercji emocjonalnej, nie jest wcale potrzebny, aby zidentyfikować wypo-
wiedź ocenną, gdyż całkiem sensowne jest stwierdzenie, że Jerzy Penderecki 

20 Trzeba koniecznie dodać, że również sama problematyka pojęcia prawdy nie jest 
zagadnieniem łatwym i naukowo bardzo kontrowersyjnym.
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jest znakomitym kompozytorem, ale ja za nim nie przepadam (dokładnie: 
nie przepadam za jego kompozycjami).

Oceny zasadnicze różnią się od innych ocen, które tu nazwałem niewłaś-
ciwymi tym, że ich kryterium stanowią jedynie wartości etyczne i estetyczne. 
Szczególnie wartości etyczne posiadają wyjątkową „siłę”, która przejawia 
się w tym, że one jakby domagają się swojej realizacji, czego nie można 
powiedzieć o innych rodzajach wartości.

Dla prawoznawstwa zagadnienie wartości i ich hierarchii jest bardzo 
ważne i ujawnia się zarówno w dyskursie tworzenia, jak i stosowania prawa. 
W języku prawnym dobrym przykładem oceny zasadniczej (właściwej) jest 
problematyka zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową. Przy szkodzie 
majątkowej problemu nie ma: albo jest restytucja naturalna albo pieniężna. 
Natomiast przy szkodzie niemajątkowej powstaje problematyka np. wyceny 
ręki czy cierpień psychicznych, powstałych choćby w wyniku bezprawnego 
pozbawienia wolności. Tu odwołujemy się wyraźnie do wartościowania 
w sensie etycznym, gdzie musimy nawet uchylić zagadnienie niewspół-
mierności wartości, ze względu na generalny nakaz rozstrzygnięcia każdej 
należycie wniesionej sprawy.

Pojawiają się również w języku prawnym oceny utylitarne (niewłaści-
we), które nie mogą być mylone z zasadniczymi – chodzi o takie zwroty jak 
ocena prawna czynu, ocena stopnia poczytalności, poważna szkoda, mienie 
dużej wartości, normalne następstwa. Tu kryterium oceny stanowią inne 
wartości niż wartości etyczne. 

W procesie stosowania prawa mogą występować również takie sytuacje, 
w których prawnik musi dokonać oceny (zasadniczej) treści prawa pozytyw-
nego, co może skutkować stwierdzeniem istnienia luki contra legem. 

III. Intencja i kontekst

Powyżej ustaliliśmy, że każda wypowiedź, która jest aktem mowy (aktem 
społecznym), czyli została skierowana do drugiego podmiotu i przyjęta przez 
niego do wiadomości (zrozumiana, uświadomiona), posiada moc illokucyjną. 
Dla prawoznawstwa powstaje tu jednak istotne zagadnienie, zawierające się 
w pytaniu, jak identyfikować daną wypowiedź, tzn. którym z aktów mowy 
(aktów społecznych) jest dana wypowiedź i jaka była jej treść. Co do istoty 
decyduje o tym intencja wypowiadającego. Ale zwykle nie pytamy, bądź nie 
mamy możliwości zapytać o to, jaka była intencja tego, który spełnił daną 
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wypowiedź. Posłużmy się przykładem z Dociekań filozoficznych L. witt-
gensteina: „Wyobraź sobie, że masz bóle, a jednocześnie słyszysz, jak obok 
stroją fortepian. Powiadasz «To się zaraz skończy». Jest chyba różnica, czy 
masz wtedy na myśli ból, czy strojenie fortepianu! – Zapewne, tylko na czym 
ona polega?”21 Sprawę może także skomplikować sytuacja, w której został 
spełniony akt nieszczery, a wypowiadający nie zdradza swoich prawdziwych 
intencji, innymi słowy, chce nas oszukać, okłamać, zwieść22.

W związku z tymi wątpliwościami sytuacja identyfikowania danego aktu 
i jego treść staje się naprawdę trudna. Nie mając bezpośredniego dostępu do 
przeżyć drugiego podmiotu, jedyne co posiadamy to słowa (znaki). A zatem 
w pierwszym rzędzie odwołujemy się do znaczenia słowa (znaku). Zwykle 
jest tak, że to obiektywne znaczenie użytych słów decydować będzie o tym, 
który z aktów został spełniony i jaka była jego treść: proszę, abyś coś dla 
mnie zrobił − dla prośby; użycie czasownika w trybie rozkazującym − dla 
rozkazu; mam zamiar − dla wyrażenia woli itd. Jednak to kryterium oceny 
rodzaju aktu i jego treści jest niezwykle zawodne, gdyż – jak to podkreśla 
John R. Searle – tą samą czynność wypowiadania można wykonać z wieloma 
różnymi intencjami. Ważne jest, aby uświadomić sobie, że jedna i ta sama 
wypowiedź może stanowić wykonanie różnych czynności illokucyjnych23. 
A zatem jak odróżnić jeden akt od drugiego, szczególnie wtedy, gdy dany 
akt społeczny będzie przejawiał się zewnętrznie w formie dla siebie nietypo-
wej? Jeśli np. prowadzący wykład zwraca się do studentów Proszę, abyście 
Państwo nie spóźniali się więcej na wykład, to taki akt mowy (akt społeczny) 
zakwalifikujemy raczej jako rozkaz, niż prośbę. Tu już wzgląd na sposób 
mówienia, a więc formę przejawu, nie tylko nie wystarczy, ale raczej byłby 
błędem określać go jako prośbę. Tu konieczne jest uwzględnienie pewnych 
dodatkowych elementów, które stają się wręcz konstytuującymi dany akt. 
Te dodatkowe elementy nazywamy kontekstem. W naszym przykładzie to 
właśnie owe towarzyszące okoliczności, tj. kontekst wskaże nam, że chodzi 
o akt mowy (akt społeczny) rozkazu „nie spóźniania się na zajęcia/wykład”, 
dlatego, że po pierwsze, pomiędzy studentami a wykładowcą istnieje pewna 
– można powiedzieć – niepisana relacja podporządkowania, wynikająca 
choćby z autorytetu tego drugiego, po drugie, istnieją reguły obyczajowe 

21 L. w i t t g e n s t e i n, Dociekania filozoficzne, tłum. B. Wo l n i e w i c z, Warszawa 
2000, s. 237. 

22 O problematyce aktów nieszczerych szeroko traktuje J. A n t a s  w swojej monografii 
O kłamstwie i kłamaniu, Kraków 2008.

23 J. R. S e a r l e, Czynności.., s. 95.
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nakazujące punktualność, po trzecie, obowiązki studenta wymagają stoso-
wania się do pewnych reguł, wśród których moglibyśmy wskazać relację 
podporządkowania względem wykładowców. 

Kolejny przykład: jeśli są spełnione typowe warunki dla aktu powiado-
mienia to moja wypowiedź zaraz zasnę (np. gdy jest późna pora) jest trakto-
wana jako ten właśnie akt; ale gdy znajduję się na wykładzie jako słuchacz 
i wypowiadam te same słowa, to może nie być to już powiadomienie, ale 
krytyka nudnego wykładu (albo w znaczeniu jego treści, albo być może tylko 
w znaczeniu sposobu jego prowadzenia, albo w końcu jednego i drugiego). 
Innymi słowy, jeśli spełnione są typowe warunki dla krytykowania to wy-
rażenie zaraz zasnę może pełnić rolę aktu społecznego krytykowania. Ma 
to daleko idącą konsekwencję, a mianowicie forma wypowiedzi przestaje 
odgrywać naczelną rolę przy spełnianiu aktu. Tak też ujmuje to nasz usta-
wodawca w art. 60 k.c., tj. „[..] wola osoby dokonującej czynności prawnej 
może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia 
jej wolę w sposób dostateczny […]”. 

Każdy akt społeczny presuponuje istnienie intencji tego podmiotu, który 
go spełnia, a intencje te przypisywane są koniunkcyjnie z semantycznych 
przesłanek czasowników mownych i kontekstu. Nie da się poprawnie ziden-
tyfikować danej wypowiedzi i jej treści pozostając tylko na gruncie seman-
tyki i składni danego języka. Musi interesować nas również sytuacja jego 
użycia w aspekcie komunikacyjnym, nastawienie na kontekst sytuacyjny, 
który wpływa na rozumienie wypowiedzi.

„Ów kontekst – jak zauważa Marek Zirk-Sadowski – wykazuje pewne re-
gularności związane z kulturowymi cechami zbiorowości społecznej. Prawid-
łowości tego typu działają zarówno na poziomie makrostruktury społecznej, 
jak również w małych, nieformalnych grupach. W swej genezie i zasadach 
funkcjonowania są one niezależne od wewnętrznych prawidłowości języka 
kodu, ponieważ są wytworem społecznych konwencji, które organizują 
przebieg ludzkich zachowań”24. Niemniej konieczność pragmatycznego 
pojmowania analizy danego aktu społecznego nie jest łatwa, ponieważ nie 
ma ogólnej teorii pragmatyki, a dyscypliny zainteresowane problemami 
językowymi same muszą konstruować to pojęcie dla własnych potrzeb. 
W związku z tym dla potrzeb analizy aktu społecznego należy pamiętać, 
że identyfikowanie intencji, a tym samym danego aktu musi uwzględniać 
szerokie spektrum sytuacji jego spełniania, a tym samym zawsze będziemy 

24 M. Z i r k - S a d o w s k i, Rozumienie ocen w języku prawnym, Łódź 1984, s. 72.
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narażeni na niejednoznaczność rezultatu poznawczego. Spełnienie aktu spo-
łecznego (aktu mowy) konstytuuje się w konkretnej sytuacji komunikacyjnej, 
która z pewnością determinuje jego rozumienie. A zatem znajdowanie się 
w określonej sytuacji czy „otoczeniu” przy spełnianiu aktu, ma istotną do-
niosłość w procesie interpretacji. Przy czym nie będzie chodziło tylko o jakąś 
sytuację przestrzenno-czasową (miejsce składania oświadczenia woli), ale 
także o sytuację społeczną (pozycję społeczną), ekonomiczną, psycho-
fizyczną (np. ambicjonalną – dążenie do jakiegoś celu) i interpersonalną. 
Zbigniew Radwański – analizując zagadnienie wykładni oświadczeń woli 
– wskazuje na uwzględnianie tego elementu przez orzecznictwo SN, który 
w jednym z wyroków stwierdził, że „jeżeli strony już uprzednio pozostawały 
w takich samych stosunkach prawnych, należy mieć na uwadze ponadto 
znaczenie niezbyt jasnych sformułowań umowy, jakie były przy ich stoso-
waniu w poprzednich stosunkach prawnych między nimi”25. pozostawanie 
więc jedynie przy analizie semantycznej (strukturalnej) języka skutkuje tym, 
że w wielu sytuacjach nie można uzyskać właściwego rezultatu w postaci 
zidentyfikowania danego aktu.    

Znów moglibyśmy powiedzieć za L. Wittgensteinem, że wszystko zależy 
od tego, w jaką „grę językową” się gra26. Dla różnych gier będą to różne 
reguły. Użycie języka (pragmatyka) wskazuje nam na znaczenia. Jest to ze 
sobą bardzo ściśle powiązane, a oddzielanie problematyki teorii znaczenia 
i zagadnień pragmatyki jest – co podkreślałem we wprowadzeniu – jedynie 
zabiegiem idealizującym, celem poznania analitycznego i naukowej syste-
matyzacji.  

Dla prawoznawstwa wskazana problematyka ujawnia się najpełniej przy 
zagadnieniu wykładni oświadczeń woli i samej konstrukcji oświadczenia 
woli. W sensie jurydycznym oświadczenie woli jest aktem o mocy illoku-
cyjnej, czyli jest aktem mowy (aktem społecznym), stanowiącym rdzeń 
pojęcia „czynność prawna” w sferze obrotu cywilno-prawnego. To znaczy 
dla tej sfery, aby można było mówić o czynności prawnej, musi pojawić 
się co najmniej jedno oświadczenie woli. Często postaje jednak problem, 
czy taki akt, tj. akt oświadczenia woli miał miejsce czy nie. Trzeba zatem 
przebadać, czy akt społeczny (mowy) został w ogóle spełniony i czy było 
to oświadczenie woli. 

25 Z. R a d w a ń s k i, Wykładnia oświadczeń woli składnych indywidualnym adresatom, 
Wrocław 1992, s. 102; orzeczenie SN z dnia 4 lipca 1975 r., III CRN 160/75, OSPiKA 
1977, z.1, poz. 6.

26 L. w i t t g e n s t e i n, Dociekania….
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W związku z tym na gruncie teorii prawa cywilnego pojawił się prob-
lem zawierający się w pytaniu: co dla konstrukcji oświadczenia woli ma 
znaczenie decydujące: intencja czy jej przejaw? Celem rozstrzygnięcia 
tego problemu powstały liczne koncepcje, zwane teoriami oświadczenia 
woli. Z powyższych rozważań wiemy, że jedyne kryterium poznawcze 
daje nam jego zewnętrzna forma przejawu, co jest niewątpliwie kryterium 
niedoskonałym i rodzącym możliwe zafałszowania, gdyż obstawanie przy 
zewnętrznej stronie aktu może prowadzić do wielu mylących rezultatów. 
Niemniej, dualizm tego co psychiczne i tego, co fizyczne jest nie do po-
konania. Jednak prawo pozytywne i prawoznawstwo nie może poprzestać 
na takim stwierdzeniu. Tezy filozofii teoretycznej muszą być w wielu 
przypadkach przezwyciężane przez filozofię praktyczną, która boryka się 
z beznadziejnymi, gdyż – co do istoty – nierozwiązywalnymi problema-
mi, które jednak muszą być podjęte i „rozwiązane” ze względu na pewne 
wartości, jak choćby pewność obrotu gospodarczego, czy szerzej, obrotu 
społecznego. Przed takimi zadaniami staje często filozofia prawa, na gruncie 
której powstają liczne teorie z zakresu filozofii praktycznej – normatywnej. 
Również przed takim problemem stanęła około 200 lat temu teoria prawa 
cywilnego, w odniesieniu do zagadnienia oświadczenia woli. Powstawały 
kolejno liczne koncepcje oświadczenia woli, które starały się rozwiązać 
dylemat wspomnianego dualizmu. 

Tradycyjna koncepcja, zwana teorią woli, przyjmowała, że wola i oświad-
czenie są ze sobą zgodne. Oświadczenie (zewnętrzna forma przejawu) jest 
jedynie przejawem, nośnikiem, „przyobleczeniem”, objawieniem woli. To 
dość naiwne stanowisko, przyjmujące założenie zgodności woli i oświadcze-
nia, miało jednak swoje silne uzasadnienie, gdyż dostrzegało fundamentalną 
rolę intencji w konstytuowaniu aktu – akt jest takim, jakim jest leżąca u jego 
podstaw intencja. Stąd oświadczenie odbiegające od woli było uznawane za 
nieważne.27 Przeciwstawna tej teorii jest teoria oświadczenia, która wprost 
oparta jest o wyraźny element wartościowania w postaci konieczności ochro-
ny odbiorcy oświadczenia, bądź ochrony pewności obrotu. Przyjmuje ona 
zatem, że liczy się tylko treść zewnętrznej formy przejawu (oświadczenia), 
bez względu na to, czy oddaje ona rzeczywistą wolę wewnętrzną nadawcy 
aktu czy nie. Obydwie teorie trafnie podsumowuje Anna Jędrzejewska: 
„Ujmowały one oświadczenie woli odmiennie, patrząc na nie raz przez 

27 Przedstawiłem tu ujęcie modelowe. Co do licznych modyfikacji i wyjątków, do-
puszczanych na gruncie tej teorii przez jej zwolenników zob. A. J ę d r z e j e w s k a, 
Koncepcja oświadczenia woli w prawie cywilnym, warszawa 1992, s. 10 – 14.
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pryzmat składającego oświadczenie, innym razem oceniając je z punktu 
widzenia odbiorcy”28. Inne spojrzenie na istotę oświadczenia woli proponuje 
tzw. teoria obowiązywania (Geltungstheorie), której twórcą jest Karl Larenz 
i opiera się ona na Reinachowskiej koncepcji aktu społecznego. Jest to pró-
ba przezwyciężenia wyżej wspomnianego dualizmu, stwierdzająca, że na 
oświadczenie woli należy patrzeć całościowo, jako na jedność oświadczenia 
i woli. Słusznie teoria ta przyjmuje, że oświadczenie woli jest szczególnym 
aktem skierowanym na wywołanie skutku prawnego (podkreśla zatem jego 
performatywny charakter), ale takie stwierdzenie w niczym nie uchyla 
problemu dualizmu tego aktu. Treść oświadczenia jest według jej założeń 
interpretowana według tego, jaką powinien mu (tj. oświadczeniu) przypisać 
zarówno oświadczający, jak i odbiorca (podejście zobiektywizowane), bądź 
jaki obie strony zgodnie mu przypisały (podejście subiektywne)29. Obecnie 
w nauce obcej – zdaniem Jędrzejewskiej – do głosu dochodzi koncepcja, 
która przyjmuje, że w razie wątpliwości (tzn. braku rzeczywistego porozu-
mienia między stronami) decydują kryteria normatywne, które odwołują się 
do miernika uważnego uczestnika obrotu, który w danych okolicznościach 
ma prawo przypuszczać, że zachowanie stanowi oświadczenie woli okre-
ślonej treści, przy czym różnie przedstawiają się poglądy, co do „pozycji” 
owego normatywnego wzorca, a mianowicie, czy ma to być miernik osoby 
znającej jedynie kontekst sytuacyjny oświadczającego, czy oświadczającego 
i odbiorcy, czy tylko samego odbiorcy30. Rozwój doktryny polskiej wpisuje 
się w powyższy schemat rozważań i współcześnie w większości opowiada 
się za zobiektywizowaniem rozumienia oświadczenia woli (zasady współ-
życia społecznego i ustalone zwyczaje – art. 65 §1 k.c.). Niemniej cały czas 
pozostaje nierozstrzygnięta kwestia, kiedy można powiedzieć, że dokonane 
zostało oświadczenie woli. Odrzucono przesłankę świadomości prawnego 
zobowiązania się nadawcy, natomiast to czy złożył on oświadczenie, gdyż 
powinien taką świadomość mieć, czy złożył je, gdyż „w sposób «czysto» 
obiektywny spowodował u odbiorcy wrażenie złożenia oświadczenia”, 

28 Ibidem, s. 17.
29 Podejście obiektywizujące zostało zakwestionowane przez W. Flumego i F. Byd-

linskiego, którzy podkreślali konieczność przyjęcia zasady samostanowienia (autonomii 
woli) jako niezbędną uzasadnienia odpowiedzialności za własne działania, przy czym jako 
minimalną przesłankę decydującą o uznaniu konkretnego działania za oświadczenie woli 
przyjęto powinność (nie faktyczność) świadomości dokonywania czynności prawnej po 
stronie działającego (Bydlinski). Ibidem, s. 41.  

30 Ibidem, s. 54.
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nie jest jednoznacznie rozstrzygnięte31. Zdaniem Jędrzejewskiej przeważa 
pogląd, że treść oświadczenia zależy od kontekstu, który znać powinien za-
równo oświadczający, jaki i odbiorca. Natomiast sama autorka opowiada się 
za przyjęciem „kontekstu odbiorcy”, opierając się na argumentach ochrony 
zaufania odbiorcy oświadczenia, ze względu na reguły sprawiedliwości spo-
łecznej, które nakazują uwzględnienie („wczucie się w”) położenia drugiego 
podmiotu, eliminując egoizm i działanie na ryzyko innych32. 

Analizując zmagania wiążące się z próbami zbudowania adekwatnej 
teorii oświadczenia woli łatwo można zauważyć, że cały czas pozostajemy 
w paradoksie dualizmu intencji i jej uzewnętrznienia. Pierwsze rozwiązanie 
kładzie nacisk na analizę punktu widzenia oświadczającego, drugie na ana-
lizę punktu widzenia odbiorcy. Wydaje się jednak, że przy próbie budowy 
koncepcji oświadczenia woli miesza się ze sobą dwie całkiem odmienne 
kwestie. Po pierwsze, istotę oświadczenia woli (aktu społecznego jako ta-
kiego) i po drugie oświadczenia woli jako konstrukcji pozytywno-prawnej 
(jurydycznej). Słusznie wskazuje się, że pojęcie oświadczenia woli jest 
aktem społecznym, ale w sferze prawa pozytywnego jego pojęcie musi 
czynić zadość założeniom i zadaniom tej sfery. Istota aktu społecznego 
wyraźnie wskazuje, że jest to akt podmiotu, który wymaga zwracania się 
do adresata i przyjęcia przez niego tego aktu do wiadomości. Takich aktów 
w obrocie społecznym jest wiele. Natomiast to czy dany akt jest oświadcze-
niem woli w dosłownym tego słowa znaczeniu, czy też oświadczeniem woli 
w rozumieniu jurydycznym, zależy od jego treści, a ta jest określona inten-
cją nadawcy aktu. Zwrot Chciałbym sprzedać Ci określony towar (czy też 
Sprzedam Ci określony towar) może mieć dwie różne intencje. Nie odbiera 
mu to charakteru aktu społecznego, jeśli tylko był skierowany do drugiego 
podmiotu i przez niego przyjęty. Natomiast to, czy rodzi on zobowiązanie 
nadawcy, czy nie, zależy od jego intencji. Jeżeli wystąpił zamiar związania, 
to niewątpliwie będzie on aktem społecznym o charakterze prawnym, jeśli 
nie, to będzie tylko zakomunikowaniem. Trzeciego wyjścia nie ma, a prob-
lem polega tylko na tym, jak do owej intencji dotrzeć. Analiza aprioryczna 
wykazuje na niemożliwość poznawczą z obiektywnego punktu widzenia. 
Natomiast prawo pozytywne, które realizuje zadania, wynikające z jego 
istoty, tworzy własną konstrukcję, w której musi przezwyciężyć tą niemoż-
liwość, budując pojęcie oświadczenia woli przy uwzględnieniu preferowanej 
aksjologii. Dlatego właśnie z punktu widzenia kryterium wartości można 

31 Ibidem, s. 179.
32 Ibidem, s. 185–191.
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np. porządkować różne metody wykładni oświadczeń woli, wokół których 
grupują się dyrektywy interpretacyjne. Zbigniew Radwański wskazuje 
na dwie takie wartości (które nota bene odpowiadają dwóm zasadniczym 
koncepcjom teorii oświadczenia woli): pierwszą wartością jest realna wola 
podmiotu oświadczającego, drugą zaś zaufanie i pewność obrotu. Stąd 
mówi się o metodzie subiektywno-indywidualnej i metodzie obiektywnej33. 
Jeszcze raz odwołam się do analiz Anny Jędrzejewskiej, która badając 
również koncepcję oświadczenia woli w rodzimej judykaturze konkluduje, 
że w wielu orzeczeniach, które różnie podchodzą do kwestii oświadczenia 
woli, istnieje wspólna cecha, tj. założenie (od strony „wewnętrznej”, czyli 
preferencji sądów, czy precyzyjniej: składów orzekających) pojmowania 
koncepcji oświadczenia woli w sposób tradycyjny. „Różnice dotyczyły – jak 
zauważa autorka – raczej sfery „zewnętrznej”, tj. problemu, czy – właśnie 
od „zewnątrz”, tzn. już po ustaleniu prawnie doniosłego sensu oświadczenia 
– można wbrew treści oświadczenia woli ustalać odmienne skutki czynno-
ści prawnej”34. Samą zaś istotę oświadczenia woli rozumie się tradycyjnie, 
starając się zawsze ustalić rzeczywiste zamiary oświadczającego, które 
powinny stanowić doniosłą prawnie treść oświadczenia. 

Ze wszystkich powyższych ustaleń daje się łatwo zauważyć, że to, jaka 
koncepcja oświadczenia woli jest przyjęta ma również wpływ – co wyżej 
zaznaczaliśmy – na wykładnię oświadczeń woli. Teoria woli będzie dążyła 
do odtworzenia intencji nadawcy. Teorie oświadczenia będą poszukiwały 
tej woli w treści zewnętrznej formy przejawu (w oświadczeniu).

Biorąc teraz pod uwagę problematykę wykładni oświadczeń woli, to art. 
65 k.c. mówi w §1 o oświadczeniu woli i nakazuje tłumaczyć go zgodnie 
z teorią oświadczenia (zasady współżycia społecznego i ustalone zwycza-
je), natomiast §2 mówi o umowach i nakazuje z kolei poszukiwać intencji 
składających oświadczenie, czyli stoi po stronie teorii woli. Ale wiedząc, 
że elementem umowy jest oświadczenie woli stron, to wyraźnie widać, 
że art. 65 k.c. jest rozdarty pomiędzy teorią woli, a teorią oświadczenia. 
Ustawodawca z jednej strony mówi o wykładni samego oświadczenia, 
z drugiej zaś o umowach, tak jakby oświadczenie woli nie było elementem 
konstrukcji umowy. Wydaje się, że chciał pogodzić jedną i drugą teorię, 
wiedząc, że intencja jest konstytutywnym elementem każdego aktu mowy, 
a jego identyfikowanie i interpretowanie jego treści musi być za każdym 

33 Z. R a d w a ń s k i, Wykładnia…, s. 49. Radwański wymienia także metodę kombi-
nowaną, która przy wykładni ma na względzie obie te wartości.

34 A. J ę d r z e j e w s k a, Koncepcja oświadczenia woli w prawie cywilnym…, s. 212.
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razem ufundowane w kontekście jego spełnienia. Nie można również, co 
od razu się narzuca, stwierdzać faktu zaistnienia oświadczenia woli (aktu 
mowy czy aktu społecznego) poza jego treścią. To zagadnienie jest jednak 
nie do końca czytelne, a tym samym dość problematyczne ze względu na 
wieloznaczność wyrażenia „treść”. Mówiąc o „treści” mamy zwykle na myśli 
wypowiedź w szerokim tego słowa rozumieniu – albo jako znaczenie całej 
wypowiedzi, albo jej elementów i wtedy sytuacja wykładni może dotyczyć 
tylko rozumienia poszczególnego wyrażenia, którego interpretacja nie bę-
dzie konstytutywnie determinowała całości wypowiedzi. W tym ostatnim 
przypadku nie powiemy, że wykładnia treści determinuje rodzaj aktu, gdyż 
jej „ciężar” będzie skierowany na samą treść niektórych jej elementów, np. 
tak będzie przy ustaleniu zakresu jakiejś nazwy nieostrej.

Podsumowując powyższe rozważania wyraźnie widać, że cały ciężar 
odpowiedzialności spada na te podmioty, które uczestniczą w dyskursie sto-
sowania prawa. W swoich rozstrzygnięciach muszą dokonywać ocen, czyli 
odwoływać się do wartości jako ich kryterium. Dla problematyki wskazanej 
powyżej będą to z reguły oceny zasadnicze, które tradycyjnie opierają się na 
wspólnych danej kulturze prawnej preferencjach aksjologicznych.
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IMPORTANCE OF SEMIOTIC FUNCTIONS OF STATEMENTS, CONTEXT 
AND INTENTIONS TO INTERPRETATION OF LEGAL NORMS –  

PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS

(Summary)

The content of the article concerns the theory of speech acts. It presents in details 
systematization on the basis of the role (function) criteria which those acts play in the area 
of social relations and it emphasizes their great importance for the positive law sphere, 
especially for the interpretation of the law theory. The author concentrates on discussing 
and systematizing conceptual apparatus in reference to evaluating role and stresses its 
importance in the process of the making and adjudication of the law. Much of his concern 
is devoted to the theory of speech acts on the basis of interpretation of the declaration of 
intend and the theory of the declaration of intend and the meaning of the context for the 
proper identification of the content of the declaration of intend. 
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À PROPOS DE SAINT-GERAUD D’AURILLAC 
ET DE SON RAYONNEMENT

L’inventaire des portraits de Géraud à travers la peinture ou la statuaire 
donne un aperçu essentiel du culte qui lui a été rendu et surtout, par delà, 
de l’efflorescence, depuis les Alpes jusqu’en Galice, des très nombreuses 
filiales de l’abbaye d’Aurillac.

pour comprendre la gestation de ce culte et son essor il faut se reporter 
au personnage de Géraud lui-même1 ainsi qu’à l’histoire institutionnelle de 
cette abbaye et des pouvoirs de ses abbés.

Saint Géraud et son œuvre nous sont essentiellement connus grâce à sa 
Vita écrite par Odon de Cluny2, dont A.-M. Bultot-Verleysen vient de donner 

∗ Pracownik naukowy Instytutu historii Prawa CNRS.
1 Sur le personnage de Géraud, v. Guerriers et moines. Conversion et sainteté aris-

tocratique dans l’occident médiéval (IXe–XIIe s.). Études réunies par Michel Lauwers, 
Antibes (CNRS, Centre d’études, préhistoire, antiquité, Moyen Âge), 2002, coll. d’études 
médiévales, vol. 4. Notamment : D. Iogna-Prat, La Vita Geraldi d’Odon de Cluny, un texte 
fondateur?, p. 143 sq. ; Chr. Laurenson-Rosaz, La vie de Géraud vecteur d’une certaine 
conscience aristocratique dans le midi de la Gaule, p. 157 sq. ; I. Cochelin, Quête de liberté 
et récriture des origines : Odon et les portraits corrigés de Baume, Géraud et Guillaume, 
p. 183 sq. ; Paolo Facciotto, Moments et lieux de la tradition manuscrite de la Vita Geraldi, 
p. 217 sq.

2 On s’appuiera ici, comme la plupart des historiens (du moins jusqu’à aujourd’hui et 
aux recherches que M. Kuefler annonce), sur la version prolixior prima de la Vita Geraldi 
composée par Odon entre 925 et 942, plus probablement vers 929–931 ou 936–942 pour 
les trois premiers livres, version considérée comme étant bien l’œuvre originale et déjà 
retenue dans la Bibliotheca Cluniacensis (1ère éd. 1614) et par Migne, Patrologie Latine, 
t. 133 (dorénavant Pat. Lat.). Sur les différentes versions de la Vita Geraldi, v. l’article 
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une édition magistrale qui désormais fera autorité3. Odon avait mené une 
enquête sur place4 et son but est de représenter notre personnage comme un 
modèle de sainteté pour les grands de ce monde. Mais, pour l’histoire de 
l’abbaye jusqu’au début du XIIe siècle, les Gesta abbatum ou Breve Chro-
nicon Auriliacensis abbatiae, œuvre d’un moine anonyme5 qui sera éditée par 
Mabillon, probablement à partir des annales de Cluny où elle était reprise6, 
restent incontournables.

Géraud apparaît comme un très grand seigneur. Dans le diplôme d’im-
munité qu’il obtiendra en 899 du roi Charles le Simple pour son abbaye, il 
est qualifié de comte (illuster7 vir ac dilectus comes8) bien qu’il n’en soit pas 

de Mathew Kuefler dans le présent ouvrage : « Les histoires de Géraud d’Aurillac » ; 
P. Facciotto, ibidem, supra, n. 1, p. 226, et surtout le travail considérable effectué par A.-M. 
Bultot-Verleysen, avec notamment Le dossier Saint-Géraud d’Aurillac, Francia, 22/1, 1995, 
p. 173–206 et le texte et la traduction qu’elle vient d’éditer : Odon de Cluny, Vita sancti 
Geraldi Auriliacensis, Bruxelles, 2009, qui désormais feront autorité et que je citerai sous 
la forme A.-M. Bultot-Verleysen, Vita. V. aussi la traduction de ce texte donnée par l’abbé 
Géraud Venzac, dans la Revue de la Haute Auvergne (RhA), 1972, p. 220–322.

3 Voir note précédente.
4 A.-M. Bultot-Verleysen, Vita, p. 19 sq.
5 Le dernier abbé mentionné dans ce texte est Pierre de Laroque ou de Roquenatou. Son 

successeur, Gausbert, était en fonction au plus tard le 2 juin 1119, comme l’indique une 
bulle du pape Calixte II pour la confirmation des privilèges de l’abbaye (baron Delzons, 
Annales d’Aurillac, t. II, p. 20. V. aussi Dictionnaire statistique du Cantal, t. I, 1852, art. 
Aurillac, p. 132–133. C’est également en 1119 que Richard, vicomte de Carlat et comte de 
Rodez, prête hommage et fidélité à ce même Gausbert (G. Saige et E. de Dienne, Documents 
historiques relatifs à la vicomté de Carlat, Monaco, 1900, t. I, doc. 2, p. 2–3). La date de 
1129 donnée dans l’édition faite par Mabillon de cette œuvre (v. note suivante) paraît due 
à une erreur de transcription ou de frappe.

6 Vetera Analecta, 2e édit., paris, 1723, p. 349. Sur ce texte, on sait qu’il existait diffé-
rentes copies, complétées au fil du temps, de l’original du XIIe siècle. Une des plus célèbres 
paraît avoir été celle faite par Michel de Cambefort en 1542. Aujourd’hui perdue, elle a été 
abondamment utilisée par le Père Dominique de Jésus dans son histoire paraénétique des 
trois saincts protecteurs du haut-Auvergne…, Paris, 1635 : v. plus spécialement p. 783, n. 9. 
Les annales de Cluny (t. II) en conservaient également une (v. Vita Geraldi Compendium, 
Pat. Lat. t. 133, col. 707), qui est probablement celle que Mabillon a utilisé, bien qu’il ne 
cite pas ses sources, v. infra, p. 8, n. 68.

7 Qualificatif technique directement issu de la hiérarchie politico-administrative du 
Bas-Empire romain, voir par ex. C(odex) J(ustiniani), XII, 8, De dignitatum ordo servetur, 
2, (440–441, Impp. Theodosius et Valentinianus AA).

8 Voir infra pour ce diplôme.
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un véritablement9, et même parfois de princeps10. Certaines généalogies le 
font descendre par sa grand-mère maternelle de Pépin d’Aquitaine, donc de 
Charlemagne11, et d’autres, telle celle rapportée par Odon de Cluny, des mê-
mes souches que saint Césaire d’Arles (470–542) et saint-yriex (511–591)12. 
Il était proche de Guillaume le Pieux, duc d’Aquitaine qu’il avait contribué 
à élever13 et qui voulait lui voir épouser sa sœur14.

Il voulait devenir moine, mais son ami l’évêque Gausbert15 l’en dissuada, 
dans l’intérêt de la population qui dépendait de lui16. Il décida donc de fonder 
un monastère sur ses terres d’Aurillac, qualifiées par Odon de magnifique 
domaine17.

Pourquoi ce choix ? Outre l’importance du domaine dont l’abbaye héri-
tera, et de ses dépendances qui s’étendent sur la Haute Auvergne, d’Aurillac 
à Talizat (près de Saint-Flour) en passant par le puy Griou, sur le Rouergue 

9 Géraud est certes vassus regalis, c’est-à-dire théoriquement un représentant de l’auto-
rité publique, un lien de subordination que la lettre d’immunité qu’il obtiendra de Charles 
le Simple en 899 viendra en un certain sens conforter, mais ses biens propres, si importants 
soient-ils, ne constituent pas une principauté territoriale. Ce titre de comte semble lui être 
donné en tant que marque de prestige, d’ailleurs Odon écrit à propos de son emploi : « sei-
gneur comte, ainsi que tous l’appelaient » (domnus comes, sic omnes appelabant eum), ce 
qui montre qu’il ne s’agit là, alors, que d’un usage (Vita Geraldi, I, 27, Pat. Lat. t. 133, col. 
658 ; trad. G. Venzac, RhA, 1972, p. 253, A.-M. Bultot-Verleysen, Vita, p. 174–175), même 
si par la suite ce titre de comte sera porté par tous les abbés jusqu’à la Révolution.

10 Vita Geraldi, I, 24, pat. Lat. t. 133, col. 657.
11 Vitae sancti Geraldi compendium, pat. Lat. col. 703.
12 Vita Geraldi, I, 1, Pat. Lat. t. 133, col. 612 ; trad. G. Venzac, ibidem, p. 277 ; A.-M. 

Bultot-Verleysen, Vita, p. 136–137. Sur le choix fait par Odon de ces ancêtres, v. Chr. 
Laurenson-Rosaz, ibidem (supra, n. 1) p. 162 sq.

13 Vita Geraldi, I, 32 (Pat. Lat. col. 658) trad. G. Venzac, ibidem p. 258, A.-M. Bultot-
Verleysen, Vita, p. 180–181.

14 Vita Geraldi, I, 34 (Pat. Lat. col. 662), trad. G. Venzac, ibidem p. 259 ; A.-M. Bultot-
Verleysen, Vita, p. 182–183.

15 Évêque de Rodez ou de Cahors. La Gallia christiana connaît deux évêques de ce 
nom, mais il s’agit plus probablement de l’évêque de Cahors dont il était proche. Voir Vita 
Geraldi II, 2, Pat. Lat. col. 670, trad. G. Venzac, ibid, p. 255 et p. 272 ainsi que les notes 
115, p. 255 et 27, p. 272 ; A. M. Bultot-Verleysen, Vita, p. 200–201.

16 Vita Geraldi, II, 2 (Pat. Lat. col. 670) ; trad. G. Venzac, ibidem p. 273 ; A.-M. Bultot-
Verleysen, Vita, p. 200–201.

17 Insigne praedium. Vita Geraldi, II, 4 (Pat. Lat. col. 672); trad. G. Venzac, ibid, p. 275 ; 
A. M. Bultot-Verleysen, Vita, p. 202–203.
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(Posthoumy) et le Limousin méridional18, il faut y voir probablement des 
raisons stratégiques en ces temps troublés :

En premier lieu, l’éloignement des grandes voies de communication et 
des villes aux richesses tentantes. Il ne faut pas oublier que Clermont, après 
un premier raid en 856, a été ravagée en 864 par les Normands dont les 
assauts se sont généralisés sur une grande partie du territoire. Aurillac et sa 
région apparaissent alors comme des zones de refuge.

En second lieu, le site lui-même est bien défendu par son castrum avec 
son castellum où Géraud était né19.

Dans la dernière décennie du IXe siècle (on donne traditionnellement la 
date de 894, et c’est forcément avant 899, date du diplôme accordé à l’abbaye 
par Charles le Simple), en se vouant lui-même totalement au service de Dieu20 
tout en restant dans le monde, Géraud fonde sur son domaine d’Aurillac un 
monastère d’obédience bénédictine et commence par construire une église 
à côté de celle déjà construite par son père qui était dédiée à Saint-Clément, 
comme le montrent la restitution du texte de la Vita Geraldi et son interpré-
tation données par A.-M. Bultot-Verleysen21. La dédicace de cette nouvelle 

18 Sur la fortune foncière de Géraud, v. Chr. Laurenson-Rosaz ibidem (v. supra, n. 1), 
p. 166 sq. ; J. Schneider, Aspects de la société dans l’Aquitaine carolingienne d’après la 
Vita Geraldi auriliacensis, compte-rendu de l’Académie des inscriptions et Belles-Lettres, 
janvier 1973, p. 8 sq.

19 Vita Geraldi, I, 1 (Pat. Lat., col. 641), trad. G. Venzac, ibidem p. 227 ; A.-M. Bultot-
Verleysen, Vita, p. 136–137.

20 Odon emploie le terme mancipavit qui est très fort (Vita Geraldi, Pat. Lat. II, 4, col. 
672 : Postquam itaque divino cultui sese mancipavit per omnia…). Le substantif mancipia 
désigne en particulier les esclaves (v. La classification romaine des res mancipi et nec 
mancipi).

21 Géraud, après l’écroulement d’un premier édifice, en reconstruit un second à côté de 
l’église déjà bâtie par son père, église donc dédiée à saint Clément (Vita Geraldi, II, 4 et 5, 
Pat. Lat. col. 673–674, trad. G. Venzac, ibid p. 275 et 276). J’avais opté pour une construction 
de l’église de Géraud sur celle de son père ou à partir d’elle, (La ville de Gerbert, Aurillac, 
les origines, ibidem, p. 61 sq.), en admettant qu’il y avait eu dès avant 970 la construction 
d’une nouvelle église dédiée à Saint-Clément car les sources au moins à partir du XIe siècle 
montraient bien l’existence de deux églises, mais les recherches faites par A.-M. Bultot-Ver-
leysen et la nouvelle lecture qu’elle donne de la Vita Geraldi à partir du manuscrit conservé 
à la bibliothèque municipale de Dijon (660) (est autem sita e regione illius ecclesie quam 
pater eius dudum sancti Clementis construxerat) semblent montrer que l’église de Géraud 
fut bien construite à côté de celle de son père, A.-M. Bultot-Verleysen, Vita, p. 105 sq., 116, 
204–205 et 299. Mais si séduisante que soit cette thèse, les interrogations suscitées par ce 
texte et la construction de cet édifice ne me paraissent pas, pour autant, toutes résolues. 
Des questions archéologiques subsistent. Quid, en premier lieu du socle pentagonal que 
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église fût faite par Géraud deux ans avant sa mort22. Elle fut consacrée à saint 
pierre23. Dans le diplôme de Charles le Simple, le monastère est dédié à saint 
Pierre et saint Clément24. Le 23 août 972, après de gros travaux (v. infra), il 
y aura une nouvelle consécration, cette fois à saint Géraud, par Etienne II, 
évêque de Clermont qui procède à une translation du corps du saint. C’est 
là la première manifestation du culte officiel rendu à Géraud en tant que 
saint, même si elle avait été précédée par d’autres reconnaissances25. Une 
procession solennelle à travers la ville inscrite dans le Propre du diocèse 
commémorera cet événement jusqu’à la Révolution.

La bulle de sécularisation de Pie IV, en 1561, nous apprend que ce mo-
nastère fut créé pour 39 moines26. La recherche de religieux suffisamment 
pieux et bien formés à la vie régulière à laquelle notre saint s’attacha27 sem-
ble apparaître comme un des préludes de la réforme qui partira plus tard de 

A. Beaufrère dit avoir aperçu, en 1944, sous cette église de Géraud (A. Beaufrère, « Une 
église carolingienne à Aurillac », RhA, 1945-1946, p. 20–24 ; « L’église Saint-Géraud 
d’Aurillac, découvertes récentes et compléments d’informations », RhA, 1993, p. 369–379. 
Quid aussi, en second lieu, des stèles, sans doute funéraires, paraissant très anciennes, qui 
sont insérées en remploi, pour l’une avec un chrisme (remarquées également par D. de 
Larauzière-Montlosier, L’invention romane en Auvergne, de la poutre à la voûte, fin Xe-
XIe siècle, ibidem, infra, p. 135) sur un contrefort nord de l’édifice et pour les trois autres, 
de mêmes dimensions, en haut du mur extérieur nord-est de l’actuelle chapelle consacrée 
à saint Géraud, deux avec des croix, dont l’une pattée, et la dernière avec une rosace très 
sommaire. D’où viennent ces stèles ? D’un cimetière qui aurait déjà jouxté l’église du père 
de Géraud, comme ce fut le cas par la suite, ou d’un autre édifice plus ancien ?

22 Vita Geraldi, Pat. Lat. III, 3, col. 691; trad. G. Venzac, ibid, p. 304 ; A.-M. Bultot-
Verleysen, Vita, Passage 4, p. 248–249

23 Vita Geraldi, Pat. Lat. II, 4, col. 673 ; trad. G. Venzac, ibid, p. 275; A.-M. Bultot-
Verleysen, Vita, p. 202–203.

24 Vita Geraldi compendium, pat. Lat. col. 705.
25 Voir Mgr Bouange, ibidem, t. I, p. 274 sq. ; A.-M. Bultot-Verleysen, Des miracula 

inédits de saint Géraud d’Aurillac (+ 909). Étude, édition critique et traduction, Analecta 
Bollendiana, Revue critique d’hagiographie, t. 118 (2000), fasc. 1–2, p. 49

26 Mgr Bouange, Saint-Géraud d’Aurillac et son illustre abbaye ; 1ère éd. 1870, 2e 
vol. , t. 2, p. 262 sq. L’enquête secrète faite en 1555 à la demande des consuls et syndics 
d’Aurillac et qui aboutira en 1561 à la sécularisation de l’abbaye, donne le chiffre de 
40 religieux (Aurillac, archives communales, FF 20 ; G. Esquer, Archives communales 
d’Aurillac antérieures à 1790, Aurillac, t. II, 1911, p. 55 sq.)

27 Vita Geraldi II, 6 et 7, Pat. Lat. col. 645–646 ; trad. G. Venzac, ibidem p. 227–228 ; Vita 
Geraldi, III, 1, Pat. Lat. col. 689–690, trad. G. Venzac, ibid, p. 302 ; A.-M. Bultot-Verleysen, Vita, 
p. 246–247.
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Cluny, réforme dont son biographe Odon, témoin proche de son œuvre28, 
troisième abbé d’Aurillac et second abbé de Cluny, selon le Breve Chronicon 
(abbas tertius Auriliacensis et Cluniacensis29), sera un des initiateurs ou un 
des précurseurs30.

Notons dès maintenant à ce sujet que, sauf du vivant d’Odon, où il sem-
ble s’agir d’une union à titre personnel qui se terminera avec celui-ci, notre 
abbaye, et en conséquence ses filiales, ne deviendront jamais clunisiennes. 
Aucun autre texte, aucune autre source ne fait allusion à une dépendance 
quelconque à l’égard de Cluny. Aurillac sera une abbaye-mère tout comme 
celle-ci, dont elle est l’aînée de plus d’une dizaine d’années (fondation de 
Cluny : 910)31. Le rattachement direct au Saint-Siège qui se fit, semble-t-il, 
peu après la mort de Géraud, avec le second abbé, rattachement sur lequel 
on reviendra, excluait et exclura d’ailleurs toute dépendance à l’égard de 
Cluny.

Le culte rendu à Géraud, étayé par de nombreux miracles32, connut très 
tôt un grand succès. Odon en fut déjà apparemment le témoin, d’où, d’une 
part, la prédiction qu’il attribue à Géraud que les bâtiments qu’il vient de 
construire vont devenir trop étroits pour les foules qui s’y rassembleront33 
et, d’autre part, les multiples transformations que ces mêmes bâtiments 
connaîtront au fil des siècles : premier agrandissement de l’abbatiale au 
Xe siècle avec un tracé du transept encore visible actuellement, et d’après 
les recherches de D. de Larauzière-Montlosier, l’aménagement du déam-

28 Comme il le dit lui-même dans sa préface, il a rencontré à Aurillac des témoins 
directs de Géraud et de son œuvre : Vita Geraldi, praefatio, Pat. Lat. col. 640–641 ; trad. 
G. Venzac, ibid, p. 222–223.

29 D’après le Breve chronicon Aureliacensis abbatiae, Mabillon, Vetera analecta, Paris, 
2e ed., 1723, p. 349, trad. Léonce Bouyssou, RhA, 1972, p. 325. Comme le relève I. Co-
chelin, ibidem (v. supra, n. 1), p. 195, on aimerait que cet abbatiat d’Odon à Aurillac soit 
confirmé par des sources moins tardives que le Breve chronicon. D’après les recherches de 
A.-M. Bultot-Verleysen (Vita, p. 23) Odon aurait été abbé d’Aurillac avant 930.

30 Sur le rôle d’Odon dans le premier Cluny, v. D. Iogna-Prat, ibidem (v. supra, n. 1), 
p. 151, pour qui il serait sans doute moins déterminant qu’on ne l’a longtemps pensé, la 
notion même de réforme « clunisienne » étant parfaitement anachronique avant le tournant 
de l’an Mil et le règne d’Odilon (994–1049).

31 Cluny fut probablement fondée quelques mois après la mort de Géraud dont la date 
traditionnelle est 909.

32 Sur le Liber miraculorum de la Vita Geraldi et son écriture, v. A.-M. Bultot-Verleysen, 
Des miracula inédits de saint-Géraud d’Aurillac… ibidem, p. 48–141.

33 Vita Geraldi, III, 1, Pat. Lat. col. 689–690, trad. G. Venzac, p. 302; A.-M. Bultot-
Verleysen, Vita, p. 246–247.
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bulatoire34 (consécration du nouvel édifice en 972) ; sa surélévation dans le 
dernier tiers du XIe siècle (consécration de 1095) avec très probablement le 
remplacement de la poutraison en bois par une voûte en pierre suivi par la 
reconstruction en pierre des bâtiments claustraux qui auparavant étaient aussi 
en bois35; l’édification d’un clocher-porche au début du XIIe siècle ; nouvelle 
surélévation à la fin du XVe et au début du XVIe siècle et transformation de 
l’édifice roman en une église gothique36. Avant la sécularisation de 1561 et 
les destructions des protestants en 1569, l’ensemble monastique comportait 
ou avait comporté, outre les bâtiments conventuels et une école monastique 
où Gerbert, le pape Sylvestre II, avait été élevé, trois églises ou chapelles, 
semble-t-il : la basilique, c’est-à-dire l’abbatiale actuelle, pour l’accueil des 
pèlerins, la chapelle Saint-Benoit réservée aux moines37 et l’église Saint-
Clément qui avait été érigée par le père de Géraud et se trouvait, on le sait, 
à côté de l’abbatiale38. On y voit, en 1119, l’abbé Gausbert recevoir le serment 

34 Ce qui en fait un des plus anciens d’Auvergne, v. D. de Larauzière-Montlosier, 
L’invention romane en Auvergne. De la poutre à la voûte (fin Xe-XIe siècle), Nonette, 
2002, p. 129–130.

35 Œuvre, pour les bâtiments claustraux, que les Gesta abbatum ou Breve chronicon 
attribuent au dernier abbé cité, Pierre de La Roque ou de Roquenatou, à la charnière des 
XIe–XIIe siècles. L’édification de la voûte de pierre n’est pas mentionnée par l’auteur de 
notre chronique.

36 Sur l’évolution et les transformations de notre abbatiale au fil des siècles, voir 
Mgr Bouange, Saint-Géraud d’Aurillac, ibidem ; R. Grand, « Recherches sur l’art roman 
à Aurillac », RhA, 1901, p. 59–79 ; « Fouilles de Saint-Géraud d’Aurillac », Bulletin de la 
Société Nationale des Antiquaires de France, 1945–1947, p. 237–238 ; chanoine E. Joubert, 
L’abbaye bénédictine Saint-Géraud d’Aurillac, 894–1561, Aurillac, 1981 ; A. Beaufrère, 
notamment : « Une église carolingienne à Aurillac », RhA, 1945–1946, p. 20–24 ; « L’église 
carolingienne du bon comte Géraud, quatrième campagne de fouilles », RhA, 1947, 
p. 96–99 ; « L’église Saint-Géraud d’Aurillac, découvertes récentes et compléments d’in-
formations », RhA, 1993, p. 369–379 ; M. Durliat, « Saint-Géraud d’Aurillac aux époques 
préromane et romane », RhA, 1973, p. 329–341 ; M. Durliat et P. Lebouteux, « L’église 
Saint-Géraud d’Aurillac », Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et 
scientifiques, nouvelle série, n° 8, 1972 (1975), p. 23–49. V. aussi accessoirement mes 
propres recherches dans La ville de Gerbert, Aurillac les origines, in Gerbert l’Européen, 
actes du colloque d’Aurillac, 4–7 juin 1996, RHA, Mémoires 3, Aurillac 1997, en particu-
lier p. 59 sq. et « À propos des fresques romanes de l’abbatiale Saint-Géraud d’Aurillac, 
quelques hypothèses », Patrimoine en haute-Auvergne, n° 16, mars 2009, p. 27 sq. Mais 
il faut surtout retenir le travail de D. Dominique de Larauzière-Montlosier, L’invention 
romane en Auvergne, de la poutre à la voûte (fin Xe–XIe siècle) ibidem, en particulier pour 
notre abbatiale p. 129 sq.

37 Dont une cave semble encore porter le témoignage.
38 Voir supra, p. 3 et note 20.
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de fidélité de Richard, vicomte de Carlat et comte de Rodez39, ainsi qu’une 
chapelle funéraire, la Madeleine, probablement jointe à l’abbatiale.

C’est encore dès l’époque d’Odon et de son co-abbé Arnulphe que vont 
apparaître les premières filiales éloignées40. Celles des alentours immédiats 
d’Aurillac comme Lascelle (La celle) et Naucelle (nova cella) pourraient 
peut-être dater du vivant même de Géraud ou plutôt d’immédiatement après 
sa mort.

Comme successeur de Géraud sur ses terres, l’abbé était seigneur foncier 
d’Aurillac et des fiefs et arrières fiefs qui en dépendaient ou en dépendront41, 
avec des vicissitudes que nous ne pouvons retracer ici, qui amèneront ces 
importantes seigneuries42 à être finalement réduites au XVIIIe siècle à l’éten-
due de la ville d’Aurillac et de ses faubourgs ainsi qu’aux lieux de Belliac 
et Belbex43. Il en était également seigneur haut et bas justicier44 et le restera 
jusqu’en 1748, avec là aussi toute une évolution. Sa justice fut symbolisée 
par le château de Saint-Etienne dont le donjon servit longtemps de prison 
et par le rocher des pendus.

Mais surtout l’abbaye d’Aurillac, à son apogée, était à la tête de très nom-
breux bénéfices et de très nombreuses filiales répartis des Alpes à la Galice 
près de Compostelle, Aurillac étant une des étapes possibles du pèlerinage qui 
débute au milieu du Xe siècle. Le baron Delzons45, s’appuyant sur une bulle 

39 Voir G. Saige et E. de Dienne, Documents historiques relatifs à la vicomté de Carlat, 
ibidem, t. I, doc. 2, p. 2–3.

40 Chanteuges et Saint-Pons de Thomières, v. Mgr G. Bouange, ibidem, t. 1, p. 244 
sq.

41 Comme en témoigne en 1119 la prestation d’hommage et de fidélité de Richard, 
vicomte de Carlat et comte de Rodez (Documents historiques relatifs à la vicomté de Car-
lat…G. Saige et E. de Dienne, ibidem).

42 V. supra, p. 2 ; pour la liste des possessions de notre abbatiale, v. aussi l’article du 
baron Delzons dans le Dictionnaire Statistique du département du Cantal, ibidem s.v. 
Aurillac, t. 1 (1852), p. 122 sq.

43 Arrêt du Parlement de Paris du 28 août 1706, archives communales, Aurillac, AA 
12, G. Esquer, ibidem, t.1, 1906, p. 24. Déjà en 1551, à l’occasion d’une copie de la let-
tre de mainbourg accordée à Géraud par Charles le Simple, copie faite à la requête des 
consuls et habitants d’Aurillac, il n’est plus évoqué comme dépendance du monastère que 
« Saint-Pierre en Saintonge, Gleny, Saint-Cirgue ainsi que les terres et les enclaves qui en 
dépendent » (Aurillac, archives communales, AA 3, v. G. Esquer, ibidem I, p. 8.

44 Lettres patentes de Louis XV acceptant l’abandon fait par Jean Sébastien de Barral, 
abbé et comte d’Aurillac, seigneur spirituel et temporel de l’abbaye, ville, faubourgs et 
banlieue d’Aurillac, du droit de justice dans la ville et ses faubourgs (10 septembre 1748), 
Aurillac, archives communales, AA 12 ; G. Esquer, ibidem, t. 1, p.24.

45 Dictionnaire Statistique, ibidem, p. 122 sq.
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de Nicolas IV de 1289, donne une liste de plus d’une centaine de bénéfices 
ou dépendances disséminés, outre les possessions autour d’Aurillac, dans 
les diocèses de Saint-Flour (après 1317), Clermont, Cahors, Rodez, Albi, 
Mende, Saintes, Limoges, périgueux, Angoulême, Agen, Toulouse, Vence, 
Valence, Die, Viviers et Compostelle. Mgr Bouange, quant à lui, avance le 
chiffre de 64 filiales46. L’abbaye était donc très riche et le comte-abbé un 
personnage considérable, ce qui nous vaudra d’avoir en 1494, et pour cinq 
ans, comme abbé d’Aurillac César Borgia, malgré les protestations suscitées 
par cette nomination pontificale47. Il n’est, bien entendu, jamais venu. Ces 
possessions semblent avoir malheureusement fondu comme neige au soleil 
dès le XVIe siècle48.

Lors de la sécularisation de l’abbaye en 1561 et le remplacement des 
Bénédictins par des chanoines, à la suite des plaintes portées par les consuls 

46 Mgr G. Bouange, Saint-Géraud d’Aurillac, ibidem, notamment t. 2, ch. X, pour les 
prieurés de Saillans et Aspres ; ch. XIII, pour le prieuré de Saint-Pierre et Saint-Géraud 
à Toulouse ; les reliques de saint Géraud à Manosque ; ch. XIV, sur les problèmes du 
doyenné de Souillac ; v. aussi les notes se rapportant à ces chapitres dans la seconde partie 
de l’ouvrage.

47 César Borgia nommé par son père le pape Alexandre VI, bien que déjà évêque de 
Valence, n’avait que dix-sept ans et n’était pas prêtre ; v. chanoine E. Joubert, L’abbaye 
bénédictine d’Aurillac et les évêques de Saint-Flour, Aurillac, s.d. p. 12 sq. et surtout 
L’abbaye bénédictine Saint-Géraud d’Aurillac, 894–1561, Aurillac, 1981, p. 347–355 qui 
s’appuie sur les archives communales d’Aurillac, BB 5, en particulier sur une délibération 
de février 1494 annonçant que les consuls vont prêter serment au vicaire chargé de repré-
senter César Borgia à Aurillac (G. Esquer, ibidem t. I, p. 47). Cette nomination n’apparaît 
pas dans la liste des abbés donnée par le baron Delzons (Dict. Stat., ibidem t. I, p. 141) 
liste reprise sur celle du P. Dominique de Jésus. Il est probable que la nomination de ce 
personnage avait semblé au P. Dominique de Jésus si scandaleuse, qu’il a voulu l’oblitérer. 
Une même démarche avait été faite par l’auteur du Breve Chronicon, en occultant la visite 
à Aurillac du roi Robert le Pieux, excommunié en raison de ses problèmes matrimoniaux. 
Comme le montre l’abbé Joubert, malgré la consternation des consuls et du bailli des Mon-
tagnes lors de sa nomination et un rapport préludant à l’enquête de 1555 qui aboutira à la 
sécularisation de l’abbaye, son représentant s’appliqua à la défense des intérêts de celle-ci, 
notamment pour les filiales de Landeyrat et de Souillac. Cette nomination de nos abbés 
directement par Rome, de 1463 au Concordat de Bologne de 1515, fût une des applications 
de la dépendance immédiate d’Aurillac à l’égard du Saint-Siège, dépendance sur laquelle 
nous reviendrons. Après 1515, cette nomination, certes toujours subordonnée à l’accord 
de Rome, appartiendra désormais au Roi.

48 Voir supra, note 37.
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en 1555 auprès de commissaires nommés par le Roi49 – acte qui constitue 
à la fois un des épisodes essentiels dans la lutte qui oppose depuis le début 
du XIIIe siècle les bourgeois à l’abbé d’Aurillac pour acquérir les libertés 
urbaines, et une des incidences des contestations apportées par la Réforme50 
– le chapitre héritera de l’essentiel des prérogatives de l’abbé d’Aurillac en-
core conservées à cette époque et son supérieur continuera de porter jusqu’à 
la Révolution les titres d’abbé et de comte51.

Pour comprendre cette puissance des abbés d’Aurillac il faut revenir 
à deux actes fondateurs :

Le premier est le diplôme d’immunité accordé en 899 par Charles le 
Simple à Géraud, pour l’abbaye qu’il vient de fonder, diplôme qu’Odon 
passe sous silence52. Guillaume le pieux, duc d’Aquitaine et comte d’Auver-
gne, dont le rôle n’est par ailleurs pas toujours clair53, servit de rapporteur 
(ambasciavit) auprès du roi et de sa chancellerie. Peut-être faut-il voir là de 
sa part une manœuvre pour essayer de conserver un moyen de pression sur 

49 Aurillac, archives communales, FF 20, Instruction secrète faite à la requête des 
consuls et syndic d’Aurillac contre le seigneur abbé dudit lieu et autres. G. Esquer, ibidem, 
t. 2, p. 55 sq. 

50 Car furent également visés en premier lieu, dès février 1548, les prêtres de l’église 
paroissiale Notre-Dame, Information faite à la requête des consuls et habitants d’Aurillac 
et du procureur général du Roi contre le curé et les prêtres de notre-Dame, archives com-
munales, Aurillac, FF 41 ; G. Esquer, ibidem t. 2, p. 77–82, suivi de la Copie de l’arrêt 
du Parlement dans le procès mu entre les consuls d’Aurillac et les prêtres de l’église pa-
roissiale Notre-Dame, Aurillac, archives communales, FF 42, G. Esquer, ibidem, t. 2, p. 
82, et en second lieu l’abbesse du couvent bénédictin du Buis, en même temps que l’abbé 
de Saint-Géraud dont elle était la nièce : « Davantaiges, ladite abbesse, quand elle est à la 
messe ne escoute aulcunement le prestre qui dit la messe et quand le prestre tenoit Dieu ne 
s’agenouille auculnement, ains torne le doz et ryt, regardant ça et là et parlant aux uns et 
aux autres en grand escandalle de tous ceux qui la voyent ».

51 Voir par exemple note 25.
52 Diplôme dont il existe différentes copies dont la principale fut faite en 1787 par Vacher 

de Bourg-L’ange sur un original conservé dans les archives du chapitre qui succéda à l’ab-
baye en 1561, original qui a disparu pendant la Révolution. Sur ces copies et l’édition de ce 
texte, v. Recueil des actes de Charles le Simple, roi de France... éd. Ph. Lauer, Paris, 1949, 
p. 41 sq. ; v. aussi Aurillac, archives communales, AA 3 ; G. Esquer, ibidem t. 1, p. 8 : Mgr 
G. Bouange, Saint-Géraud d’Aurillac…ibidem, éd. de 1899, t. 1, p. 135 sq. et 487 sq.

53 Ainsi lorsqu’il cherche à faire abandonner à Géraud le service du roi pour se donner 
à lui : Pat. Lat. I, 32, col. 661 ; trad. G. Venzac, ibidem p. 258 ; A.-M. Bultot-Verleysen, 
Vita, p. 178–181 ; v. I. Cochelin, ibidem (v. supra, n. 1), p. 199 sq. ; Vita Geraldi, Pat. Lat. 
I, 35, col. 663; trad. G. Venzac, p. 261; A.-M. Bultot-Verleysen, Vita, p. 182–183.
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Géraud et le maintenir de fait dans son obédience politique, à défaut de la 
vassalité que ce dernier lui refusa54.

Le second est la donation, au début du Xe siècle, non par Géraud lui-
même comme l’indique Odon de Cluny mais, après sa mort, par le second 
abbé, de l’abbaye et de ses biens au Saint-Siège.

Par le premier acte, le monastère et ses terres étaient placés sous la sau-
vegarde et protection directe du roi (mundeburdium) et soustraits à toute 
intervention de ces agents du roi que sont encore, du moins en théorie, 
les comtes, à quelque titre que ce soit, militaire, fiscal ou juridictionnel. 
Cela avait d’abord pour but de le protéger de ses puissants voisins, le duc 
d’Aquitaine (même si celui-ci lui avait servi d’intermédiaire), le comte de 
Toulouse-Rouergue, le comte de poitiers ou le comte de Turenne55.

Ce premier acte (dont des copies seront encore effectuées par le consulat 
en 1458 et 155156 et qui sera conservé dans les archives de l’abbaye jusqu’à 
la Révolution57) se révèlera plus tard lourd de conséquences.

En premier lieu tout ce qui va relever du domaine de l’abbaye d’Aurillac58 
ne pourra être donné en apanage et sera donc exclu de celui constitué pour 
Alphonse de poitiers par Louis VIII et saint Louis, et surtout de celui consti-
tué par Jean le Bon pour son fils le duc de Berry, en 1360, qui prendra donc 
aussi le titre de duc d’Auvergne. Cette exclusion du ressort ducal sera répétée 
à de multiples reprises, 136259, 1374, 138160 et 149161. Aurillac et toutes les 
terres dépendant comme fiefs ou arrières fiefs de Saint-Géraud ne feront 
jamais partie du duché d’Auvergne, statut dont bénéficieront aussi toutes 
les terres tenues par l’Église en haute-Auvergne (cathédrale de Saint-Flour 
et église de Mauriac).

En second lieu et en conséquence, alors que le duché d’Auvergne sera 
régi par le droit coutumier, ces terres seront, elles, régies par le droit appliqué 

54 Voir note précédente.
55 Voir I. Cochelin, ibidem p. 199 ; sur le contexte de l’époque en Auvergne, v. G. Four-

nier, « Saint-Géraud et son temps », RhA, 1973, p. 342–352.
56 Aurillac, archives communales, AA 3, G. Esquer, ibidem, t. 1, p. 8.
57 G. Esquer, ibidem, t. 1, p. XIX.
58 Comme les autres biens ecclésiastiques de la région, ainsi ceux relevant de l’église 

et abbaye de Mauriac ou de l’église, puis cathédrale (1317) de Saint-Flour.
59 Baron Delzons, ibidem, t. 1, p. 212 sq.
60 Aurillac, archives communales, AA 15, G. Esquer, ibidem, I, p. 27.
61 Aurillac, id. AA 16, G. Esquer, ibidem, I, p. 28.
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par l’Église, le droit romain62 rejoignant de fait par là le domaine juridique 
méridional. Ceci amènera à la constitution du baillage d’Aurillac à la fin du 
XIVe siècle, baillage des Montagnes d’Auvergne érigé en siège présidial 
en 1551.

Le second acte fondateur et le plus important pour ce qui concerne l’ab-
baye elle-même et ses dépendances, dont au premier chef la ville d’Aurillac, 
est la donation à Rome. 

Certes Géraud est allé sept fois à Rome pour chercher des reliques 
comme le raconte sa Vita63, et la fidélité à l’égard de l’institution pontificale 
reste présente en dépit des hommes qui occupent le siège de Pierre64. Mais 
contrairement à ce qu’affirme Odon65, cette donation semble être l’œuvre 
du second abbé après la mort de Géraud : en effet, elle n’apparaît ni dans 
la lettre d’immunité ou de mainbourg de Charles le Simple où il est pré-
cisé que Géraud conserve tout pouvoir avec sa sœur, en particulier pour la 
nomination des abbés, dans l’abbaye qu’il vient de créer66, ni dans le tes-
tament de Géraud où ce dernier stipule que le pouvoir appartiendra après 
sa mort à son neveu67. Les Gesta abbatum ou Breve Chronicon confirment 
cette analyse. Son auteur, tout en mélangeant quelque peu les sources, dit 
cependant assez clairement que le rattachement du monastère à Rome se fit 
après la mort de Géraud et fut l’œuvre du second abbé68. Il s’agit donc au 

62 Aurillac, id. AA 8 (texte du XIVe s.), G. Esquer, ibidem, I, p. 20, comme, d’ailleurs, 
cela avait été précisé pour Aurillac dans la bulle d’Urbain II créant la sauveté.

63 Pat. Lat. t. 133, II, 17, col. 680, trad. G. Venzac, ibidem, p. 286 ; A.-M. Bultot-Ver-
leysen, Vita, p. 220–221.

64 Remarquer à Aurillac les dédicaces des églises ou chapelles, Saint-Etienne pour la 
chapelle castrale, Saint-Clément pour l’église du père de Géraud, et enfin Saint-Pierre et 
Saint-Clément pour le monastère.

65 Vita Geraldi, II, 4, Pat. Lat. ibidem, col. 672–673, trad. G. Venzac, ibidem, p. 275, 
; Vita Geraldi , II, 17, Pat. Lat. ibidem col. 680, trad. G. Venzac, ibidem, p. 286–287,  
A.-M. Bultot-Verleysen, Vita, p. 220–221 sur le cens de 10 sous d’or, récognitif des droits 
du Saint-Siège à la suite de cette donation.

66 Vitae sancti Geraldi compendium, pat. Lat. t. 133, col. 706.
67 Pat. Lat. ibidem, col. 672.
68 Mabillon, Vetera analecta, ibidem, p. 349 : Primus, ut accepimus, post depositionem 

supra dictam confessoris Christi, Geraldi, Auriliacensis coenobii exstitit abbas Johannes 
nomine, qui duxit originem ex praeclara eiusdem Geraldi stirpe. hic dum nobilitate et 
industria praepolleret, Romano Pontifici carus fuit, et ab eodem impetravit privilegium, ut 
Auriliaci coenobium ab omni dominatione esset absolutum, nisi sancti Petri et Romanae 
sedis, ad censum XII solidorum Turoniensium… ; trad. L. Bouyssou, RhA, 1972, p. 324 
sq. « Ainsi que nous l’avons appris, le premier abbé du monastère d’Aurillac, après la fin 
du confesseur du Christ, Géraud, se nommait Jean. Il descendait de la même illustre souche 
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départ d’une abbaye privée comme c’était souvent la règle à l’époque69. Le 
but d’Odon fut d’embellir plus encore la figure de Géraud dont il voulait 
faire le modèle des princes chrétiens et de le poser peut-être aussi en rival 
de Guillaume d’Aquitaine. Quoiqu’il en soit, seule la version d’Odon et sa 
pieuse mais aussi très politique légende sera retenue par la piété populaire, 
d’où l’abondance des tableaux ou statues montrant Géraud offrant au pape 
Formose son abbaye.

Cette donation de l’abbaye et de ses terres à Rome, qu’elle soit l’œuvre de 
Géraud ou plutôt, comme je le pense donc, du second abbé, aura, plus encore 
que la lettre d’immunité de Charles le Simple, des conséquences capitales.

En premier lieu, l’indépendance vis-à-vis de tout pouvoir épiscopal, 
Clermont d’abord, Saint-Flour ensuite après la création de l’évêché en 1317. 
C’est d’ailleurs parce que notre abbaye et ses dépendances, dont Aurillac, 
échappent au pouvoir de l’évêque que le nouveau siège ira à Saint-Flour. 
Cette indépendance qui durera jusqu’à la constitution civile du Clergé, voire 
au concordat de 1802, paraît s’être particulièrement affirmée à la fin du XIe 
siècle avec la réforme dite grégorienne qui affectera au premier chef les 
pouvoirs des évêques :

En 1061 et 1068, des bulles de Nicolas II et d’Alexandre II rappelant 
l’interdiction faite aux agents du roi ou de tout autre seigneur, auxquels elles 
ajoutent les évêques, de rendre la justice dans les territoires de notre abbaye 
ou de toucher à ses possessions, confirment les moines dans leur droit d’élire 
librement leur abbé, ordonnent aux évêques de conférer gratuitement les 
ordres aux sujets présentés par l’abbé, mais réservent au pape le pouvoir 
d’excommunication70 qui normalement dans un diocèse relève de l’évêque. 

que Géraud. Remarquable par sa noblesse et son activité, il fut cher au pontife romain et 
obtint de lui le privilège que le monastère d’Aurillac soit exempt de toute domination si 
ce n’est de saint Pierre et du siège romain, au cens de 12 sous tournois … », disposition 
conservée aussi dans les annales de Cluny (Vita Geraldi compendium, Pat. Lat. t. 133, 
col.707, § 9 : « …At vereor ut id verum sit, cum Adelgarium, omisso Bernone, caeteris 
praeferat chronographus Auriliacensis in tomo II Analectorum nostrorum editus, ex quo 
etiam discimus Ioannem eius successorem a summo pontifice, cuis charus erat, privilegium 
impetrasse “ut Auriliaci coenobium ab omni dominatione esset absolutum, nisi sancti Petri 
et romanae sedis… »).

69 Sur cette donation à Rome, v. mon article, rédigé sur ce point avec l’aide d’O. Guillot, 
dans La ville de Gerbert, Aurillac, les origines, ibidem, p. 63 sq. ; I. Cochelin est arrivée 
séparément à la même conclusion (I. Cochelin, ibidem v. supra, n. 1, p. 196 sq.).

70 Sur ces bulles v. Mgr G. Bouange, ibidem, t. I, p. 324–325.
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Ces bulles sont donc fondamentales en ce qui concerne l’émancipation de 
l’abbaye du pouvoir épiscopal.

En 1077, Grégoire VII, qui venait d’excommunier l’évêque de Clermont, 
Etienne V de Polignac, pour avoir vendu son siège épiscopal et s’être em-
paré de celui du puy71, lui retira définitivement la consécration des abbés 
d’Aurillac, pour la réserver au seul Saint-Siège72.

Enfin, en 1096, Urbain II, dans la bulle fondamentale où il crée la sauveté 
d’Aurillac73, premier statut juridique de la ville, reprenant les mesures prises 
depuis la fondation de l’abbaye en rappelant la lettre d’immunité de Charles le 
Simple à l’égard des puissances laïques, réaffirme également l’indépendance 
de l’abbaye et de ses terres à l’égard des évêques et en particulier celui de 
Clermont. Il précise notamment que seul l’abbé peut autoriser la création 
de paroisses ou l’implantation d’églises sur les territoires relevant de l’ab-
baye et qu’il en nomme les desservants. C’est donc l’abbé qui, à Aurillac, 
a permis l’implantation de la seule église paroissiale, l’église notre-Dame, 
et il en contrôle les prêtres74. C’est encore lui qui a permis l’implantation 
des cordeliers vers 1225 puis des carmes en 1300 et leurs prieurs doivent 
lui prêter serment de fidélité75. Les évêques ne conservent sur ces prêtres ou 
religieux, qu’une action contre ceux qui auraient attenté à la dignité de leur 
ordre. L’abbé crut même détenir, comme les évêques, le pouvoir d’excom-
munier, cependant celui-ci restera réservé au pape76, comme le stipulaient 

71 Voir histoire de l’Auvergne, publiée sous la direction de A.-G. Manry, Toulouse, 
1974, p. 107–108.

72 Voir Mgr G. Bouange, ibidem, t. I, p. 535–536.
73 Bulle datée du 13 des calendes de mars (18 février). Sur ce texte fondamental, v. Mgr 

G. Bouange, ibidem, t. I, p. 339 et 537 sq.
74 L’admission des prêtres dépendait des conditions fixées par l’abbé de Saint-Géraud 

en particulier par un règlement de 1399 repris dans un arrêt du Parlement de Paris de 1548 
qui rappelle que c’est à l’abbé ou à son représentant qu’il convient d’examiner les candidats, 
v. Aurillac, archives communales FF 42 ; v. G. Esquer, ibidem, t. II, p. 82–83. Sur cette 
église Notre-Dame et ses desservants, v. G. de Léotoing d’Anjony, « La communauté des 
prêtres-filleuls de l’église Notre-Dame d’Aurillac », RhA, t. 33 et 34, 1952–53.

75 En 1658, le nouveau prieur des carmes ayant négligé de prêter ce serment, l’abbé de 
Saint-Géraud va intenter une procédure contre lui, v. Aurillac, archives communales, BB 
16 ; G. Esquer, ibidem, t. I, p. 258.

76 Ce qui donnera lieu en 1362 à une affaire rocambolesque : lors d’une rixe entre les 
prêtres de l’église paroissiale Notre-Dame et les moines de l’abbaye, les Aurillacois prirent 
fait et cause pour leurs prêtres, ce qui leur valut d’être excommuniés par l’abbé de Saint-
Géraud. Ils firent appel de cette sentence au pape (13 août 1362), déniant à l’abbé tout droit 
d’excommunier en vertu des bulles de Nicolas II, Alexandre II, Grégoire VII et surtout celle 
d’Urbain II pour la création de la sauveté et sur son statut. L’abbé pris de remords et se 
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les bulles précédentes. En revanche, lorsqu’un évêque portera une sentence 
d’excommunication contre un territoire où l’abbaye a des filiales, celle-ci ne 
concernera pas ces dernières, précision donnée dans la bulle de 1096 créant 
la sauveté d’Aurillac77.

Les quelques pouvoirs restant aux évêques sur le monastère et les églises 
qui en dépendent sont d’ordre strictement religieux : ordination des prêtres, 
confection du saint chrême, consécration des églises et des cimetières, avec 
cette réserve essentielle que sur le territoire d’Aurillac, tout évêque peut 
être appelé pour procéder à ces actes, l’évêque de Clermont n’ayant aucune 
prérogative particulière. Cette même bulle de 1096 précise que le monastère 
convoquera l’évêque qu’il préférera (maluerit). L’abbé, librement élu par 
les moines, est donc complètement indépendant de l’évêque de Clermont, 
puis de Saint-Flour. Une situation souvent rappelée78 qui donnera lieu à des 
scènes mémorables79 et qui perdurera par delà la sécularisation de 156180. Une 
situation qui nécessitera aussi une mise au point lorsque l’abbé d’Aurillac sera 
en même temps évêque de Saint-Flour, ce qui se produira à deux reprises : 
vers 1320 lorsque Archambaud, alors abbé d’Aurillac, fut choisi par Jean 
XXII pour être à la tête de l’évêché créé peu avant, et en 1614 avec Charles 
de Noailles qui, lui, était déjà évêque de Saint-Flour lorsqu’il devint abbé 
d’Aurillac. Pour Archambaud, il fut décidé qu’il déclarerait publiquement 
qu’en tant qu’évêque de Saint-Flour il n’aurait aucun pouvoir sur le monas-

souvenant qu’effectivement, d’après ces textes, le pape s’était réservé le droit de prononcer 
une telle sentence, voulut revenir sur sa sanction en donnant une absolution générale. Mais 
les consuls firent à nouveau appel de cette absolution à Rome car le pouvoir de délier aurait 
supposé celui de lier, et le 18 décembre 1382 l’abbé dut révoquer son absolution. Sur cette 
affaire v. l’article du baron Delzons dans le Dictionnaire statistique… ibidem, t. I (1852), 
s.v. Aurillac, p. 140.

77 Sur cette bulle v. Mgr G. Bouange, ibidem, t. I, p. 339 et 537 sq.
78 Notamment le 19 mars 1313 (Aurillac, archives communales, FF 12 ; G. Esquer, 

ibidem, t. II, p. 48) ; v. aussi un arrêt du parlement de Paris du 16 janvier 1494 qui précise 
que ni la ville d’Aurillac, ni l’abbaye, ni leurs dépendances rurales ne doivent aucun hom-
mage à l’évêque de Saint-Flour qui n’y jouit d’aucun droit de visite et que l’abbé demeure 
le seul seigneur de la ville. Voir chanoine E . Joubert, ibidem, p. 11.

79 Ainsi en 1551, lorsque l’abbé Charles de Saint-Nectaire et les consuls d’Aurillac 
refuseront de recevoir l’évêque de Saint-Flour es qualités, rappelant, entre autres, la bulle 
d’Urbain II (Aurillac, Archives communales, FF 12 ; G. Esquer, ibidem, ibid).

80 Un arrêt du Conseil du roi du 6 mai 1675 rappelle à nouveau les privilèges d’Aurillac 
et l’indépendance du chapitre qui succède aux abbés dans tout leur pouvoir épiscopal sur la 
ville entière et les possessions de l’abbaye dans le diocèse (texte rapporté par le chanoine 
E. Joubert, ibidem, p. 15).
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tère ou sur la ville, ni aucun droit de juridiction tant temporelle que spirituelle. 
La même solution sera reprise pour Mgr Charles de Noailles81.

Cette indépendance vis-à-vis de tout pouvoir épiscopal, conséquence 
de ce rattachement direct à Rome, va impliquer également que les pouvoirs 
judiciaires, qui dans un diocèse appartiennent à l’évêque et à son officialité, 
vont passer à l’abbé (abbé mitré). Cette compétence s’étend ratione personae 
sur les pauvres, les veuves, les orphelins et surtout sur les clercs, et ratione 
materiae sur tout ce qui touche à la sorcellerie, le sacrilège, l’hérésie, les 
sacrements, donc le mariage, mais aussi aux dîmes, franches-aumônes, of-
frandes et oblations diverses. Notons que tous ces droits afférents à la justice 
sont aussi sources de profits82 et surtout qu’ils s’ajoutent à ceux dont l’abbé 
bénéficie en tant que seigneur haut et bas justicier sur les fiefs et arrières-
fiefs dépendant du monastère. Sur Aurillac la haute justice de l’abbé est 
symbolisée par le château Saint-Etienne, dont le donjon servira longtemps 
de prison, et le rocher des pendus.

Ces très grands pouvoirs de l’abbé, en particulier sur Aurillac, où il se 
définit comme dominus in spiritualibus et temporalibus, vont évidemment 
se heurter et aux bourgeois, qui vont chercher à s’émanciper de sa tutelle, et 
aux progrès de la justice royale. Mais ce sont là des problèmes qui dépassent 
notre propos.

La seconde et non moins importante conséquence de cette donation de 
notre abbaye au Saint-Siège et de cette tutelle directe du pape, est que c’est 
ce dernier qui donnera son premier statut juridique à Aurillac, celui d’une 
sauveté, par une bulle écrite à Rome le 13 des calendes de mars (18 février) 
1096, bulle étudiée par Mgr G. Bouange83. Rappelons qu’Urbain II était venu 
le 13 décembre 1095, après avoir lancé la première croisade à Clermont, et 
qu’il avait procédé à une nouvelle consécration de notre abbatiale84, celle-

81 Antiquitates benedictinae diocesis Sancti Flori, réunies par Dom Estiennot de la Serre 
et publiées entre 1673 et 1684, v. chanoine E. Joubert, ibidem, p. 11.

82 Aux XIIIe et XIVe siècles parmi les griefs des consuls à l’égard de l’abbé, figurent 
les abus de justice de ce dernier et la perception de droits exagérés. Selon eux en vertu 
du droit écrit applicable à Aurillac, la justice aurait dû être gratuite, v. Aurillac, archives 
communales, FF 6 ; v. G. Esquer, ibidem, t. II, p. 41–42.

83 Mgr G. Bouange, ibidem, t. I.
84 Sur cette visite v. le Breve chronicon, ibidem : Petrus Soliacensis decanus…ur-

banum papam post Claromentense concilium Auriliacum devexit…, trad. L. Bouyssou, 
ibidem, : Pierre, doyen de Souillac… amena le Pape Urbain à Aurillac, après le concile 
de Clermont…
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ci venant de faire l’objet d’importants travaux (surélévation du transept et 
édification du déambulatoire coudé).

La création d’une sauveté est un acte qui relève de l’Eglise et d’elle 
seule. Elle se rencontre davantage pour des terres à défricher que pour des 
bourgs déjà formés85. C’est une incitation au peuplement, notamment par 
le droit d’asile qu’elle implique à l’intérieur de ses limites. Un droit d’asile 
qui exclut toute violence comme le précise explicitement notre bulle86 et qui 
l’apparente donc aux mouvements de paix.

Territorialement, comme toute sauveté, celle d’Aurillac est délimitée 
par des croix, dont au moins une subsiste encore87. Celles-ci englobent non 
seulement la ville elle-même et ses murailles mais aussi ce qu’on appellera 
ses « appartenances » qui ne peuvent avoir comme assises que ce qui fut le 
domaine direct de Géraud, l’insigne praedium mentionné dans sa Vita.

Juridiquement le territoire ainsi délimité, avec ses habitants et futurs 
habitants, est placé sous la protection du siège apostolique et ces derniers 
sont régis par le droit de l’église88, donc le droit romain.

La toute puissance de l’abbé sur ce qui va devenir la ville d’Aurillac 
a donc un double fondement : il est en quelque sorte l’héritier de Géraud, 
comme seigneur foncier et haut justicier, mais il est aussi le représentant du 
pape et assure sa tuitio.

Cette toute puissance de l’abbé d’Aurillac sur la ville, sur le monastère 
et enfin sur les nombreuses filiales, fiefs et arrière-fiefs de ce dernier, comme 
j’ai essayé de le montrer, à côté de leur richesse, a largement contribué 
à l’essor du culte de Géraud.

Mais l’artisan de cette gloire reste en définitive notre saint lui-même, pris 
parmi les grands, selon les mots mêmes d’Odon, pour leur servir de modèle. 

85 P. Ourliac, Les sauvetés de Comminges. Études et documents sur les villages fondés 
par les hospitaliers dans la région de coteaux commingeois, Études d’histoire médiévale, 
t. I, paris-Toulouse, 1979, p. 113–130.

86 Nous confirmons par ce présent décret que nous écrivons les termes d’immunité de 
votre lieu, termes qui ont été établis par nous (terminos immunitatis loci vestri qui a nobis 
constituti sunt) afin que nul homme quelque soit sa condition ou son pouvoir (potestatis) ne 
se permette d’envahir l’espace circonscrit dans ces limites, d’y porter la guerre, la rapine 
ou d’y perpétrer un homicide…

87 Sur la route d’Arpajon, près de la grande surface Leclerc.
88 Nous statuons que toutes les églises, cimetières, moines, clercs et laïcs habitant 

à l’intérieur des croix qui auront été posées de chaque côté de la ville (villa) d’Aurillac, pour 
cause de sauveté (salvatis causa) demeurent sous la défense et le droit du siège apostolique 
(sub apostolicae tantum sedis iure ac tuitione permaneant) trad. Mgr G. Bouange, ibidem
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Un modèle que l’iconographie n’a d’autre but que de rappeler, de mainte-
nir vivant dans les mémoires et qui apparaît donc comme la prolongation 
du panégyrique d’Odon. Il faut aussi insister sur le fait que même si notre 
abbaye n’a jamais été clunisienne, à travers le personnage d’Odon et par la 
diffusion de son œuvre, Cluny a largement contribué à sa gloire.
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Nicole Charbonnel

UWAGI O OSOBIE ŚWIĘTEGO GERALDA  
Z AURILLAC I ZNACZENIU JEGO KULTU

(Streszczenie)

Znany współcześnie przekaz o życiu i dziele świętego Geralda z Aurillac pochodzi od 
Odona, opata z Cluny. Dobrze urodzony i skoligacony Gerald chciał sam zostać mnichem, 
odwiedziony jednak od tego zamiaru, około roku 890 ufundował na terenie domeny Auril-
lac i hojnie uposażył klasztor benedyktyński. Mnichów do klasztoru rekrutowano według 
surowych kryteriów moralnych i intelektualnych, stąd pogląd, że procedury te były jednym 
z preludiów reformy, która następnie wyszła z Cluny. Sam Odon był, warto wspomnieć, 
najpierw opatem Aurillac, a następnie dopiero opatem Cluny. 

Po śmierci Geralda, który zasłynął z pobożności, prawości i męstwa, jego kult szybko 
się rozprzestrzenił i objął obszar od Alp po Galicję. Ufundowane przez niego opactwo 
cieszyło się licznymi, wielokrotnie ponawianymi przywilejami. Najważniejsze to dyplom 
z 899 roku dotyczący immunitetów i donacja z początku X w. Pierwszy akt stanowił, że 
klasztor i jego ziemie poddane zostały bezpośredniemu zwierzchnictwu i protekcji króla. 
Jedną z konsekwencji tego rozwiązania był fakt, że jakkolwiek Owernia rządziła się pra-
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wem zwyczajowym, to na terenach podległych opactwu obowiązywało prawo kościoła, 
a więc prawo rzymskie. Drugi akt to ofiarowanie opactwa i ziem mu podległych Rzymo-
wi, co dało mu niezależność od władzy biskupów. W konsekwencji władza sądownicza, 
normalnie przysługująca biskupom, przeszła w ręce opata. Te uprawnienia rozciągały się 
ratione personae na ubogich, wdowy, sieroty, a przede wszystkim na duchownych, zaś 
ratione materiae na wszystko, co miało związek z podejrzeniem o czary, świętokradztwem, 
herezją, sakramentami, w tym małżeństwem, ale także dziesięciną, jałmużnami oraz róż-
nymi ofiarami i darami. Wymienione uprawnienia jurysdykcyjne były źródłem dochodów 
uzupełniających te, które normalnie opat uzyskiwał od lenników jako senior. 

Prerogatywy opata Aurillac wobec miasta, klasztoru, wreszcie lenników, obok jego 
bogactwa, przyczyniły się do rozprzestrzenienia kultu świętego Geralda. Trzeba podkreślić 
fakt, że mimo, iż opactwo nie należało do ruchu kluniackiego, to jednak za pośrednictwem 
osoby Odona i jego dzieła, Cluny korzystało ze sławy i kultu patrona Aurillac. 
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FUNKCJONOWANIA RYNKU BANKOWEGO 
W POLSCE I WE FRANCJI

1. Pojęcie interesu publicznego  
w literaturze polskiej i francuskiej

Rozwój cywilizacyjny i komplikowanie się stosunków społecznych 
zachodzących w ramach wspólnoty państwowej spowodowały, że państwo 
zaczęło utożsamiać własne działania z działaniami na rzecz społeczeństwa, 
tworząc pewną kategorię własnych interesów, kategorię dobra ponadjednost-
kowego, dobra wspólnego, która mogła być konkurencyjna w stosunku do 
interesów jednostkowych, ale która w swoim zamyśle miała służyć zabez-
pieczeniu tychże interesów jednostkowych1. Treścią dobra wspólnego są nie 
tylko instytucje społeczne, ale także wartości kulturowe służące rozwojowi 
społeczeństwa. Pojęcie dobra wspólnego jest pojęciem relatywnym, dyna-
micznym i trzeba je widzieć w perspektywie rzeczywistości, w której funk-
cjonuje2. Początkowo pojęcie to utożsamiano wyłącznie z interesem państwa. 
Aktualnie występuje ono zarówno na poziomie niższym jak i wyższym niż 

* Dr, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego, Wydział Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Łódzkiego.

1 M. Z d y b, Prawny interes jednostki w sferze materialnego prawa administracyjnego, 
Lublin 1991, s. 201.

2 J. Ś r u c i n a, Dobro wspólne, Teoria i jej zastosowanie, Wrocław 1972, s. 55.
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zasięg geograficzny państwa. W pierwszym przypadku - interes wspólnot 
lokalnych jest częścią składową dobra wspólnego (interesu ogólnego)3, 
w drugim – występuje na poziomie Unii Europejskiej4. Prawo Unii Euro-
pejskiej dopuszcza także, obok interesu ogólnego państw członkowskich, 
istnienie interesu ogólnego „wspólnotowego” lub „europejskiego”5, który 
wyraża spójność państw w łonie Unii Europejskiej. 

W polskiej literaturze przedmiotu pojęcia: „dobra wspólnego”, „inte-
resu społecznego”, „interesu publicznego”, „interesu ogólnego” używane 
są zamiennie z tendencjami do preferowania któregoś z nich. Jednakże 
bez względu na to, jakiego pojęcia będziemy używali, słusznie podkreśla 
się w literaturze, że nie da się ich wyrazić w jakiejś jednej definicji6. Są to 
pojęcia nieostre. Dlatego ważny jest konkretny normatywny kontekst, cel 
regulacji prawnej i pozaprawne determinanty7. Cechą pojęć nieostrych „jest 
uzyskiwanie treściowych konturów dopiero w rezultacie zastosowania tego 
pojęcia do konkretnego przypadku, ich zawartość treściowa rzadko może 
zostać zdefiniowana, a na ogół może być jedynie przedmiotem opisu ich 
cech zasadniczych”8. Pojęcia takie używane są do regulowania takich stanów 
faktycznych (stosunków prawnych), których opisanie w sposób dostatecznie 
precyzyjny jest niemożliwe9.

W literaturze francuskiej dominuje pogląd, zgodnie z którym interes 
ogólny (l’intérêt général) mieści w sobie, co najmniej dwa aspekty: „interes 

3 D. T r u c h e t : Les fonctions de la notion d’intérêt général dans la jurisprudence du 
Conseil d’État, LGDJ, 1977, s. 285.

4 Th. h a m o n i a u x : L’intérêt général et le juge communautaire, LGDJ, 2001; 
E. honorat : L’intérêt général dans la jurisprudence de la Cour de Justice des communautés 
européennes, in Conseil d’État s. 387.

5 W swoich  propozycjach dotyczących instytucji europejskich i ich kompetencji z myślą 
o Konwencji nt. przyszłości Europy Komisja Europejska broniła swojej wyłącznej zdolności 
do inicjatywy ustawodawczej, ,,gdyż gwarantuje to, że propozycje będą reprezentowały 
„ogólny interes europejski” a nie interesy poszczególnych krajów”, Le Monde, 19–20 mai 
2002, s. 15; Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich podkreślił, że nawet jeśli 
państwa członkowskie bronią interesu krajowego, trzeba brać pod uwagę „interes ogólny 
Wspólnoty Europejskiej”, Cour de justice des Communautés européennes, 29 novembre 
1978, Pigs Marketing Bard, aff. 

6 M. Z d y b, op. cit,  s. 211.
7 J. B o r k o w s k i, Określenie administracji i prawa administracyjnego, [w:] System 

prawa administracyjnego, t. I, Warszawa 1983, s. 23.
8 M. w y r z y k o w s k i, Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, 

Warszawa 1986, s. 50.
 9 M. K a s t e l i k, Pojęcie „interes publiczny” w orzecznictwie Sądu Antymonopolo-

wego, Glosa, październik 2004, s. 13.
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zbiorowy obywateli” (l’intérêt collectif des citoyens), który uwzględnia 
interes indywidualny oraz „interes zbiorowości”(l’intérêt de la collectivi-
té)10. D. Linott  uważa, że interes zbiorowości nie może być oceniany bez 
powiązania z interesem zbiorowym obywateli. Dualizm ten przekłada się 
zatem, na formę rozróżnienia między interesem ogólnym bezpośrednim, 
a interesem ogólnym pośrednim. Pierwszy dotyczy obywateli bezpośrednio, 
zaś drugi realizowany jest za pośrednictwem instytucji publicznych. Prze-
myślenia D. Linotte stały się inspiracją dla G. Merland do zaproponowania 
dwóch pojęć interesu ogólnego, tj. interesu ogólnego „publicznego” i interesu 
ogólnego „prywatnego”11.

Interes ogólny „publiczny” to taki, który ma charakter nieosobowy 
i abstrakcyjny. Zgodnie z podziałem D. Linotte, wyodrębnić zatem może-
my interes ogólny publiczny „pośredni”, odpowiadający interesom władz 
publicznych, oraz interes ogólny publiczny „bezpośredni”, odnoszący się 
bezpośrednio do obywatela. Interesy publiczne i interesy władz publicznych 
są z sobą powiązane12, gdyż interes ogólny publiczny, zdaniem G. Merland, 
łączy często te dwa rodzaje interesów13. Przykładem mogą tu być zarówno 
polskie jak i francuskie unormowania prawne normujące zasady funkcjo-
nowania rynku bankowego. Jedną z podstawowych zasad tego rynku jest 
ochrona środków pieniężnych deponentów. Może być ona realizowana 
w sposób bezpośredni, poprzez zastosowanie przepisów dotyczących np. 
funduszy własnych, jakie obowiązani są posiadać depozytariusze działają-
cy na tym rynku, a także w sposób pośredni, kiedy te środki są stosowane 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa tego rynku.

Interes publiczny pośredni jest tożsamy z interesem władz publicznych. 
Przybiera on różne formy i może przejawiać się, w przypadku rynku ban-
kowego, w skutecznym funkcjonowaniu instytucji sprawujących nadzór 
nad tym rynkiem, a także w ciągłości funkcjonowania takich instytucji 
publicznych14.

10 D. Linotte, Recherches sur la notion d’intérêt général en droit administratif 
français,Thèse, Bordeaux I, 1975, s. 391; J. Chevallier, L’intérêt général dans l’Administration 
française, Revue internationale des sciences administratives, 1975, s. 325.

11 G. M e r l a n d, L’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, 
LGDJ, 2004, s. 254.

12 D. L i n o t t e, op cit., s. 396.
13 G. M e r l a n d, op. cit., s. 254.
14 Conseil Constitutionnel, nr. 85-192 DC du 24 juillet 1985, Recueil des décisions du 

Conseil constitutionnel, s. 56.
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Obok „interesu ogólnego publicznego pośredniego” utożsamianego 
z interesem władzy publicznej, „interes ogólny publiczny bezpośredni” 
dotyczy bezpośrednio obywatela niezależnie od jego sytuacji społeczno-
ekonomicznej. Powoływać się nań mogą wszyscy obywatele. Nie może 
służyć on zaspokojeniu interesów grup jednostek15. Interes ogólny publiczny 
bezpośredni odpowiada sprawom dotyczącym wszystkich obywateli w róż-
nych aspektach życia codziennego, np. bezpieczeństwo, porządek publicz-
ny16, a w przypadku rynku bankowego także bezpieczeństwa, przejrzystości 
i zaufania, które stanowią fundament funkcjonowania rynku bankowego17.

w typologii interesu ogólnego, zaproponowanej przez G. Merland, 
obok pojęcia „interesu ogólnego publicznego” występuje „interes ogólny 
prywatny”. Od interesu ogólnego publicznego różni się tym, że jego celem 
jest zaspokajanie interesów partykularnych. Interes ogólny publiczny nie jest 
całkowicie oddzielony od interesu ogólnego prywatnego. Może go zaspo-
kajać, ale zbieżność ta bywa tylko przypadkowa18. Interes ogólny prywatny 
odwołuje się do interesów indywidualnych lub grupowych i wiązany jest 
z ochroną określonego sektora rynku bankowego, np. banków spółdziel-
czych19.

Przedstawione powyżej refleksje, związane z wyjaśnieniem terminu in-
teres ogólny, stanowią punkt wyjścia dla wyjaśnienia przesłanek ingerencji 
władz publicznych w sferę funkcjonowania rynku bankowego w Polsce i we 
Francji. Przenikanie interesu ogólnego w przestrzeń rynku bankowego jest 
szczególnie widoczne na poziomie regulacji prawnych normujących jego 
funkcjonowanie. Przepisy regulujące funkcjonowanie rynku bankowego 
mają w znacznej mierze charakter publiczny, albowiem zawierają władcze 
ustalenia prawodawcy dotyczące zasad tworzenia, organizacji, zarządzania, 
finansowania instytucji ochrony działających na tym rynku oraz sprawowania 
nadzoru państwa nad tym rynkiem. Działania państwa w zakresie regulacji 

15 G. M e r l a n d, op. cit., s. 256.
16 Conseil Constitutionnel, nr. 87-228 DC, du 26 juin 1987, Recueil des décisions du 

Conseil constitutionnel, s. 38 .
17 Art. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. 

nr 156, poz.1119 ze zm.
18 G. M e r l a n d, op. cit., s. 257.
19 Rada Konstytucyjna we Francji uznała, że „prawodawca mógł brać pod uwagę 

interes ogólny, który według niego ma na celu zachowanie jednolitego systemu banków 
powołanego przez swą strukturę do ochrony specjalnej misji Kredytu Wiejskiego  w służbie  
środowisk wiejskich”, (Conseil Constitutionel, nr 87-232 DC du 7 janvier 1988, Recueil 
des décisions du Conseil constitutionnel, s. 17).
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prawnych normujących funkcjonowanie rynku bankowego podejmowane 
są zatem w interesie publicznym, nie – wbrew poglądom niektórych auto-
rów – ze względu na potrzebę chronienia mechanizmów rynkowych oraz 
zagrożeń, jakie dla podmiotów działających na tym rynku może nieść kryzys 
gospodarczy (na te wpływ mają bowiem zjawiska ekonomiczne), ale na 
ochronę fundamentalnych dla rynku bankowego wartości wypełniających 
treść interesu publicznego.

2. Znaczenie interesu publicznego dla tworzenia normatywnych 
podstaw funkcjonowania instytucji ochrony rynku bankowego

Trudności związane z pełnym określeniem istoty pojęć nieostrych, jakimi 
są: „interes ogólny”, „interes publiczny” czy też „interes społeczny” skłaniają 
do przyjęcia stanowiska, że wspólnym ich mianownikiem jest przekonanie 
o takich wartościach, które należy zachować za wszelka cenę, aby zachować 
rozwój społeczeństwa20. Te wartości określane, jako „minimum” powinny 
być rozumiane nie tylko, jako niezbędne i konieczne wartości, ale trakto-
wane, jako wezwanie do osiągnięcia stanu rzeczy, który może być w pełni 
osiągnięty – jeśli w ogóle − pod warunkiem wystąpienia wielu sprzyjających 
okoliczności21. Przyjęcie takiego założenia może przybliżyć wyjaśnienie 
rozumienia pojęcia interesu ogólnego w przestrzeni rynku finansowego. 
Uzasadnia bowiem prawomocność funkcjonowania na tym rynku określo-
nych struktur instytucji ochrony rynku bankowego. 

Kategoria interesu publicznego stwarza zatem możliwość przeniesienia 
na grunt prawa instrumentów celowościowych, poprzez które państwo prag-
nie oddziaływać na funkcjonowanie tego rynku. Ponieważ nie istnieje żadne 
obiektywne kryterium określania interesu ogólnego, jedynym uzasadnionym 
jest kryterium subiektywne, tj. wola ustawodawcy22. 

Prawodawca polski w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym 
i ustawie prawo bankowe definiując cele nadzoru nad działalnością bankową 
określił wartości, których respektowanie na rynku finansowym, w tym rów-
nież rynku bankowym, wypełnia treść interesu publicznego. Do czuwania 
nad przestrzeganiem tych wartości na rynku finansowym wyznaczył Komisję 
Nadzoru Finansowego. Wartościami tymi, zgodnie z art. 2 ustawy o nadzorze 

20 Z. K a m i e ń s k i, Monopol i konkurencja. Socjologiczna analiza instytucji politycz-
no-gospodarczych, Warszawa 1984, s. 217.

21 M. w y r z y k o w s k i, op. cit., s. 40.
22 G. M e r l a n d, op. cit., s. 114.



58 LESŁAW GÓRAL

nad rynkiem finansowym23, są: zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 
tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania 
do rynku, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku, 
poprzez realizację celów określonych w ustawie Prawo bankowe24, ustawie 
o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczo-
nych25, ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym26, ustawie o elektro-
nicznych instrumentach płatniczych27, ustawie o nadzorze uzupełniającym 
nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwesty-
cyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego28. 

Z analizy konstrukcji przepisu art. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem 
finansowym wynika, że wartości wspólne dla całego rynku finansowego sta-
nowią sumę wartości chronionych z uwagi na interes publiczny dla poszcze-
gólnych segmentów rynku finansowego. Prawodawca wyszedł z założenia, 
że z uwagi na istniejące bariery prawne, niedostateczną integrację rynku 
bankowego, rynku kapitałowego, rynku ubezpieczeń i funduszy emerytal-
nych wartości chronione w poszczególnych segmentach rynku finansowego 
są inne. Można by nawet pokusić się o postawienie tezy, że z uwagi na 
brak dostatecznej integracji rynku bankowego, rynku kapitałowego, rynku 
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, który sprawił, że wartości chronione 
na poszczególnych segmentach rynku finansowego są różne, inne są także 
cele nadzoru wykonywanego przez Komisję Nadzoru Finansowego nad po-
szczególnymi segmentami rynku finansowego. Trudno bowiem zgodzić się 
z taką interpretacją powołanego przepisu, że Komisja Nadzoru Finansowego 
konkretyzuje wartości wspólne dla rynku finansowego jako całości, takie 
jak: stabilność, bezpieczeństwo, przejrzystość, prawidłowe funkcjonowa-
nie rynku finansowego, zaufanie, a także zapewnienie ochrony interesów 
uczestników tego rynku również w przestrzeni prawnej rynku bankowego, 
rynku kapitałowego, rynku ubezpieczeń  i funduszy emerytalnych. Pojęcia 
takie mogą być bowiem rozumiane w sposób niejednolity na poszczegól-

23 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. Nr 157 
poz. 1119 ze zm.

24 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. Nr 72, poz. 665 ze zm.
25 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. Dz.U. Nr 124, poz. 1153 ze zm. 
26 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. Dz.U. Nr 183, poz. 1537 ze zm.
27 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, 

Dz.U. Nr 169, poz. 1385 ze zm.
28 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami 

kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład 
konglomeratu finansowego, Dz.U. Nr 83, poz. 719 ze zm. 
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nych segmentach rynku finansowego, zaś cele nadzoru, które wyznaczają te 
wartości chronione, z uwagi na charakter prawny nadzoru, muszą być ściśle 
określone przez prawodawcę, a nie interpretowane przez organ sprawujący 
nadzór nad rynkiem finansowym.  

Dla rynku bankowego podstawowymi wartościami wyznaczającymi cele 
nadzoru są wskazane w treści art. 133 ustawy Prawo bankowe bezpieczeń-
stwo środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz 
zgodność działalności banków z przepisami ustawy Prawo bankowe, ustawy 
o Narodowym Banku Polskim, statutem oraz decyzją o wydaniu zezwolenia 
na utworzenie banku. Wartości te realizowane są poprzez czynności podej-
mowane w ramach nadzoru polegające na:

1. dokonywaniu oceny sytuacji finansowej banków, w tym badaniu 
wypłacalności, jakości aktywów, płynności płatniczej, wyniku fi-
nansowego banków,

2. badaniu jakości zarządzania ryzykiem prowadzonej działalności,

3. badaniu zgodności udzielanych kredytów, pożyczek pieniężnych, 
akredytyw, gwarancji bankowych i poręczeń oraz emitowanych ban-
kowych papierów wartościowych z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami,

4. badaniu zabezpieczenia i terminowości spłaty kredytów i pożyczek 
pieniężnych,

5. badaniu przestrzegania limitów zaangażowań wierzytelności banku, 
udzielonych przez bank zobowiązań pozabilansowych oraz posia-
danych przez bank bezpośrednio lub pośrednio akcji lub udziałów 
w innym podmiocie określonych w art. 71 ustawy Prawo bankowe 
oraz o koncentracji kredytów, pożyczek, gwarancji bankowych 
i poręczeń określonych w art. 79a powołanej ustawy,

6. badaniu przestrzegania określonych przez Komisję Nadzoru Finan-
sowego norm dopuszczalnego ryzyka w działalności banków29.

Prawodawca polski nie posługując się pojęciem interesu publicznego, 
a jedynie wskazując w regulacjach normatywnych dotyczących nadzoru nad 
rynkiem bankowym wartości wypełniające to pojęcie, zobowiązał Komisję 

29 Art. 133 ust. 2 ustawy Prawo bankowe.



60 LESŁAW GÓRAL

Nadzoru Finansowego do określenia norm ostrożnościowych mających 
zapewnić respektowanie tych wartości. 

W praktyce zapewnieniu bezpieczeństwa środków pieniężnych groma-
dzonych na rachunkach bankowych służą ustalane przez Komisję Nadzoru 
Finansowego normy płynności oraz inne normy dopuszczalnego ryzyka w 
działalności banków30. Bank, aby mógł się wywiązać ze zobowiązań wobec 
swoich wierzycieli, w tym z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych 
przez deponentów na rachunkach bankowych, musi nie tylko dysponować 
wymaganym przez przepisy ustawy Prawo bankowe funduszami własnymi, 
ale przede wszystkim w taki sposób prowadzić działalność, aby wyelimino-
wać ryzyko braku płynności, tzn. stale utrzymywać dostateczną zdolność 
płatniczą rozumianą, jako płynność płatnicza. Ryzyko braku płynności wy-
nika z niezgodności między czasem utrzymywania zasobów finansowych, 
a czasem ich wykorzystania przez bank i jest najczęściej efektem niespłace-
nia przez klientów banku należnych wierzytelności w wymaganym terminie, 
nieoczekiwanie wysokich wypłat depozytów, zwłaszcza przed upływem 
okresu ich wymagalności, oraz nieprzewidzianych kosztów poniesionych 
przez bank. 

Przepisy ustawowe normujące działalność banków nie definiują pojęcia 
płynności płatniczej. Nakładają one jedynie na banki obowiązek utrzymywa-
nia płynności dostosowanej do rozmiarów i rodzaju prowadzonej działalno-
ści, upoważniając równocześnie Komisję Nadzoru Finansowego do ustalenia 
wiążących banki norm dopuszczalnego ryzyka, w tym również płynności 
płatniczej. Podejmowane przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzje 
przyjmują formę uchwał określających reguły rozważnego zarządzania ryzy-
kiem, związanym z działalnością banków. Reguły te znajdują zastosowanie 

30 Uchwała nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie 
zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczegól-
nych rodzajów ryzyka, w tym zakresu i warunków stosowania metod statystycznych oraz 
zakresu informacji załączanych do wniosków o wydanie zgody na ich stosowanie, zasad 
i warunków uwzględniania umów przelewu wierzytelności, umów o subpartycypację, umów 
o kredytowy instrument pochodny oraz innych umów niż umowy przelewu wierzytelności 
i umowy o subpartycypację, na potrzeby wyznaczania wymogów kapitałowych, warunków, 
zakresu i sposobu korzystania z ocen nadawanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiary-
godności kredytowej oraz agencje kredytów eksportowych, sposobu i szczegółowych zasad 
obliczania współczynnika wypłacalności banku, zakresu i sposobu uwzględniania działania 
banku w holdingach w obliczu wymogów kapitałowych i współczynnika wypłacalności 
oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącznie z funduszami 
własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu, sposobu i warunków ich 
wyznaczania, Dz. Urz. NBP Nr 2, poz. 3.
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na poziomie gospodarki finansowej poszczególnych banków, gdzie służą, 
przede wszystkim, ochronie zgromadzonych w bankach depozytów. 

Podporządkowany zasadzie legalizmu nadzór nad zgodnością działalno-
ści banków z przepisami ustawy – Prawo bankowe, ustawy o Narodowym 
Banku Polskim, statutem oraz decyzją o wydaniu zezwolenia na utworzenie 
banku − sprowadza się do realizacji ściśle określonych norm prawa mate-
rialnego. Instytucja sprawująca nadzór pełni rolę kwalifikującą zachowania 
adresatów norm. Naruszenie tych norm, odstępstwo od zakazu lub naka-
zu w nich wyrażonego, staje się podstawą interwencji Komisji Nadzoru 
Finansowego, mającej na celu przywrócenie stanu faktycznego do stanu 
zgodności z prawem lub też zapobieżenie skutkom działalności niezgodnej 
z prawem.

Francuskie unormowania Kodeksu Pieniężnego i Finansowego regulują-
ce funkcjonowanie rynku bankowego, podobnie jak regulacje polskie, okre-
ślają wartości, których respektowanie na tym rynku wypełnia treść interesu 
ogólnego. Wartościami chronionymi na francuskim rynku bankowym są: 
prawidłowe funkcjonowanie rynku, przestrzeganie przez podmioty działające 
na tym rynku przepisów normujących ich działalność oraz ochrona środków 
pieniężnych powierzonych podmiotom tego rynku. Wartości te, wyzna-
czające cele dla instytucji chroniących ten rynek, są wspólne zarówno dla 
całego rynku finansowego, jak i jego poszczególnych segmentów. W przy-
padku rynku bankowego są one konkretyzowane przez działania instytucji 
ochrony, które przyczyniają się do ustalenia i sprecyzowania określonych 
w unormowaniach wartości interesu ogólnego31. Uczestniczą one bowiem 
w tworzeniu regulacji normujących prawidłowe funkcjonowanie tego rynku, 
których celem jest ochrona depozytów, a dotyczących zasad rozważnego 
zarządzania ryzykiem, jakie towarzyszy działalności depozytariuszy32. 
Taki charakter mają uchwalone przez Komitet Doradczy ds. Legislacji 
i Przepisów Finansowych (Le Comité Consultatif de la Législation et de la 
Réglementation Financières) przepisy normujące zasady zarządzania ryzy-
kiem towarzyszącym działalności bankowej dotyczące: współczynnika wy-

31 D. L i n o t t e, op. cit., s. 298.
32 T. B o n n e a u et F. D r u m m o n d, Droit des marchés financiers, Economica 2005, 

s. 252-253.
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płacalności33, dużego ryzyka34, ryzyka międzybankowego35, płynności36 czy 
też adekwatności funduszy własnych37, jak i bezpieczeństwa ekonomicznego 
banku, który zapewniają jego fundusze własne38. Wymienione regulacje mają 
na celu zapewnienie bezpieczeństwa depozytów, które wykorzystywane są 
przez depozytariuszy na finansowanie swoich aktywów (kredyty, pożyczki, 
papiery wartościowe, udziały). Niedostateczna jakość tych aktywów może 
pociągnąć za sobą utratę ich wartości, co może niekorzystnie wpłynąć na 
wypłacalność depozytariusza i, w efekcie, na jego zdolność do wypłaty 
powierzonych mu depozytów39.  

Określone przez prawodawcę francuskiego wartości są realizowane 
przez publicznoprawne instytucje, powołane do ochrony tego rynku zgod-
nie z wymogami ustalonymi przez ustawę40. Ich rola ogranicza się zatem 

33 Règlement r 91-05 du 15 février 1991 relatif au ratio de solvabilité modifié par les 
règlements no 93-05 du 21 décembre 1993, no 94-03 du décembre 1994, no 95-02 et no 
95-05 du 21 juillet 1995, no 96-06, no 96-07 et no 96-09 du 24 mai 1996, no 97-04 du 
21 février 1997, no 98-03 du 7 décembre 1998, no 99-02  du 21 juin 1999, no 99-11 du 9 
juillet 1999, no 2000-03 du 6 septembre 2000, no 2000-09 du 8 décembre 2000 et par les 
arrêtés du Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 18 février 2005, du 24 
mai 2005, du 19 septembre 2005, du 15 mai 2006 et du 20 février 2007.

34 Règlement no 93-05 du 21 décembre 1993 relatif au contrôle des grands risques 
modifié par les règlements no 94-03 du 8 décembre 1994, no 96-06 du 24 mai 1996, no 
97-04 du 21 février 1997, no 98-03 du 7 décembre 1998, no 99-03 du 21 juin 1999, et no 
2000-03 du 6 septembre 2000 et par les arrêtés du Ministre de l’économie, des finances et 
de l’industrie du 15 mai 2006, du 20 février 2007 et du 11 septembre 2008.

35 Règlement no 90-07 du 20 juin 1990 relatif à la surveillance des risques interbancaires 
modifié par les règlements no 94-03 du 8 décembre 1994, no 97-02 du  21 février 1997, et 
no 2000-03 du 6 septembre 2000.

36 Règlement no 88-10 du 29 juillet 1988 relatif  à la liquidité des étabilissements dont 
l’ensemble de l’activité s’exerce dans les départements, territoires et collectivités territoriales 
d’outre-mer modifié par le règlement no 90-04 du 23 février 1990.

37 Sommaire de l’Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres 
applicables aux établissements de crédit et et aux entreprises d’ivestissement.

38 Règlement no 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres modifié par les 
règlements no 91-05 du 15 février 1991, no 92-02 du 27 janvier 1992, no 93-07 du 21 
décembre 1993, no 94-03 du 8 décembre 1994, no 98-03 du 7 décembre 1998, no 2000-03 
du 6 septembre 2000, no 2000-09 du 8 décembre 2000 et par les arrêtés du Ministre de 
l’économie, des finances et de l’industrie du 24 mai 2005, 19 septembre 2005, du 3 mars 
2006, du 20 février 2007 et du 11 septembre 2008.

39 B. D e l e t r e, Rapport de la mission de réflexion et de propositions sur  l’organisation 
et le fonctionnement de la supervision des activités financières en France, Inspection Géné-
rale des Finances Nr 2008-M-069-02, janvier 2009, s. 9.

40 J. C h e v a l l i e r, Science administrative, PUF, 1994, s. 540.
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do konkretyzacji wartości składających się na interes ogólny i legitymizuje 
zasięg władztwa finansowego przyznanego tym instytucjom w celu wyko-
nywania zadań w zakresie zarządzania, kontrolowania i stosowania środków 
nadzoru finansowego. 

Ochrona środków pieniężnych, powierzonych podmiotom działającym 
na rynku bankowym, realizowana jest nie tylko metodą pośrednią poprzez 
tworzenie regulacji normujących prawidłowe funkcjonowanie tego rynku, 
których celem jest ochrona depozytów, ale również metodą bezpośrednią, 
poprzez tworzenie funduszy gwarantowania depozytów bankowych. Zarów-
no przepis art. 21 polskiej ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym 
Funduszu Gwarancyjnym, jak i art. L. 312–314 francuskiego Kodeksu 
Pieniężnego i Finansowego podkreślają, że głównym celem ich utworze-
nia jest zapewnienie zwrotu deponentom ich depozytów na warunkach 
i w wysokości określonej w unormowaniach prawnych, w sytuacji kiedy 
instytucja, której powierzyli depozyty, nie może wywiązać się z przyjętych 
zobowiązań. Pełnią one rolę wzmacniającą system ochrony deponentów ryn-
ku bankowego. Fundusze gwarantowania realizują więc prawny obowiązek 
zapewnienia minimalnego poziomu ochrony określonej grupy deponentów, 
co ma istotne uzasadnienie społeczne i ekonomiczne i jest zarazem przeja-
wem ochrony konsumenta na rynku usług bankowych na jednolitym rynku 
bankowym Unii Europejskiej. 

Ochrona środków pieniężnych deponentów może być realizowana przez 
fundusze gwarantowania również metodą pośrednią, tj. poprzez podejmo-
wanie działań o charakterze prewencyjnym wobec podmiotów należących 
do systemu gwarantowania, aby deponenci nie ponieśli szkody na skutek 
ogłoszenia upadłości depozytariusza. Polski prawodawca upoważnił Ban-
kowy Fundusz Gwarancyjny do udzielania pomocy bankom objętym syste-
mem gwarantowania. Rodzaje środków pomocowych mogą mieć charakter 
pożyczek, gwarancji, poręczeń oraz wykupu wierzytelności. Ustawodawca 
dopuszcza możliwość ich udzielania przez BFG na warunkach korzystniej-
szych od ogólnie stosowanych przez banki. 

Przejawem ingerencji państwa w sferę funkcjonowania rynku bankowego 
jest tworzenie, zarówno we Francji, jak i w Polsce, instytucji ochrony rynku 
bankowego. Prawodawca  powierza im zadania, których celem jest ochrona 
wartości wypełniających treść interesu publicznego na rynku bankowym. 
W sytuacji kiedy interes publiczny wyraża się poprzez normę ustawową, jego 
ocena należy całkowicie do Parlamentu. Taka „legicentryczna” koncepcja 
interesu publicznego podkreśla jego polityczny i koniunkturalny charakter, 
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i sprawia, że interes publiczny pozostaje tym nieuchwytnym pojęciem, które 
pojawia się we współczesnym parlamentaryzmie bardziej jako wyraz woli 
większości politycznej niż woli ogółu41. Dlatego też prawodawca, tworząc 
uzasadnione interesem publicznym regulacje normujące funkcjonowanie 
instytucji ochrony rynku finansowego, powinien − uwzględniając poziom 
rozwoju krajowego rynku bankowego − kierować się, przy wyznaczaniu 
wartości determinujących cel działania tych instytucji, zasadą proporcjonal-
ności42. Wyznacza bowiem ona granicę dla prawodawcy, powołującego się 
na konkretne wartości rynku finansowego chronione ze względu na interes 
publiczny. Uzasadniają one powołanie instytucji ograniczających prawa 
i swobody podmiotów prowadzących działalność na tym rynku w imię 
ochrony takich wartości, jak: prawidłowe funkcjonowanie rynku bankowe-
go, jego stabilność, bezpieczeństwo oraz przejrzystość, zaufanie do rynku, 
a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku. Zasada 
ta, odwołująca się do idei rozumu i odpowiedniości, tj. pojęć mających ko-
notację filozoficzną zakłada, że istnieje rozsądny związek między celami, 
do których dąży prawodawca, a więc chronionymi wartościami, a zastoso-
wanymi środkami, które pozwalają na osiągnięcie tego celu. W przypadku 
regulacji dotyczących rynku bankowego zakłada ona, że przyjęte przez 
prawodawcę unormowania dotyczące instytucji nadzoru i gwarantowania, 
zapewnią respektowanie wartości chronionych przez te instytucje, a więc 
przestrzeganie przepisów normujących funkcjonowanie tego rynku oraz 
ochronę środków pieniężnych powierzonych podmiotom rynku bankowego. 
Zasada proporcjonalności wyraża się także poprzez zasadę skuteczności, 
która oznacza, że wprowadzone przepisy, dotyczące instytucji ochrony rynku, 
powinny skutecznie osiągać przewidziany cel, a więc chronić wyznaczone 
tym celem wartości.

Podsumowanie

Przedstawione wyżej rozważania, dotyczące interesu publicznego jako 
przesłanki ingerencji państwa w sferę funkcjonowania rynku bankowego, 
pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:

41 G. M e r l a n d, op. cit., s. 132.
42 X. P h i l i p p e, Le  contrôle de proportionnalité dans les jurisprudences constitu-

tionnelles du legislatur français, Economica – PUAM, 1990, s. 7.
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1. Rynek bankowy stanowi istotny element gospodarki zapewniający 
przepływ i alokację środków finansowych. Dlatego też mechanizm świad-
czenia usług na tym rynku poddany został regulacjom prawnym. Przepisy 
regulujące funkcjonowanie rynku bankowego mają w znacznej mierze 
charakter publiczny, albowiem zawierają władcze ustalenia prawodawcy 
dotyczące zasad tworzenia, organizacji, zarządzania podmiotów działających 
na tym rynku oraz sprawowania kontroli i nadzoru państwa nad tym rynkiem. 
Działania państwa podejmowane są w interesie publicznym ze względu na 
potrzebę chronienia wartości, które należy zachować, aby zapewnić rozwój 
tego rynku. Uważam, że wartości te powinny być rozumiane nie tylko jako 
niezbędne i konieczne, ale traktowane jako wezwanie do osiągnięcia stanu 
rzeczy, który może być w pełni osiągnięty pod warunkiem wystąpienia wielu 
sprzyjających okoliczności na rynku bankowym. 

2. Prawodawca polski w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym 
i ustawie Prawo bankowe, definiując cele nadzoru nad działalnością bankową 
określił wartości, których respektowanie na rynku bankowym wypełnia treść 
interesu publicznego. Są nimi wskazane w treści art. 133 ustawy Prawo ban-
kowe: bezpieczeństwo środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach 
bankowych oraz zgodność działalności banków z przepisami ustawy Prawo 
bankowe, ustawy o Narodowym Banku Polskim, statutem oraz decyzją 
o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku. Wartościami chronionymi na 
francuskim rynku bankowym są, określone w przepisach Kodeksu Pie-
niężnego i Finansowego, prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego, 
przestrzeganie przez podmioty działające na tym rynku przepisów normu-
jących ich działalność oraz ochrona środków pieniężnych, powierzonych 
podmiotom tego rynku. Stwierdzić zatem należy, że wartościami określają-
cymi minimum funkcjonowania rynku bankowego, są: przestrzeganie przez 
podmioty działające na tym rynku regulacji prawnych normujących ich 
działalność, co niewątpliwie zapewnia prawidłowe funkcjonowanie rynku, 
oraz ochrona środków pieniężnych deponentów, rozumiana jako zapew-
nienie bezpieczeństwa tym środkom. Dokonany przez prawodawcę wybór 
tych wartości i przyjęta na tym poziomie ochrona interesu publicznego na 
rynku bankowym sprawił, że wartości te wyznaczają granicę dozwolonego 
działania dla publicznoprawnych instytucji ochrony rynku bankowego, 
ograniczając ich uprawnienia dyskrecjonalne.

3. Instytucjom ochrony rynku bankowego, tj. instytucjom nadzoru 
i funduszom gwarantowania depozytów bankowych, powierzył prawodaw-
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ca zadania mające na celu ochronę wartości wypełniających treść interesu 
publicznego na tym rynku. Wartości te wyznaczają normatywne cele dla 
instytucji chroniących rynek bankowy. Uważam, że wskazując w treści za-
pisów normatywnych wartości wypełniające pojęcie interesu publicznego, 
prawodawca przeniósł tym samym ciężar ustalenia ich treści na instytucje 
chroniące ten rynek. Zastrzec jednak należy, że dotyczy to wyłącznie bez-
pieczeństwa środków pieniężnych, których dyspozytariuszami są podmioty 
działające na tym rynku. Instytucje ochrony rynku bankowego uczestniczą 
bowiem w tworzeniu regulacji normujących funkcjonowanie tego rynku, 
które mają zapewnić ochronę środków pieniężnych deponentów.

4. Stwierdzić należy, że określone przepisami prawa wartości chronio-
ne przez wyznaczone do tego instytucje wypełniają treść pojęcia „interes 
publiczny bezpośredni”, na który powoływać się mogą wszyscy deponenci, 
niezależnie od ich sytuacji społeczno-ekonomicznej. Wartości chronione nie 
mogą bowiem służyć zaspokojeniu interesów grupowych, np. określonych 
podmiotów sektora bankowego. Uważam, że na poziomie rynku bankowego 
odpowiadają one sprawom dotyczącym wszystkich deponentów w aspekcie 
ochrony ich środków pieniężnych i ich zaufania do podmiotów tego rynku. 
Od „interesu publicznego bezpośredniego” odróżnić jednak należy „interes 
publiczny pośredni”, którego wartości nie zostały wprost wyrażone w prze-
pisach określających cel działania instytucji ochrony rynku bankowego. Jest 
on tożsamy z interesem władz publicznych. Przybiera różne formy i może 
przejawiać się, w przypadku rynku bankowego, w skutecznym funkcjono-
waniu publicznoprawnych instytucji ochrony tego rynku, a także w ciągłości 
funkcjonowania takich instytucji.
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INTÉRÊT PUBLIC EN TANT QUE PRÉMISSE DE L’INGÉRENCE  
DE L’ÉTAT DANS LE DOMAINE DU FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ 

BANCAIRE EN POLOGNE ET EN FRANCE

(Résumé)

L’article a pour objet l’analyse des régulations polonaises et françaises qui décrivent 
les prémisses d’ingérence du législateur dans le domaine du fonctionnement du marché 
bancaire. L’étendue de cette ingérence est définie par les valeurs, contenues dans les ré-
gulations, dont le respect sur le marché bancaire constitue l’intérêt public. L’intérêt public 
direct, dont les valeurs constitutives sont définies dans les textes de loi auxquels peuvent 
se référer tous les déposants, se distingue de l’intérêt public indirect dont les valeurs ne 
sont pas exprimées directement dans les régulations déterminant le but de l’activité des 
institutions de protection du marché bancaire. Il est identique à l’intérêt des autorités pu-
bliques et se manifeste par le fonctionnement efficace et la continuité de ces institutions 
de protection du marché bancaire.
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Urząd legati iuridici w strukturze rzymskiej administracji prowincjo-
nalnej jest stosunkowo mało znany. Był on wyjątkowo rzadko obsadzany 
z racji swego szczególnego charakteru. Stan współczesnej wiedzy pozwala 
wskazać jedynie kilka prowincji, gdzie legaci byli nominowani. Należały 
do nich hiszpania Tarrakońska (wcześniej nazywana hiszpanią Bliższą), 
Asturia i Gallaecia, Brytania1 oraz obie Pannonie2.

Na określenie legati iuridici często zamiennie stosowano pojęcie iuridi-
cus, które było używanie jeszcze w co najmniej dwóch innych znaczeniach. 
Przede wszystkim, pojęcie to stosowane było na oznaczenie urzędników 
sądowych rezydujących w Aleksandrii (iuridicus Alexandreae). W zakresie 
posiadanych kompetencji jurydykowie aleksandryjscy sprawowali cywil-
ny wymiar sprawiedliwości. Urzędnicy ci powoływani byli bezpośrednio 
przez cesarzy i nie podlegali strukturom administracyjnym Egiptu3. Źród-
łem współczesnej wiedzy na temat ich obowiązków są niemalże jedynie 

1 F. D e  M a r t i n o, Storia della Costituzione Romana IV, Parte Seconda, napoli 1965, 
s. 732. por. ostatnio na temat legati iuridici w Hiszpanii p. O z c a r i z  G i l, Los iuridici 
de la provincia Hispania citerior: cuestiones acerca de su origen y naturaleza, Espacio, 
Tiempo y Forma, Serie II, historia Antigua 19–20/2006–2007, s. 525–533.

2 C. J u l i a n, Iuridicus [w:] Le Dictionnarie des Antiquités Grecques et Romaines 
T. Vol. 1, paris 1900, s. 715.

3 W źródłach występuje on także pod innymi nazwami, np. iuridicus Aegypti, iuridicus 
Alexandrae ad Aegypti itp., por. h. K u p i s z e w s k i, The Iuridicus Alexandreae, The 
Journal of Juristic Papyrology 7–8/1953–1954, s. 188–190.
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źródła papirologiczne. W justyniańskich Digestach tylko raz wskazany jest 
przedmiotowy zakres kompetencji iuridici Alexandrae. Zdaniem Ulpiana, 
jurydykowi aleksandryjskiemu przysługiwało nadane konstytucją Marka 
Aureliusza prawo ustanawiania opiekuna4. Przypuszczalnie tożsamy urząd 
został powołany w III wieku n.e. w syryjskiej Palmirze5. Inne znaczenie 
terminu iuridicus związane było z kolei z italijską administracją sądową. 
Pierwotnie, za czasów hadriana, ustanowione zostały w Italii cztery okręgi 
sądowe. Każdym kierował sędzia w randze konsulara. Korzystania z tego 
systemu poniechano za czasów rządów Antoninusa Piusa6. przywrócono go 
zaś w początkach rządów (163 albo 164 rok n.e.) Marka Aureliusza7. wów-
czas sędziów przewodniczących poszczególnym okręgom zaczęto nazywać 
iuridici. Za rządów kolejnych princepsów struktura organizacyjna okręgów, 
a także ich ilość, ulegały ciągłym zmianom8. 

Urząd legati iuridici stworzony został zapewne za rządów Wespazjana 
albo Domicjana9. Legatów powoływano jedynie w prowincjach cesarskich 
(provinciae Caesaris). W prowincjach zarządzanych bezpośrednio przez 
cesarzy stacjonowały legiony, których celem była obrona niespokojnych, 
świeżo włączonych do cesarstwa obszarów. Tam zaś, gdzie walki nad 
ujarzmieniem prowincji przybierały najcięższy obrót, decydowano się 
na powoływanie legati iuridici. Namiestnicy byli bowiem zbyt obciążeni 
prowadzeniem wojny, by móc sprostać stawianym przed nimi obowiązkom 
sędziowskim10.

Legaci mianowani byli jedynie w tych okresach, gdy sytuacja polityczna 
prowincji tego wymagała. Ich nominacja odbywała się prawdopodobnie po 
uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku przez namiestnika. W związku 
z czym iuridici nie podlegali władzy namiestnika i nie byli uwzględniani 

 4 D. 1.20.2 Ulpianus libro trigensimo nono ad Sabinum.
 5 C. J u l i a n, Iuridicus…, s. 715; F. De Martino, Storia…, s. 731.
 6 C. Julian, Iuridicus…, s. 715.
 7 Ibidem; G. F e r r a r i, Iuridici [w:] Novissimo Digesto Italiano IX, Torino 1963, 

s. 346; W. L i t e w s k i, Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1998, s. 32, 
s.v. Iuridici.

 8 M. C o r b i e r, Les circonscriptions judiciaires de l’Italie de Marc-Aurèle à Aurélian, 
Mélanges de l’Ecole française de Rome. Antiquité 85.2/1973, s. 619–635.

 9 M. C a r y, h. h. S c u l l a r d, Dzieje Rzymu, Tom II, Warszawa 2001, s. 178.
10 C. J u l i a n, Iuridicus…, s. 715; A. von Premerstein, Legatus [w:] Realencyclopadie 

der Classischen Altertumswissenschaft Band XII, 1, Stuttgart 1924, kol. 1149.
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w zwyczajnych strukturach sądownictwa prowincjonalnego11. Przybywali 
oni do prowincji w charakterze pomocy12, a ich uprawnienia sądownicze 
miały charakter nadzwyczajny. Bezpośrednimi zwierzchnikami legatów byli 
cesarze, którzy wyposażali ich w imperium propraetore. Angielski historyk, 
S. Frere w następujący sposób skomentował tę podległość: the iuridicus was 
an officer of praetorian status, responsible to the emperor, but subordinate 
to the governor; he acted as his deputy in legal matters13. Odróżniało to 
w istotny sposób pozycję legati iuridici od powoływanych w prowincjach 
senackich legati proconsulis, którzy, choć pełnili podobną funkcję, to jednak 
mianowani byli przez namiestników prowincji i im podlegali14. 

pozycja legati iuridici była z kolei bardzo zbliżona do pozycji legati le-
gionis. Obaj urzędnicy powoływani byli w celu zastępowania namiestników 
prowincji, a także stawiano im podobne „wymagania zawodowe” – musieli 
odbyć uprzednio preturę, oraz pochodzić ze stanu senatorskiego15. Do ich 
kompetencji należało sprawowanie w zastępstwie namiestnika wymiaru 
sprawiedliwości16. Ze względu na specyfikę sprawowanego urzędu, najpraw-
dopodobniej orzekali oni w sprawach karnych wojskowych17.

w Brytanii stanowisko legati iuridici zajmowało co najmniej siedmiu 
urzędników, z których jedynie pięciu znanych jest współcześnie z imienia 
dzięki źródłom epigraficznym. Pierwszym był Gaius Salvius Liberalis 
wybitny adwokat18, którego powołano na to stanowisko w czasach namiest-

11 C. J u l i a n, Iuridicus…, s. 715.
12 A. B e r g e r, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, philadelphia 1953, s. 539, 

s.v. Legati iuridici.
13 S. F r e r e, Britannia, London 1991, s. 183.
14 w. L i t e w s k i, Rzymski proces cywilny, Warszawa–Kraków 1988, s. 76; A. Berger, 

Encylopedic..., s. 539, s.v. Legati proconsulis.
15 Por. C. J u l i a n, Iuridicus…, s. 715; A. B e r g e r, Encylopedic..., s. 539, s.v. Legati 

legionum.
16 A. B e r g e r, Encylopedic…, s. 539, s.v. Legati legionum.
17 na temat rozpatrywania wojskowych spraw karnych por. w. L i t e w s k i, Rzymski 

proces karny, Kraków 2003, s. 71.
18 CIL IX.5533 = ILS 1011. O Liberalisie jako o prawniku wspominają Swetoniusz (Vita 

Divi Vespasiani 13) oraz Pliniusz Młodszy w swoich listach (Epistularum 2.14.17; 3.9.22). 
Być może Wespazjan powołując jurydyków kierował się ich doświadczeniem prawniczym. 
Legat powołany przez niego do sprawowania swej funkcji w hiszpanii, Larcius Licinius, 
również był adwokatem, por. B. L e v i c h, Vespasian, London 1999, s. 136. 
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nictwa Agrykoli w Brytanii, w roku 78 bądź 81 n.e.19. Jego powołanie na 
stanowisko prowincjonalnego jurydyka musiało mieć bezpośredni związek 
z prowadzonymi przez Agrykolę działaniami zbrojnymi w północnej części 
Brytanii20. Długie walki z Kaledonami uniemożliwiały namiestnikowi spra-
wowanie innych zasadniczych funkcji, jakie na nim spoczywały. Liberalis 
musiał być zatem dla Agrykoli prawdziwym wybawieniem w zakresie spra-
wowanej w Brytanii jurysdykcji. Drugim legatem mianowany został w roku 
84 n.e. Lucius Iavolenus Priscus21. Jak wskazywał J. Kodrębski22, Iavolenus 
Priscus zajmował szczególne miejsce wśród rzymskich jurystów. Nie tylko 
był przywódcą szkoły Sabinianów, ale również zajmował liczne stanowiska 
urzędnicze, co było pewnym novum w porównaniu z jego poprzednikami. 
Posiadał równocześnie ius publice respondendi. Jan Kodrębski, zauważył iż 
późniejsi juryści z rzadka cytowali Iavolenusa. Dało to polskiemu romaniście 
podstawę do twierdzenia, iż Iavolenus „(...) nie był twórczym ani głębokim 
umysłem”23. Nie można jednak odmówić drugiemu brytońskiemu jurydyko-
wi autorstwa dwustu fragmentów, które włączone zostały przez Tryboniana 
i jego współpracowników do Digestów.

Wraz z zakończeniem namiestnictwa Agrykoli (84 rok n.e.) w dziejach 
rzymskiej Brytanii rozpoczyna się okres, który niemalże w ogóle nie został 
udokumentowany w jakichkolwiek źródłach literackich. Odtworzenie wy-
darzeń w kolejnych kilkudziesięciu latach, które miały wówczas miejsce na 
Wyspie, możliwe jest praktycznie jedynie na podstawie materiału archeolo-
gicznego24. Chociaż istnieją poszlaki, które potwierdzają prowadzenie dzia-
łań zbrojnych w prowincji, szczególnie za rządów Trajana25, to jednak nauka 
nie dysponuje żadnymi wiadomościami, które potwierdzałyby powołanie 
wówczas jakichkolwiek jurydyków. Milczenie źródeł literackich przerywa 

19 Zachowany w materiale epigraficznym cursus honorum Liberalisa nie pozwala na 
jednoznaczne wskazanie daty objęcia przez niego urzędu. A. R. B i r l e y, The Roman 
Government of Britain, Oxford 2005, s. 268–270.

20 Por. S. F r e r e, Britannia..., s. 87–102.
21 CIL III.2864 = ILS 1015 + add.; A. R. B i r l e y, The Roman..., s. 270. Eric Birley 

ustalił jako początek sprawowania przez Iavolenusa Priscusa jego urzędu rok 83 n.e., por. 
E. B i r l e y, Law in Roman Britain [w:] Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, II 
Principat, Band 13, Berlin–New york 1980, s. 621.

22 J. K o d r ę b s k i błędnie określił Iavolenusa Priscusa jako namiestnika Brytanii, por. 
J. K o d r ę b s k i, Szkoły prawa w Rzymie wczesnego cesarstwa, Łódź 1974, s. 126.

23 Ibidem, s. 125–128. 
24 E. B i r l e y, Roman Britain and the Roman Army, Kendal 1953, s. 20; S. F r e r e, 

Britannia..., s. 105.
25 E. B i r l e y, Roman Britain…, s. 22–29.
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dopiero objęcie rządów przez hadriana. Za jego panowania mianowany 
został, prawdopodobnie pod koniec lat dwudziestych, bądź na początku lat 
trzydziestych II wieku, n.e., kolejny iuridicus – Marcus Vettius Valens26. 
Przybliżony rok nominacji Valensa można połączyć z działaniami zbrojny-
mi, do jakich doszło około 130 roku n.e. w Brytanii, w związku z którymi 
hadrian mianował m.in. nowego namiestnika27. Analiza inskrypcji, w której 
przedstawione zostały kolejne szczeble kariery Valensa pozwala przypusz-
czać, iż w okresie rządów hadriana ranga stanowiska legati iuridici w istotny 
sposób została obniżona. Salvius Liberalis i Iavolenus Priscus nie tylko byli 
znawcami prawa, lecz również posiadali wieloletnie doświadczenie admini-
stracyjne, będące wynikiem zajmowania licznych stanowisk urzędniczych. 
Kariera Valensa, poprzedzająca jego mianowanie na jurydyka Brytanii, nie 
może się równać z karierami jego dwóch poprzedników. Eric Birley uważał, 
iż dokonywane wcześniej nominacje służyć miały przygotowaniu zasad 
funkcjonowania legatów w prowincji. Stanowiłoby to zatem wyjaśnienie, 
dlaczego dwóch pierwszych legatów posiadało rozległe przygotowanie 
prawnicze i doświadczenie administracyjne. Co więcej, niemalże identycz-
na sytuacja miała miejsce za rządów hadriana w Hispania citerior. Tam 
również na stanowisko legata powołany został urzędnik nieposiadający tak 
bogatego doświadczenia jak jego poprzednicy28. 

Czwarty legat – Gaius Sabucius29 powołany został na swoje stanowisko 
około roku 172 n.e.30 za rządów Marka Aureliusza. Mianowanie Sabuciusa 
pokrywa się z mianowaniem około tego samego roku nowego namiestnika 
Brytanii Quintusa Antistiusa Adventusa. Prawdopodobnie przyczyną tych 
personalnych zmian było zagrożenie wojną, o jakim wspomina autor bio-
grafii Marka Aureliusza (Inminebat et Parthicum bellum et Brittanicum)31. 
Żadne inne informacje na jego temat nie dochowały się jednak do czasów 
współczesnych. Ostatnim znanym z imienia legatem jest Marcus Antius 
Crescens Calpurnianus32. Wśród znanych legati iuridici zajmuje on miejsce 
szczególne. Obok pełnienia funkcji jurydyka, Crescens powołany został 
również na stanowisko vice legati, tzn. pełniącego obowiązki namiestnika 

26 CIL IX.383; A. R. B i r l e y, The Roman..., s. 272.
27 S. F r e r e, Britannia..., s. 123; A. R. B i r l e y, The Roman..., s. 129–132.
28 E. B i r l e y, Law..., s. 622.
29 CIL VI.1510 = ILS 1123.
30 A. R. B i r l e y, The Roman..., s. 273.
31 SHA Vita Marci Antonini 22.1; A. R. B i r l e y, The Roman..., s. 160.
32 CIL VI.1336 = ILS 115.
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prowincji, do czasu objęcia jej przez nowo mianowanego namiestnika. Nale-
ży zwrócić uwagę na fakt, iż zazwyczaj do pełnienia tej funkcji powoływani 
byli prokuratorzy prowincji bądź legati legionis33. Trudno jest ustalić czas, 
w którym Crescens przebywał w Brytanii. Prawdopodobnie ustanowiono 
go jurydykiem w schyłkowym okresie rządów Viriusa Lupusa nad Brytanią. 
Wraz ze śmiercią Lupusa (bądź opuszczeniem przez niego Wyspy) Crescens 
mianowany został tymczasowym namiestnikiem, którego zadaniem było 
oczekiwanie na przybycie powołanego przez Septymiusza Sewera Gaiusa 
Valeriusa Prudensa. Musiało dojść zatem do tego około roku 203 n.e.34  

Oprócz wymienionych powyżej legatów, w źródłach epigraficznych 
zachowały się jeszcze dwa inne przekazy dotyczące ich urzędu w Brytanii35. 
Imiona tych jurydyków pozostają jednak nieznane. W opinii A. R. Birley’a, 
urzędników tych mianowano w II wieku n.e.36

Dowody na aktywną działalność jurydyków w Brytanii są nader ską-
pe. Ograniczają się one do dwóch fragmentów Digestów. Pierwszy z nich 
pochodzi od Iavolenusa Priscusa i powszechnie uważany jest za zapis jed-
nego z posiedzeń sądowych, jakim jurysta przewodniczył pełniąc funkcję 
prowincjonalnego jurydyka.

D. 36.1.48 (Iavolenus libro 11 epistularum) Seius Saturninus archiguber-
nus ex classe Britannica testamento fiduciarium reliquit heredem Valerium 
Maximum trierarchum, a quo petit, ut filio suo Seio Oceano, cum ad an-
nos sedecim pervenisset, hereditatem restitueret. Seius Oceanus antequam 
impleret annos, defunctus est: nunc Mallius Seneca, qui se avunculum Seii 
Oceani dicit, proximitatis nomine haec bona petit, Maximus autem trierar-
chus sibi ea vindicat ideo, quia defunctus est is cui restituere iussus erat. 
Quaero ergo utrum haec bona ad Valerium Maximum trierarchum heredem 
fiduciarium pertineant an ad Mallium Senecam, qui se pueri defuncti avun-
culum esse dicit. Respondi: si Seius Oceanus, cui fideicommissa hereditas 
ex testamento Seii Saturnini, cum annos sedecim haberet, a Valerio Maximo 
fiducario herede restitui debeat, priusquam praefinitum tempus aetatis im-
pleret, decessit, fiduciaria hereditas ad eum pertinet, ad quem cetera bona 
Oceani pertinuerint, quoniam dies fideicommissi vivo Oceano cessit, scilicet 

33 A. R. B i r l e y, The Roman..., s. 171.
34 Ibidem; S. F r e r e, Britannia..., s. 158.
35 CIL XIV.4248 = Insc. It. IV.137; EE IX.772 + 774.
36 A. R. B i r l e y, The Roman..., s. 268.
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si prorogando tempus solutionis tutelam magis heredi fiducario permisisse, 
quam incertum diem fideicommissi constituisse videatur.

Postępowanie opisane przez Iavolenusa dotyczyło pozostawienia przez 
Seiusa Saturninusa, głównego dowódcy floty brytyjskiej testamentu, w któ-
rym swym dziedzicem ustanowił on syna – Seiusa Oceanusa. Do spadku do-
łączony został zapis w formie fideikomisu, zaś heres fiduciarii ustanowiony 
został dowódca triery, służący zapewne pod komendą Saturninusa, Valerius 
Maximus. Warunkiem wydania spadku Oceanusowi było ukończenie przez 
młodzieńca szesnastego roku życia (cum ad annos sedecim pervenisset, 
hereditatem restitueret). Sprawa trafiła przed sąd jurydyka w związku ze 
śmiercią młodego Oceanusa przed ukończeniem przez niego wymaganego 
wolą ojca wieku. Nieobjętym spadkiem zainteresował się wuj zmarłego 
chłopca – Mallius Seneca. 

W przedmiotowej sprawie doszło zatem do istotnej zmiany okoliczno-
ści określających treść czynności prawnej. Choć w fideikomisie wskazano 
termin zawieszający (dies a quo), to z punktu widzenia następczej oceny 
prawnej, której dokonać musiał Iavolenus Priscus, zdarzenie określone 
w fideikomisie Seiusa Saturninusa okazało się być warunkiem (condicio). 
Ostatecznie bowiem, dojście przez Oceanusa do szesnastego roku życia 
okazało się być zdarzeniem niepewnym.

Jurysta orzekł, iż celem ustanowienia fideikomisu było objęcie spadku 
pieczą do czasu osiągnięcia przez Oceanusa odpowiedniego wieku, nie zaś 
jego przekazanie do używania przez nieokreślony czas. W związku z tym Ia-
volenus zasądził pozostawiony spadek na rzecz wuja zmarłego chłopca37.

Powyższy fragment Digestów wydaje się zajmować szczególną pozycję 
wśród innych, nielicznych przykładów obowiązywania prawa rzymskiego 
w Brytanii. Podniesiony może być on bowiem do rangi symbolu. Prawo 
angielskie, zdecydowanie różne od prawa krajów kontynentalnej Europy, 
charakteryzuje się przede wszystkim odmiennością sposobu regulacji in-
stytucji prawnych – wynikającą z odmienności źródeł prawa38. podczas 
gdy część angielskich instytucji prawnych, choć odmiennie skonstruowana, 

37 Na temat warunków i terminów dołączanych to treści fideikomisu, por. F. L o n g -
c h a m p s  d e  B é r i e r, Warunki, terminy i fideikomis uniwersalny w rzymskim prawie 
prywatnym, Studia Iuridica 37/1999, s. 95–122.

38 R. C. van C a e n e g e m, The English Common Law, a Divergence from the European 
Pattern, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 47/179, s. 1–7, R. T o k a r c z y k, Komparat-
ystyka prawnicza, Warszawa 2008, s. 151.
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koresponduje z pewnymi ogólnymi wzorcami rozwiązań kontynentalnych, 
to inne z kolei stanowią wytwór ściśle związany z kulturą prawa angielskie-
go. Tradycyjnie, jako przykład tej samodzielności, literatura przedmiotu 
wskazuje instytucję trustu39. Równocześnie angielscy prawnicy dokonują 
częstych porównań trustu i rzymskich fideikomisów. W obu przypadkach, 
ogólny kształt czynności prawnej jest taki sam. Pierwszy podmiot ustanawia 
trust (dołącza do testamentu zapis w postaci fideikomisu), którego przed-
miotem jest własność pewnych dóbr, na rzecz drugiego podmiotu, w języku 
angielskim nazywanego beneficiary (fiduciarius). Majątek ten wydawany 
jest jednak jego administratorowi zwanemu trustee (fideicommissarius)40. 
Wprawdzie wpływ prawa rzymskiego na rozwój trustu jest dyskusyjny, to 
jednak nie jest on wykluczony. Autorzy z kręgu kulturowego common law, 
niechętnie zazwyczaj stawiający hipotezy o związku ich rodzimego syste-
mu prawnego z prawem rzymskim, wskazują na cechy wspólne i upatrują 
w fideikomisie pewnego rodzaju ascendenta angielskiego trustu41. Tym 
bardziej zatem kazus Seiusa Oceanusa zdaje się mieć wymiar, co najmniej 
symboliczny. 

Drugim potwierdzeniem działalności legati iuridici w Brytanii jest 
fragment autorstwa pomponiusa. 

D. 49.15.6 (Pomponius libro primo ex variis lectionibus) Mulier in opus 
salinarum ob maleficium data et deinde a latrunculis exterae gentis capta 
et iure commercii vendita ac redempta in causam suam reccidit. Cocceio 
autem Firmo centurioni pretium ex fisco reddendum est.

Mimo, że w cytowanym fragmencie Digestów brak jest odniesienia do 
Brytanii, powszechnie42 jednak przyjmuje się, iż wspomniany centurion to 

39 Por. przykładowo: W. S. h o l d s w o r t h, The English Trust. Its Origins and Influence 
in English Law, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 4/1923, s. 367, W. W. B u c k l a n d, 
A. M c n a i r, Roman Law and Common Law: A Comparison in Outline, Cambridge 1952, 
s. 176, A. H u d s o n, Equity & Trusts, London 2003, s. 31.

40 Na temat fideikomisu por. W. O s u c h o w s k i, Zarys rzymskiego prawa prywatne-
go, Warszawa 1966, s. 549–550, D. J o h n s t o n, The Roman Law of Trusts, Oxford 2001, 
s. 9–21, na temat trustu por. A. Hudson, Equity…, s. 32–39.

41 Ch. P. S h e r m a n, Roman Law in the Modern World Vol. 2, new Haven 1922, s. 277, 
w. S. H o l d s w o r t h, The English..., s. 368, W. W. Buckland, A. McNair, Roman…¸ s. 177, 
D. J o h n s t o n, The Roman…, s. 1.

42 Por. J. L i v e r s i d g e, Britain in the Roman Empire, London 1968, s. 303; K. R. 
B r a d l e y, Slavery and Society at Rome, Cambridge 2002, s. 38; R. J. B r e w e r, The 
Second Augustan Legion and the Roman Military Machine, Cardiff 2002, s. 76.
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Marcus Cocceius Firmo, który ufundował pięć ołtarzy ofiarnych odnalezio-
nych w 1771 roku w Szkocji43. 

W cytowanym fragmencie Pomponius przedstawił ciekawy problem 
krzyżowania się reguł prawa publicznego z prywatnoprawnym zagadnieniem 
niewoli44. Niewolnica Cocceiusa Firmo skazana została na pracę w salinach, 
w związku z popełnieniem przez nią pewnego przestępstwa. W czasie gdy 
w nich pracowała, została uprowadzona przez cudzoziemskich bandytów 
(latrunculis exterae gentis capta), a następnie odkupiona przez swojego 
prawowitego właściciela. W rozstrzygnięciu sądowym jurydyk nakazał, 
aby cesarski skarbiec (fiscus) zwrócił Cocceiusowi koszty, jakie ten musiał 
ponieść w celu wykupienia kobiety. Uprawnienie centuriona do żądania 
zwrotu pieniędzy zdaje się wynikać z zasady wyrażonej przez Ulpiana, iż 
niewolnik skazany w postępowaniu karnym nadal pozostawał własnością 
swego dotychczasowego właściciela45. 

Orzekający w sprawie sędzia, którym z dużą dozą prawdopodobieństwa 
był któryś z jurydyków46, nakazał wypłacenie dłużnej sumy centurionowi 
przez fisci. Analizowany tekst źródłowy wydaje się zatem wskazywać na 
istnienie w prawie rzymskim odpowiednika mutatis mutandis współczes-
nej odpowiedzialności skarbu państwa. O specyfice tej odpowiedzialności 
świadczy fakt, iż formalnie fiscus był prywatnym skarbcem cesarskim, nie 
zaś państwowym47. 

Na uwagę zasługuje także fragment tabliczki odnalezionej w Londynie 
w 1986 roku. Treść tabliczki możliwa jest do odczytania dzięki rowkom 
pozostawionym w drewnie przez stillus pisarza. Tusz, którym pisarz sporzą-
dził pismo, zatarł się. Dokument sporządzony został 14 marca 118 roku n.e. 
Z zachowanej części wynika, iż przedstawiony został w nim spór dotyczący 
własności nieruchomości lasu Verlucionskiego (silva Verlucionum) znaj-

43 E. B i r l e y, Roman Britain…, s. 87.
44 Wprawdzie w źródle użyte zostało słowo mulier, nie zaś serva, to jednak w lite-

raturze powszechnie przyjmuje się, iż kazus Cocceiusa dotyczy odzyskanej przez niego 
niewolnicy.

45 D. 48.19.8.13 (Ulpianus libro nono de officio proconsulis). Zdaniem W. W. Bucklanda 
skazanie niewolnika i ustanowienie go servo poena przerywało stosunek własności, jedynie 
tymczasowe kary nie przerywały tego stosunku, por. W. W. B u c k l a n d, Roman Law of 
Slavery, Cambridge 1908, s. 93–94.

46 Przypuszcza się, iż opisywany kazus miał miejsce między 120 a 180 rokiem n.e., 
por. R. J. B r e w e r, The Second…, s. 76.

47 W. Wo ł o d k i e w i c z (red.), Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, warszawa 
1986, s. 63, s.v. Fiscus.
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dującego się in civitate Cantiacorum. Tuż przed końcem urwanego tekstu 
zachował się początek zdania: L(ucius) Iulius Betucus testatus est se...48. 
Sugerować by to mogło, iż odnaleziona tabliczka zawierała w przeszłości 
zapis jakiegoś protokołu sądowego. Być może był to protokół sporządzony 
w czasie posiedzenia, któregoś legati iuridici. Taki wniosek wysnuć można 
na podstawie daty sporządzenia tabliczki. Powstała ona w kilka miesięcy po 
objęciu władzy przed hadriana. W Historia Augusta odnotowano natomiast, 
iż tuż po objęciu przez hadriana władzy w całym Cesarstwie, w tym także 
w Brytanii, doszło do różnorakich poważnych rozruchów49. Należy przez to 
wykluczyć udział nowego namiestnika – Pompeius Falco – w rozpatrywaniu 
wskazanej powyżej sprawy. Możliwe zaś, że został on zastąpiony przez 
nieznanego dziś z imienia jurydyka. 

Podsumowując powyższe rozważania, należy przede wszystkim stwier-
dzić, iż zachowane źródła prawnicze i epigraficzne nie pozwalają jedno-
znacznie ocenić skali, na jaką działali jurydykowie w rzymskiej Brytanii. 
Zaryzykować można jednak postawienie tezy, iż musieli oni zajmować jedno 
z czołowych miejsc w strukturach brytońskiej administracji. Argumentem 
potwierdzającym tę hipotezę wydaje się być całokształt sytuacji politycznej 
Brytanii. Chociaż Rzymianie odnosili na Wyspie liczne sukcesy, to jednak 
konflikty między nimi a ludnością celtycką należały do codzienności, w ca-
łym okresie trwania rzymskiego panowania. W ten sposób zapotrzebowanie 
na usługi jurydyków nigdy nie malało. 

Ponadto warto zwrócić uwagę na fakt, iż dwa zachowane w Digestach do-
wody działalności jurydyków, zdają się ukazywać wysoki stopień romanizacji 
Wyspy. Trudno bowiem oprzeć się wrażeniu, iż problematyka obu przytoczo-
nych passusów, pokazuje wysublimowanie myśli prawnej, które z pewnością 
nie występowało w tych częściach Cesarstwa, gdzie rzymska cywilizacja nie 
stała się elementem codziennego życia mieszkańców prowincji.
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Łukasz Jan Korporowicz

THE ACTIVITY OF LEGATI IURIDICI IN ROMAN BRITAIN

(Summary)

The legati iuridici were magistrates, which were not often nominated. Emperors used 
to nominate them only in few provinces e.g. Britain. The sources that survived till modern 
times certify the names of only five British legati iuridici. First two of them were distin-
guished lawyers – an advocate Gaius Salvius Liberalis and jurist Lucius Iavolenus Priscus. 
Three remaining legates were simple clerks without any unusual legal skills.

The only aim of the legati iuridici activity was to help the governors in their judicial 
duties. Despite this, they were subordinate directly to the emperors. They served both in 
civil and criminal cases.

There are only two certain evidences of their judicial activity in Britain. The first one 
is D. 36.1.48. In that passage Iavolenus Priscus described a court hearing concerning an 
inheritance law. Another case is preserved in D. 49.15.6. It concerns a financial liability 
of the state’s treasure.  In 1986 British archaeologists found a wooden tablet in London 
containing a record of plaintiff’s testimony. It is possible that the testimony was given in 
court presided by the anonymous legati iuridici.
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ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

W RAMACH REFORMY UBEZPIECZEŃ 
SPOŁECZNYCH Z 1998 R.

Wstęp

Z pierwszym dniem 1999 r. wprowadzono w życie fundamentalną 
reorganizację systemu ubezpieczeń społecznych, znacznie zmieniającą 
dotychczasowe mechanizmy jego funkcjonowania oraz wdrażającą szereg, 
w większości nieznanych polskiemu prawu, ubezpieczeń społecznych, 
instytucji i pojęć prawnych. Jakkolwiek od tego momentu minęło już nie-
mało czasu, to przyczyny przeprowadzenia owych głębokich przemian, 
założenia, które miały w ten sposób zostać zrealizowane, a także moty-
wacje i dążenia ich autorów, wciąż budzą kontrowersje oraz są tematem 
ożywionych debat. Niewiele miejsca poświęca się jednak roli jaką w tym 
przedsięwzięciu odgrywał i odgrywa główny wykonawca zadań w tej sferze 
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych, którego sytuacja prawna uległa przy 
tym zasadniczej przemianie, dotyczącej zarówno płaszczyzny zadaniowej, 
jak i formy organizacyjno-prawnej, i pociągającej za sobą bardzo istotne 
a wyjątkowo rzadko komentowane i analizowane następstwa, determinujące 
dalsze jego funkcjonowanie. Niniejszym opracowaniem autor stara się tę 
lukę wypełnić.

* Doktorant w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej, Wydział 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
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Przekształcenie z centralnego organu administracji  
państwowej w państwową jednostkę organizacyjną  

posiadającą osobowość prawną

Na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych1 z dniem 
1 stycznia 1999 r. doszło do przeobrażenia ustrojowo-prawnego ZUS. 
Przed tą zmianą Zakład funkcjonował na mocy przepisów ustawy z 1986 r.2 
jako centralny organ administracji państwowej, podległy Ministrowi pracy 
i Polityki Socjalnej. ZUS nie był samodzielnym podmiotem prawa, ale 
jednostką organizacyjną Skarbu Państwa (statio fisci). Taka pozycja prawna 
ZUS była odpowiednia „w celu spełnienia potrzeb i interesów gospodarki 
nakazowej w fabrykopodobnej organizacji społeczeństwa”3 i adekwatna 
do obowiązującej wówczas koncepcji struktury organizacyjnej systemu 
ubezpieczeń społecznych, opartej na jednolitym i scentralizowanym zawia-
dywaniu zasobem finansowym, przeznaczonym na ubezpieczenia społeczne 
− stanowiła formę najbardziej właściwą do parafiskalnego gromadzenia 
składki i redystrybucji dochodu narodowego4. Z dniem 1 stycznia 1999 r. 
Zakład utracił pozycję organu administracji państwowej, uzyskując status 
państwowej jednostki organizacyjnej wyposażonej w osobowość prawną 
i prowadzającej samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych 
środków. Miało mu to przynieść większą autonomię i swobodę działania, 
w tym otworzyć prostszą drogę do występowania w obrocie prawnym oraz 
stymulować i zoptymalizować wykonywanie nałożonych obowiązków. 
ZUS, jako wyodrębniona organizacyjnie jednostka, wykonująca uprawnienia 
przyznane przez państwo, nie został przy tym pozbawiony swoich dotych-
czasowych uprawnień administracyjnych, ponieważ w zakresie prowadzonej 
działalności powierzono mu do dyspozycji środki prawne, immanentne 
organom administracji państwowej. 

1 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 886 ze zm.) – nazywana 
dalej ustawą systemową.

2 Ustawa z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecz-
nych (Dz.U. Nr 42, poz. 202) – dalej w skrócie: ustawa z 1986 r.

3 I. T o m e š, Reformy społeczne w Europie Środkowo-Wschodniej na progu XXI wie-
ku [w:] Referaty na VI Europejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 
warszawa 1999, s. 302.

4 J. J o ń c z y k, ZUS jako instytucja ubezpieczeń społecznych [w:] Problemy ubezpie-
czeń społecznych w 70-lecie istnienia ZUS, pod kier. U. Jackowiak i A. Malaki, Wrocław 
2004, s. 21.
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W konsekwencji, w ramach reformy ubezpieczeń społecznych doszło 
do przekształcenia Zakładu i nadania mu nowego kształtu w zakresie formy 
ustrojowo-prawnej. Warto podkreślić, że nie miała wtedy miejsca, głównie 
jeśli chodzi o substrat osobowo-rzeczowy, faktyczna likwidacja poprzednika, 
gdyż o likwidacji mówi się w przypadku zniesienia, usunięcia, całkowitego 
zaprzestania działalności danej jednostki. Natomiast nastąpiła wówczas 
formalna likwidacja organu administracji państwowej i powołanie do życia 
w jego miejsce osoby prawnej, w której funkcjonowanie wpisano ich cią-
głość działania i sukcesji. Potwierdza to treść art. 120 ustawy systemowej5, 
zgodnie z którym zadania określone w ustawie, niezbędne do funkcjonowa-
nia Zakładu od dnia 1 stycznia 1999 r., przed tym dniem wykonywać miał 
ZUS funkcjonujący dotychczas w oparciu o uregulowania ustawy z 1986 
r. Wprawdzie nie jest to może dowód o wielkiej sile przekonywania, gdyż 
zasadniczym motywem ustawodawcy, decydującego się na zamieszczenie 
owego przepisu6, było dążenie do zagwarantowania właściwego funkcjo-
nowania Zakładu w okresie dokonujących się przemian, to dopuszczalna 
jest jednak konstatacja o przypisaniu temu unormowaniu pewnego waloru 
ogólnego − chodziło tu o swego rodzaju „podstawienie” państwowej jed-
nostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną w miejsce centralnego 
organu administracji państwowej. W tym sensie ZUS powołany do życia 
mocą ustawy systemowej stał się następcą prawnym Zakładu, działającego 
na podstawie ustawy z 1986 r. Zakres tej sukcesji szczegółowo normują prze-
pisy przejściowe i końcowe usytuowane w rozdziale 13 ustawy systemowej7, 
a związane głównie z procesem „przeniesienia” pracowników administracji 
państwowej do nowej jednostki, wyposażania nowo powstałego podmiotu 
w majątek czy też jego odpowiedzialnością za zobowiązania poprzednika. 
Pomimo, że postanowienia owych przepisów „dalekie są od pożądanej 

5 Na mocy art. 127 pkt 1 ustawy systemowej przepis ów wszedł w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia, tj. już z dniem 25 listopada 1998 r.

6 Podobnie jak regulacji art. 113a (kwestia zapewnienia ciągłości na stanowisku Prezesa 
Zakładu) oraz art. 113b (zachowanie ciągłości na stanowiskach dyrektorów oddziałów 
ZUS) ustawy systemowej.

7 Warto zwrócić uwagę na brak w komentarzach do ustawy systemowej omówienia 
tych przepisów [zob. W. M o d z e l e w s k i (red. nauk.), Komentarz do ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2002] albo też pomijania niektórych z nich [zob. 
J. Wa n t o c h - R e k o w s k i (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komen-
tarz, Toruń–Warszawa 2007].
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precyzji i naruszają wymogi techniki legislacyjnej”8, głębsza ich analiza 
(czyniona w dalszej części opracowania) pozwala wyprowadzić szereg 
ważnych wniosków, dotyczących funkcjonowania „nowego” ZUS.

ZUS jako państwowa osoba prawna

Zestawienie brzmienia przepisu art. 66 ust. 1 ustawy systemowej („Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną 
i posiada osobowość prawną”) z powszechnie akceptowanym w doktrynie 
poglądem, iż każda osoba prawna jest jednostką organizacyjną, może prima 
faciae nasuwać wątpliwości co do prawidłowości powszechnie i wręcz auto-
matycznie prezentowanej tezy o przynależności ZUS do kategorii państwo-
wych osób prawnych (ustawodawca mógł wszak wskazać wprost: „Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych jest państwową osobą prawną”). Chociaż brak 
legalnej definicji tej kategorii jurydycznej, ani też prawodawca nie wylicza 
enumeratywnie podmiotów, które uznaje za państwowe osoby prawne, to 
jednak możliwe jest ustalenie treści i zakresu tego pojęcia. Generalnie rzecz 
biorąc, podział osób prawnych na państwowe i niepaństwowe opiera się na 
odróżnieniu prawa prywatnego od publicznego i następuje ze względu na 
majątkowe, organizacyjne i funkcjonalne powiązania osób prawnych ze sferą 
publicznoprawną, bądź prywatnoprawną. Poczesne miejsce przy próbach 
opisywania państwowych osób prawnych zajmują szczególne wobec nich 
uprawnienia państwa − bezpośredni wpływ (organów) państwa na ich ustrój, 
w tym zwłaszcza okoliczność wydawania przez państwo aktu kreującego 
daną osobę prawną, w którym formułuje się zasady jej organizacji, działania 
oraz gospodarki finansowej. Najczęściej aktem rangi ustawowej definiuje 
się ogólne reguły w tej materii, zaś dalsze, szczegółowe ich ujęcie znajduje 
miejsce w rozporządzeniu wykonawczym, które stanowi statut tejże osoby 
prawnej (jak w przypadku ZUS). 

W ustawie i statucie państwo zastrzega sobie możliwość wpływu na 
funkcjonowanie danej osoby prawnej, w tym m.in. na powoływanie i od-
woływanie jej organów. Można tu wskazać na przyznanie reprezentantowi 
państwa prawa do odwoływania organu osoby prawnej, np. prawo Prezesa 
Rady Ministrów do odwołania Prezesa ZUS9, uprawnień do zachowania 
w kolegialnych organach osób prawnych miejsc dla reprezentantów rządu 

8 Tak w uzasadnieniu wyroku SA w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2000 r., I ACa 
1137/1999, OSA 2001, nr 6, poz. 32.

9 Art. 73 ust. 2 ustawy systemowej.
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czy też kompetencji do opiniowania albo wyrażania zgody na powołanie 
lub odwołanie organów zarządzających lub nadzorczych10. Dalej, państwo 
poddaje tę osobę prawną nadzorowi swego organu (nadzór nad ZUS sprawuje 
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego), wprowadza obo-
wiązek ustalania wspólnie z organem państwa rocznego planu finansowego 
lub obowiązek jego zatwierdzania przez ten organ, jak również statuuje 
przymus składania organom państwa sprawozdań z działalności11. Państwo 
w stosunku do tych osób prawnych rości sobie także prawo do nakładania 
na nie obowiązku realizacji dodatkowych zadań (w myśl art. 71 ust. 1 
i 2 ustawy systemowej ZUS wykonuje również zadania powierzone na pod-
stawie innych ustaw, może też wykonywać inne zlecone zadania z dziedziny 
ubezpieczeń lub zabezpieczenia społecznego), a ich działalność w obrocie 
cywilnoprawnym poddaje szczególnym ograniczeniom, jak np. konieczności 
spełnienia warunku określonego w ustawie lub uzyskiwania zgody organów 
państwa na dokonywanie niektórych czynności prawnych12. 

Wyliczając owe prerogatywy państwa w stosunku do państwowych 
osób prawnych należy jednak podkreślić, że mają one również odpowiednie 
zastosowanie w prawie prywatnym. Stąd też często określane są one jako 
porównywalne z sytuacją występującą w spółce wyposażonej w przymiot 
osobowości prawnej, w której szereg uprawnień względem niej przysłu-
guje jej właścicielowi13. W konsekwencji przyjąć trzeba, że nie mogą one 
same w sobie stanowić przesłanki pozwalającej na wyraźne, jednoznaczne 
wyróżnienie państwowej osoby prawnej ze zbioru wszystkich osób praw-
nych występujących w obrocie. Trafny jest pogląd, że „ani uprawnienia 
organizacyjne lub personalne, jakie zastrzega sobie państwo względem 
osób prawnych tworzonych ustawą, ani też ustawowe stwierdzenie, że 
konkretna osoba prawna podlega w swojej działalności nadzorowi organu 

10 Stosownie do przepisu art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy systemowej, czterech członków 
Rady Nadzorczej Zakładu, w tym przewodniczący, powoływanych jest przez Prezesa Rady 
Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, złożony 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

11 Zarząd Zakładu jest zobowiązany do przedkładania ministrowi właściwemu do spraw 
zabezpieczenia społecznego dokumentów, o których mowa w art. 74 ust. 3 pkt 4–5a, 8 i 9 
ustawy systemowej.

12 Zgodnie z regulacją art. 53 ust. 3 ustawy systemowej, Fundusz Ubezpieczeń Spo-
łecznych, którego dysponentem jest ZUS, może zaciągać kredyty jedynie za zgodą ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych.

13 Tak m.in. J. I g n a t o w i c z, Zmiany wprowadzone do księgi I kodeksu cywilnego 
przez nowelę z 28 lipca 1990 r., Przegląd Sądowy 1991, nr 1–2, s. 30. 
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państwowego, nie są bynajmniej cechami odróżniającymi grupę państwo-
wych osób prawnych od pozostałych (niepaństwowych)”14. Skonstatować 
zatem pozostaje, że wskazane uprawnienia, które zastrzega sobie względem 
Zakładu państwo w ustawie systemowej oraz innych przepisach prawa nie 
mogą być węzłowym argumentem i definitywnie przesądzać o uznaniu go 
za państwową osobę prawną. 

Powołując się na orzecznictwo sądowe15 i poglądy doktryny16 stwierdzić 
należy, iż za rozstrzygający dla klasyfikacji osoby prawnej w omawianym 
zakresie uznaje się jej status ekonomiczno-właścicielski. Art. 44¹ Kodeksu 
cywilnego17 określa bowiem państwowe osoby prawne jako podmioty, któ-
rym przysługuje mienie państwowe, wskazując na istnienie w odrębnych 
przepisach uprawnień majątkowych Skarbu Państwa względem tych osób18. 
Również art. 34 k.c. dokonuje wyróżnienia państwowej osoby prawnej 
z szerszej kategorii osób prawnych nie w oparciu o kryterium prawne, 
lecz ekonomiczne, przyjmując, że do państwowej osoby prawnej należy 
− w ekonomicznym, szerokim sensie − mienie państwowe. W rezultacie, 
w określeniu „państwowa osoba prawna”, kwalifikator „państwowa” na-
leży odnieść do sfery majątkowej i uznać, iż jest to państwowa jednostka 
organizacyjna, której własność stanowi wyłącznie wydzielone i zorgani-
zowane w postaci osoby prawnej mienie państwowe w rozumieniu art. 44¹ 
k.c.19. Państwowe osoby prawne, mimo ich wyodrębnienia z ogólnej masy 

14 M. K u l e s z a, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot prawa publicznego – re-
cydywa zapomnianego pojęcia, Glosa – Przegląd Prawa Gospodarczego 2000, nr 10, s. 6.

15 Sąd Najwyższy niejednokrotnie zajmował się pojęciem „państwowa osoba praw-
na” – zob. m.in. uchwały: składu 7 sędziów SN z dnia 18 czerwca 1991 r., III CZP 38/91, 
OSNICAPiUS 1991, nr 10–12, poz. 118; z dnia 19 maja 1992 r., III CZP 49/92 i z dnia 10 
stycznia 1992 r., III CZP 140/91, OSNCP 1992, 6, poz. 190. Wprawdzie orzeczenia zapa-
dały w indywidualnych sprawach, na gruncie konkretnych regulacji ustawowych i z tego 
względu nie mają przymiotu uniwersalności, to jednak zauważyć należy, iż w kolejnych 
judykatach wskazana linia orzecznictwa jest utrzymywana. 

16 Omówienie tej kwestii oparte jest zwłaszcza na rozważaniach prowadzonych przez  
M. K u l e s z ę, Bankowy Fundusz Gwarancyjny…, s. 6 i nast.

17 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) 
– dalej w skrócie: k.c.

18 Stosownie do art. 44¹ k.c. własność i inne prawa majątkowe, stanowiące mienie 
państwowe, przysługują Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym 
(§ 1), natomiast uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa względem państwowych osób 
prawnych określają odrębne przepisy, w szczególności regulujące ich ustrój (§ 2).

19 por. E. D r o z d, Z. T r u s z k i e w i c z, Gospodarka gruntami i wywłaszczenie nie-
ruchomości – Komentarz, Kraków 1995, s. 348.
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mienia państwowego, którym dysponuje Skarb Państwa, z ekonomicznego 
punktu widzenia należą do państwa, które wyposażyło je w mienie i z tego 
względu ma znaczący wpływ na ich powstanie, funkcjonowanie, prze-
kształcenie i likwidację. Z analizy aktualnego stanu prawnego wynika, iż 
gospodarowanie mieniem państwowym opiera się na zasadzie podzielności, 
a nie − jak to miało miejsce jeszcze do niedawna − na zasadzie jednolitego 
funduszu mienia ogólnonarodowego, w myśl której własność państwowa 
przysługiwała niepodzielnie państwu, zaś państwowe osoby prawne wyko-
nywały w imieniu własnym, względem zarządzanych przez nie części mienia 
ogólnonarodowego, uprawnienia wynikające z własności państwowej20. 
Konsekwencją obecnych regulacji art. 34, 40 i 441 k.c. jest traktowanie 
wszystkich państwowych osób prawnych jako odrębnych, samodzielnych 
prawnie i równorzędnych względem siebie podmiotów o wydzielonym 
majątku. Tym samym, wydawać by się mogło, iż własność i inne prawa 
majątkowe nabyte przez daną państwową osobę prawną, będącą odrębnym 
od Skarbu Państwa podmiotem prawnym, nie składają się już na majątek 
Skarbu Państwa lecz wchodzą w skład majątku tej osoby prawnej. Należy 
jednak zwrócić baczną uwagę na przepisy § 2 art. 40 oraz § 2 art. 441 k.c., 
z których wynika, że upodmiotowienie jednostek państwowych i przyznanie 
im uprawnień majątkowych nie przekreśla zasady, zgodnie z którą, w sen-
sie ekonomicznym, za właściciela całego mienia państwowego uważa się 
państwo, którego uosobieniem jest Skarb Państwa21. Kwalifikacja taka nie 
umniejsza uprawnień majątkowych państwowych osób prawnych w sferze 
prawa cywilnego. Państwowe osoby prawne posiadają swój majątek, nie-
mniej ich pierwotny „fundusz założycielski” pochodzi z mienia Skarbu 
Państwa, wobec czego pomimo „wyodrębnienia ich z ogólnej masy mienia 
państwowego, którym dysponuje Skarb Państwa, z ekonomicznego punktu 

20 por. M. B e d n a r e k, Przemiany własności w Polsce. Podstawowe koncepcje i kon-
strukcje normatywne, Warszawa 1994, s. 105 i 106 oraz J. S z a c h u ł o w i c z, Własność 
publiczna: powstanie, przekształcanie, funkcje, zarządzanie, Warszawa 2000, s. 80 i nast.

21 Nie ma bowiem większych wątpliwości co do tego, że wykreowaniem owych 
unormowań, stosownie do których dopuszczalna jest możliwość odebrania (w drodze nie-
odpłatnego przejęcia) państwowej osobie prawnej określonych składników majątkowych 
(art. 40 § 2 k.c.), a uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa względem państwowych osób 
prawnych określają odrębne przepisy, w szczególności regulujące ich ustrój (art. 441 § 2 
k.c.), legislator sankcjonuje niepodważalność pozycji państwa w „osobie” Skarbu Państwa 
jako właściciela – w sensie ekonomicznym – całego mienia państwowego. Zob. M. B e d -
n a r e k, Przemiany własności..., s. 92 i 93. 
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widzenia należą do państwa, które wyposażyło je w mienie.”22. Za utrwalony 
uznaje się zatem pogląd, iż w poczet państwowych osób prawnych zalicza 
się jednostki organizacyjne, których działalność oparta jest wyłącznie na 
mieniu państwowym.

Oczywiste jest, że działalność ZUS, jako wyodrębnionej prawnie 
i organizacyjnie jednostki publicznej wyspecjalizowanej w dziedzinie 
zabezpieczenia społecznego i mającej za konstytutywny cel wypełnianie 
zadań publicznych w tym zakresie, wymaga właściwej podstawy mająt-
kowej. Stąd też państwo, jako swoisty „organ założycielski”, wyposażyło 
tworzony Zakład w środki materialne niezbędne do prowadzenia określonej 
ustawowo działalności. Mienie potrzebne ZUS do spełniania nałożonych 
ustawami zadań było mu przekazywane w szczególności na mocy prze-
pisów art. 114 ust. 1–3 i 5 ustawy systemowej, o czym mowa w kolejnym 
punkcie opracowania. Wolą ustawodawcy, dokonującego reformy systemu 
ubezpieczeń społecznych, było bowiem nie tylko otwarcie na przyszłość 
możliwości nabywania przez Zakład mienia, lecz również „uwłaszczenie” 
go z dniem wejścia w życie ustawy systemowej tymi składnikami mienia 
państwowego, które w tym dniu były w jego zarządzie. Oznaczało to swoiste 
upodmiotowienie ZUS i zerwanie z wcześniej panującym stanowiskiem, iż 
służy mu względem powierzonego mienia tylko prawo zarządu (jako niższej 
formy władania własnością państwową), a w konsekwencji doprowadziło 
do wzmocnienia jego dotychczasowych uprawnień. Zakład posiada pozycję 
samoistnego podmiotu prawa, który jest właścicielem mienia i z posiada-
nych środków oraz uzyskiwanych przychodów pokrywa koszty działalności 
i zobowiązań, czego konsekwencją jest rozdzielenie majątku, jak i finansów 
ZUS od Skarbu Państwa (jako personifikacji państwa) oraz ich wzajemna 
nieodpowiedzialność za zobowiązania. Żywotną cechą istnienia Zakładu 
jest to, że państwo wyposażyło go w środki niezbędne do prowadzenia 
jego działalności, które stanowią własność ekonomiczną Skarbu Państwa 
i nie tracą wraz z aktem przekazania tego charakteru. Mienie ZUS służy 
do realizacji zadań publicznych określonych przez ustawy, a więc także do 
działania na rzecz interesu ekonomicznego państwa, a wobec tego stanowi 
rodzaj mienia państwowego i nie może być w żadnym wypadku utożsamiane 

22 S. D m o w s k i, S. R u d n i c k i, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. 
Część ogólna, wyd. 8, Warszawa 2007, s. 167.
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z mieniem prywatnym23. Ma to pierwszorzędne znaczenie w kwestii przy-
należności Zakładu do państwowych osób prawnych. Zaaprobować zatem 
należy stanowisko wyrażane zarówno przez specjalistów prawa ubezpieczeń 
społecznych24, jak i znawców prawa finansowego25, a także w orzecznictwie 
sądowym26, że w efekcie dokonanej z dniem 1 stycznia 1999 r. reformy 
ubezpieczeń społecznych ZUS uzyskał status państwowej osoby prawnej.

Tryb uwłaszczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
mieniem Skarbu Państwa

Art. 114 ustawy systemowej w ust. 1 stanowi, iż z dniem wejścia w życie 
ustawy majątek pozostający w zarządzie Zakładu, stanowiący własność Skar-
bu Państwa, staje się nieodpłatnie własnością ZUS, zaś w ust. 5, iż nabywa 
on prawo użytkowania wieczystego gruntów oraz własność położonych na 
tych gruntach budynków i budowli lub innych części składowych nierucho-
mości, w stosunku do których nabył przed dniem 1 stycznia 1999 r. prawo 
użytkowania wieczystego na rzecz Skarbu Państwa27. najistotniejszym, 
a jednocześnie budzącym pewne wątpliwości, elementem przywołanych 
regulacji jest użycie przez ustawodawcę słowa „majątek”. Przyjmując po-
toczne znaczenie językowe tego terminu należałoby uznać, iż ustawodawca 
miał tu na myśli ogół praw i obowiązków majątkowych danego podmiotu. 
Trzeba jednak podkreślić, że pojęcie „majątek” występuje zasadniczo 
(również w przepisach prawnych) w dwóch znaczeniach: w szerszym – dla 
nazwania ogółu aktywów i pasywów obciążających określony podmiot, oraz 
w węższym – dla oznaczenia przysługującej danemu podmiotowi masy ma-

23 Specyficzny, uwarunkowany interesem publicznym, charakter tegoż mienia powodu-
je, iż może ono doznawać pewnych modyfikacji i znacznie większych ograniczeń aniżeli 
prawa majątkowe innych podmiotów.

24 Wśród wielu: J. J o ń c z y k, ZUS jako instytucja ubezpieczeń społecznych…, s. 15; 
K. K o l a s i ń s k i, Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego, Toruń 2003, s. 431.

25 Por. C. K o s i k o w s k i: Finanse publiczne – komentarz, warszawa 2007, s. 37.
26 Tak np. w postanowieniu SN z dnia 22 lutego 2007 r., III CZP 166/06, w którym Sąd 

określił ZUS jako państwową osobę prawną realizującą zadania Państwa, ale posiadającą 
własną podmiotowość materialnoprawną i procesową.

27 Należy podkreślić, że ust. 5 art. 114 dodany został dopiero z dniem 17 lutego 2001 
r. przez art. 1 pkt 41 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 8, poz. 64).
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jątkowej obejmującej same aktywa28. w odniesieniu jednak do cytowanego 
wyżej przepisu, szczegółowe znaczenia terminu „majątek” nie przedstawiają 
istotnej wartości, bowiem uwzględniając cel regulacji oraz kontekst, w ja-
kim pojęcie to zostało wykorzystane, przypisać mu trzeba jedyną możliwą 
wymowę. Trafne jest spostrzeżenie, że chodziło tutaj w istocie o pojęcie 
mienia, które często traktowane jest właśnie jako synonim majątku lub 
całokształtu sytuacji majątkowej określonego podmiotu. W orzecznictwie 
sądowym29 wskazuje się, że zasadniczym argumentem przemawiającym na 
rzecz takiej interpretacji jest fakt, iż tylko mienie w rozumieniu art. 44 k.c., 
a w szczególności nieruchomości skarbowe, mogło być oddane w zarząd 
państwowej jednostki organizacyjnej. Wprawdzie natura prawna „zarządu” 
nigdy nie została odpowiednio wyjaśniona30, to przyjmuje się, że za pośred-
nictwem tej specyficznej formy gospodarowania przez państwo mieniem 
ogólnonarodowym, przenoszono na jednostki państwowe uprawnienia do 
korzystania z wydzielonych im składników tego mienia31. Podobna sytua-
cja miała miejsce w odniesieniu do ZUS, stanowiącego utworzoną przez 
państwo wyspecjalizowaną jednostkę państwową, której powierzono okre-
ślone zadania i przydzielono część mienia państwowego, niezbędnego do 
ich realizacji, przy czym wszelkie czynności rozporządzające tym mieniem 
przez niego dokonywane stanowiły element wykonywania własności pań-
stwowej. Pozwala to na wyprowadzenie konkluzji, iż sformułowanie zawarte 
w art. 114 ust. 1 ustawy systemowej – „majątek pozostający w zarządzie 
Zakładu, stanowiący własność Skarbu Państwa” – trzeba odczytywać jako 
mienie Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Zakładu. To zaś w konse-
kwencji, wziąwszy jeszcze pod uwagę odwołanie się w tym przepisie do 
prawa własności, daje podstawy do wyrażenia przekonania, że ustawodawca 
zadecydował o swoistym „uwłaszczeniu” ZUS – przekazanie mu majątku 
niezbędnego do wykonywania określonych ustawowo zadań dokonać się 
miało kosztem mienia Skarbu Państwa będącego w zarządzie Zakładu. 
Formuła „…pozostające w zarządzie…” decyduje tu o zakresie przedmio-
towym tego uwłaszczenia.

28 Zob. m.in. M. B e d n a r e k, Mienie. Komentarz do art. 44–553 Kodeksu cywilnego, 
Kraków 1997, s. 30.

29 Np. uchwała SN z dnia 27 października 2005 r.,III CZP 78/05, OSNC 2006, nr 9, 
poz. 145.

30 Przegląd zapatrywań doktryny w tym temacie prezentuje M. B e d n a r e k: Przemiany 
własności…, s. 104 i nast.

31 Ibidem, s. 111–112.



 ORGANIZACyJNO-PRAWNE PRZEKSZTAŁCENIE ZAKŁADU...  91

Nabycie własności w omawianym trybie miało charakter nieodpłatny 
i następowało z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. Oczywiste jest, że 
przepis ustawy sankcjonujący samo nabycie i jego charakter nie może roz-
strzygać, jakie konkretne składniki mienia Skarbu Państwa „przechodzą” 
na rzecz Zakładu – w każdym przypadku podstawą nabycia własności musi 
być akt indywidualno-konkretny, a nie akt normatywny – toteż ustawodawca 
zalegalizował uprawnienie wojewody do wydawania decyzji administracyj-
nych, stwierdzających fakt nabycia32. Decyzja taka stanowi podstawę wpisu 
w księdze wieczystej, co staje się środkiem legitymizacji występowania ZUS 
w obrocie jako właściciela. Należy podkreślić, że decyzja wojewody ma 
charakter deklaratoryjny, ponieważ to nie decyzja stanowi źródło nabycia 
prawa, lecz omawiany art. 114 ust. 1 ustawy systemowej. Decyzję wojewo-
dy można określić mianem urzędowego poświadczenia, iż nabycie ex lege 
rzeczywiście miało miejsce. Treścią tej decyzji jest potwierdzenie tego, 
że w odniesieniu do konkretnego składnika mienia państwowego, w dniu 
oznaczonym w ustawie systemowej powstały skutki w postaci przekształ-
cenia własnościowego i nabycia prawa na podstawie określonego przepisu 
prawnego. Nabycie mienia tą drogą stanowiło pierwotny, a zarazem podsta-
wowy, sposób wyposażenia Zakładu w majątek potrzebny do wypełniania 
nałożonych na niego obowiązków.

Kwestia odpowiedzialności za zobowiązania poprzednika

W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2005 r. zakwe-
stionowano obciążenie „nowego” ZUS odpowiedzialnością za zobowiązania 
z tytułu zdarzeń zaistniałych przed datą jego utworzenia. Rozpatrując sprawę 
o wynagrodzenie szkody wyrządzonej przez Prezesa ZUS w okresie, w któ-
rym Zakład był centralnym organem administracji państwowej, Sąd stwier-
dził: „na podstawie art. 114 ZUS jako państwowa jednostka organizacyjna 
wyposażona w osobowość prawną nie przyjął zobowiązań powstałych przed 
1 stycznia 1999 r., a związanych z działalnością tego podmiotu w czasie, gdy 
funkcjonował on jako państwowa jednostka organizacyjna bez osobowości 
prawnej.”. Stwierdzenie to odnosi się w głównej mierze do odpowiedzial-
ności za szkody wyrządzone niedozwolonym działaniem „starego” ZUS, 
nie zaś wszelkich zobowiązań. Stosownie bowiem do postanowień art. 116 
ust. 2 ustawy systemowej, aktywa i pasywa w zakresie działalności bieżą-

32 Art. 114 ust. 2 ustawy systemowej.
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cej i inwestycyjnej ZUS, działającego na podstawie ustawy z 1986 r., stały 
się z dniem 1 stycznia 1999 r. aktywami i pasywami „nowego” Zakładu. 
W ocenie Sądu Najwyższego, zaprezentowanej w uchwale, określenie „ak-
tywa i pasywa w zakresie działalności bieżącej i inwestycyjnej” wskazuje 
jednoznacznie, że chodzi o uprawnienia i obowiązki wynikające z umow-
nych stosunków prawnych powstałych w czasie, gdy ZUS funkcjonował 
jako państwowa jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej. Pogląd 
ten należy uznać za słuszny. Już odwołanie się do leksykalnego znaczenia 
użytego przez ustawodawcę sformułowania, a więc przyjęcie, że „działal-
ność bieżąca i inwestycyjna” to obecne, aktualnie trwające funkcjonowanie 
i oddziaływanie, czy też przypadający na chwilę obecną i kontynuowany 
zespół działań podejmowanych w określonym celu, pozwala na wypro-
wadzenie z tego przepisu w drodze wykładni wniosku, że chodzi w nim 
o przejęcie przez „nowy” ZUS aktywów i pasywów związanych z realizacją 
zadań publicznych, do wypełniania których nieodzowna jest kontynuacja 
istniejących, częstokroć długookresowych stosunków prawnych. Można tu 
więc mówić o swego rodzaju następstwie w pozycji publicznoprawnej, nie 
zaś o „czystym” następstwie prawnym w znaczeniu prawa cywilnego. 

Z całą pewnością nie można jednak przyjąć, że przepis art. 116 ust. 2 
ustawy systemowej obejmuje swym zakresem odpowiedzialność deliktową33. 
Nie może w tym przypadku mieć zastosowania zasada, w myśl której na-
stępca prawny wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu będącego 
jego poprzednikiem, jako że dotyczy ona jedynie tzw. sukcesji uniwersalnej, 
związanej z zakończeniem bytu prawnego poprzednika. Sukcesję tę odrzuca 
się w odniesieniu do przekształceń, polegających na zastąpieniu osobą praw-
ną państwowej jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej34. 
Przeobrażenie ZUS polegało zaś na tym, że wyodrębniony organizacyjnie 
zespół osób i środków majątkowych przybrał inną formę prawną: w miej-
sce jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa stał się odrębnym od Skarbu 
Państwa, samoistnym podmiotem wyposażonym w osobowość prawną. 
W uchwale z dnia 9 czerwca 1999 r. Sąd Najwyższy35, zaś w wyroku z dnia 

33 Zob. przywoływany wyrok SA w Warszawie, I ACa 1137/1999, w którym stwier-
dzono, iż ZUS nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu Państwa związane 
z działalnością zlikwidowanej państwowej jednostki organizacyjnej ZUS, których źródłem 
są czyny niedozwolone funkcjonariuszy państwowych – pracowników tejże jednostki, 
popełnione w okresie do dnia 31 grudnia 1998 r.

34 Zob. m.in. uchwałę SN dnia 5 grudnia 2002 r., III CZP 75/02, OSNC 2003, nr 10, 
poz.134.

35 III CZP 11/99, OSN 2000, nr 1, poz. 2. 
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27 czerwca 2000 r. Trybunał Konstytucyjny36 wypowiedziały się krytycz-
nie w kwestii przenoszenia odpowiedzialności państwa na nowo tworzone 
podmioty prawa, podnosząc, iż nie ma w naszym systemie prawa przepisów 
wyrażających „ogólną zasadę, według której nowo powstały samodzielny 
podmiot prawa (osoba prawna) ponosi odpowiedzialność za zobowiązania 
zlikwidowanej (przekształconej) jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa 
w sytuacji, gdy podstawą jego istnienia jest ten sam wyodrębniony orga-
nizacyjnie zespół osób i środków majątkowych, który stanowił podstawę 
istnienia zlikwidowanej (przekształconej) jednostki organizacyjnej Skarbu 
Państwa.”. W naszym porządku prawnym, w odniesieniu do regulacji zo-
bowiązań Skarbu Państwa, istnieje natomiast zasada, w myśl której Skarb 
Państwa nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych osób praw-
nych, a osoby te, nawet jeżeli są to państwowe osoby prawne, nie ponoszą 
odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu Państwa. Przeistoczenia jednost-
ki organizacyjnej Skarbu Państwa w samodzielny podmiot prawa w formie 
państwowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną oraz 
przekazanie mu mienia Skarbu Państwa nie pociąga więc za sobą przejścia 
zobowiązań Skarbu Państwa na ten podmiot. Stanowisko to, wobec jego 
zaaprobowania w późniejszym orzecznictwie37, uznaje się za utrwalone.

Inaczej postrzegana jest kwestia przejścia zobowiązań związanych z dzia-
łalnością przekształconej państwowej jednostki organizacyjnej na nowo po-
wstałą osobę prawną, gdy chodzi o zobowiązania wypływające ze stosunku 
pracy. Zagadnienie to niejednokrotnie stanowiło przedmiot dociekań doktry-
ny oraz rozważań w orzecznictwie sądowym, a źródłem wątpliwości było 
zwłaszcza unormowanie art. 231 Kodeksu pracy38, zgodnie z którym w razie 
przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z 
mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy39. W kontekście 
zaś rozpatrywanej problematyki ZUS, poza analizą wpływu dokonanego 

36 K 20/99, OTK 2000, nr 5, poz.140.
37 Zob. niepublikowane orzeczenia SN: z dnia 22 października 1999 r., III CKN 1195/98 

i z dnia 5 grudnia 2002 r., III CZP 75/02, oraz wyroki Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 
27 czerwca 2000 r., K 20/99, OTK 2000, nr 2, poz. 140 oraz z dnia 5 czerwca 2001 r., 
K 18/00, OTK 2001, nr 5, poz. 118.

38 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 
94 ze zm.) – dalej: k.p.

39 Por. w tej kwestii: Ł. P i s a r c z y k, Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, 
Warszawa 2002; tenże, Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę 
– wybrane problemy, PiZS 2007, nr 5; A. T o m a n e k, Przejście zakładu pracy na innego 
pracodawcę, Wrocław 2002.
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przekształcenia na zmianę podmiotowości w stosunkach pracy, wyjaśnie-
nia wymaga także, czy specyfika administracji publicznej i dokonywanych 
w niej reform nie powoduje wyłączenia konstrukcji przejścia zakładu pracy, 
unormowanej w art. 231 k.p.

O przejściu zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę można 
mówić zwłaszcza wówczas, gdy wskutek określonych zdarzeń prawnych 
zakład pracy lub jego część zostają przejęte przez inny podmiot, który 
przejmuje pracowników zatrudnionych w tej jednostce40. Termin „przej-
ście zakładu pracy” należy rozumieć szeroko, jako wszelkie czynności 
i zdarzenia, które powodują przejście na inną osobę zakładu pracy w zna-
czeniu przedmiotowym w całości lub w części41. Przejście zakładu pracy ma 
miejsce zawsze wtedy, gdy do innej osoby przechodzą składniki majątkowe, 
z którymi związane było zatrudnienie pracowników42. Przez pojęcie to należy 
także rozumieć przejęcie zadań jednego zakładu pracy przez drugi zakład 
pracy43. Warto zauważyć, że o ile w obrocie gospodarczym traktowanie za-
kładu pracy jako sumy składników majątkowych oraz elementu ludzkiego 
znajduje uzasadnienie, o tyle w sferze publicznej kluczowy jest nie substrat 
materialny, lecz wykonywane zadanie44. Tym samym, przekształcenie or-
ganizacyjno-prawne ZUS, jakie dokonało się z dniem 1 stycznia 1999 r., 
wypełnia definicję przejścia zakładu pracy − wypracowaną, wobec braku 
zdefiniowania tego pojęcia w k.p. i w innych aktach prawnych, przez dok-
trynę oraz orzecznictwo45. 

40 Zob. Ł. P i s a r c z y k, Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę…, s. 57.
41 Wyrok SN z dnia 7 czerwca 1994 r., I PZP 20/94, OSNP 1994, nr 9, poz. 141.
42 Por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 3 września 1998 r., II SA 1438/97, LEX 

nr 34808.
43 Wyrok z dnia 9 grudnia 2004 r., I PK 103/04, LEX nr 152756. 
44 Por. Ł. P i s a r c z y k, Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę…, s. 37. Zob. 

też wyrok SN z dnia 17 maja 1995 r., I PRN 15/95, OSNAP 1995, nr 21, poz. 264, w którym 
stwierdzono, iż elementy i uwarunkowania typu majątkowego nie mogą odgrywać kluczowej 
roli, gdy chodzi o zakłady pracy realizujące cele społeczne, polityczne lub publiczne.

45 Zgodnie z utrwaloną już linią orzecznictwa Sądu Najwyższego, odnoszącego się 
w znacznej większości do kwestii zmiany zakładu publicznego prowadzonego w formie jed-
nostki budżetowej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (wydaje się to być w du-
żej mierze analogiczna do omawianej sytuacja, dlatego uzasadnionym jest odniesienie moty-
wów orzecznictwa w tej materii do przekształcenia organizacyjno-prawnego ZUS), z dniem 
takowego przekształcenia doszło do przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę. Zob. m.in. 
uchwałę z dnia 7 lipca 2000 r. – III ZP 16/00, OSNAPiUS 2000, nr 23, poz. 847, wyrok z dnia 
22 listopada 2000 r.– II UKN 63/00, OSNAPiUS 2002, nr13, poz. 316, wyrok z dnia 15 maja 
2001 r. – II UKN 395/00, OSNP 2003, nr 3, poz. 70.
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Należy podkreślić, że w pierwotnym tekście ustawy systemowej usta-
wodawca nie uregulował statusu pracowniczego dużej rzeszy osób za-
trudnionych w ZUS46, co mogło prowadzić do pojawienia się problemów 
związanych z identyfikacją nowego pracodawcy, swoistej dezorientacji 
pracowników i pozbawienia poczucia stabilizacji zatrudnienia. Na tej pod-
stawie można było mówić o uchybieniu ze strony ustawodawcy, a czyniąc 
to podnieść zarzut, iż nie zadbał on odpowiednio o ochronę interesów 
pracowniczych (kontynuacja zatrudnienia). Z drugiej strony można było 
uznać to za działanie świadome, w drodze którego ustawodawca przewi-
dział zastosowanie wobec przekształcenia organizacyjno-prawnego ZUS 
art. 231 k.p. W przypadku bowiem, gdy prawodawca nie zdecyduje się na 
wprowadzenie unormowania szczególnego, akty prawne implikujące zmiany 
kompetencyjne w administracji publicznej należy traktować jako podstawę 
prawną przejścia zakładu pracy na gruncie przepisów k.p.47. Zamysł ten48 
nie został jednak zrealizowany, wobec czego pierwotny brak unormowania 
w ustawie systemowej sytuacji pracowników zatrudnionych w przekształca-
nej instytucji, złożyć należy przypuszczalnie na karb pośpiechu legislacyj-
nego. Możliwa jest jednak również supozycja, że początkowo zapomniano 
o wiążących się z zastosowaniem regulacji art. 231 k.p. obowiązkach oraz 
o przejmowanych przez ZUS pracownikach kolejowych jednostek organiza-
cyjnych, właściwych w sprawach emerytalno-rentowych i konsekwencjach 
tego faktu49.

46 Jak również przejętych przez Zakład, na mocy art. 117 ustawy systemowej, kolejo-
wych jednostek organizacyjnych właściwych w sprawach emerytalno-rentowych, o czym 
będzie mowa w dalszej części opracowania.

47 Tak Ł. P i s a r c z y k, Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę…, s. 103. 
Istotne jest, że w rozpatrywanym okresie nie obowiązywała żadna wyraźna regulacja, która 
w stosunku do zadań z zakresu administracji publicznej zastrzegałaby, że ich przejęcie przez inny 
podmiot nie może być ujmowane w kategoriach przejścia zakładu pracy.

48 W tym tonie wypowiadał się ówczesny Prezes ZUS, S. Alot: „Jeżeli chodzi o przejście 
pracowników ZUS do nowej jednostki, regulują to inne przepisy. Można je tutaj wprowadzić, 
ale art. 23 Kodeksu pracy reguluje to dość dokładnie i wydaje się, że nie ma konieczności 
dublowania odnośnych rozwiązań w tej ustawie” – zob. Posiedzenie Komisji Nadzwyczaj-
nej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących ubezpieczeń społecznych /nr 20/ w dniu 
3 września 1998 r., Biuletyn Komisji Sejmowych nr 777/III.

49 Istotną rolę odgrywały tu zwłaszcza postanowienia układów zbiorowych, jak i problem 
zawiadamiania o warunkach pracy oraz o skutkach w zakresie stosunków pracy związanych 
z dokonywanymi zmianami, albowiem pracownicy ci dysponowali dotychczas szeregiem 
przywilejów pracowniczych, np. deputatami, uprawnieniami mieszkaniowymi. w kwestii tej 
toczyły się burzliwe rozmowy pomiędzy ZUS, a związkami zawodowymi pracowników PKP, 
a także ożywione dyskusje sejmowe. Między innymi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy 
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Dopiero na mocy art. 172 pkt 9 ustawy o FUS (ogłoszonej 30 grudnia 
1998 r.)50, uznawszy, iż wymaga tego specyfika wprowadzanej reformy, 
w tym dokonywanych przeobrażeń organizacyjno-prawnych w podmiotach 
w niej uczestniczących, dodano w ustawie systemowej art. 113a–113c, które 
stanowiły rozwiązanie o charakterze lex specialis, nie zawierające odesłania 
do postanowień k.p. Prawodawca rozstrzygnął wyraźnie, iż stroną stosun-
ków pracy pracowników zatrudnionych w Zakładzie – centralnym organie 
administracji państwowej (oraz w przejmowanych kolejowych jednostkach 
organizacyjnych właściwych w sprawach emerytalno-rentowych), stał się 
ZUS – państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną. 
Ustawodawca wskazał przy tym na obowiązek informacyjny pracodaw-
cy, tj. powinność pisemnego zawiadomienia, do dnia 31 stycznia 1999 r. 
(a zatem już po przejściu zakładu pracy), pracowników zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę o warunkach pracy oraz o skutkach w zakresie 
stosunków pracy związanych z dokonywanymi zmianami, jak również 
przewidział możliwość rozwiązania stosunku pracy przez tych pracowni-
ków bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, w terminie 
30 dni od zawiadomienia51. W ten sposób bezpośrednio i jednoznacznie 
wskazano podmiot, który stał się po przekształceniu organizacyjno-prawnym 
pracodawcą i uregulowano proces „przeniesienia” do niego pracowników 
zatrudnianych przez poprzednika52. Uczyniono to jednak (wprowadzając 
regulacje szczególne) z opóźnieniem. Ostateczne, pewne formalnie infor-

i Polityki Społecznej, E. L e w i c k a na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej w dniu 5 września  
1998 r., podkreślała: „… z mocy prawa, pracownicy ci stają się pracownikami Zakładu […] 
będzie to oznaczało, że muszą być zachowane wszystkie dotychczasowe ich przywileje 
[…] Zobowiązania te przechodzą na nowy zakład pracy. Okaże się wtedy, że w ZUS będą 
dwie kategorie zatrudnionych: z przywilejami i bez. Należy też wziąć pod uwagę, że ZUS 
będzie musiał sfinansować te dodatkowe świadczenia”.

50 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118).

51 W odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie mianowania, zobowią-
zano ZUS do pisemnego przedstawienia, w tożsamym terminie, nowych warunków pracy 
i płac, jednakowoż z wynagrodzeniem nie niższym niż dotychczasowe, a pracowników 
tych zobligowano do złożenia w terminie 30 dni (nie wskazując od jakiego momentu) 
oświadczenia o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków.

52 Uprawnienia do określania zasad wynagradzania pracowników i wielkości środków 
na wynagrodzenia złożono, do czasu zawarcia układu zbiorowego, w ręce Prezesa Zakładu. 
W przypadku przyjęcia regulacji k.p. zastosowanie miałby art. 2418 tej ustawy, tj. stosowa-
nie w okresie jednego roku od dnia przejścia zakładu pracy postanowień układu, którym 
pracownicy byli objęci przed tym przejściem. 
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macje w tym zakresie podano do wiadomości dopiero w dniu 30 grudnia 
1998 r., a stosowny obowiązek informacyjny w zakresie przejścia zakładu 
pracy realizowano do 31 stycznia 1999 r. Działanie takie uznać należy za 
naganne i przyjąć za tym, że zasadniczym celem ustawodawcy nie było 
zapewnienie przejmowanym pracownikom utrzymania zatrudnienia w do-
tychczasowym kształcie53.

Regulacja art. 115 ustawy systemowej – ZUS 
jako następca prawny instytucji ubezpieczeń społecznych  

działających do 1950 r.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że art. 115 ustawy systemowej, 
normujący kwestię sukcesji ZUS w stosunku do podmiotów wykonujących 
zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych do 1950 r. i stanowiący podstawę 
jego roszczenia o zwrot nieruchomości, będących wówczas własnością tych 
podmiotów, nie uściślał w swym pierwotnym brzmieniu trybu, w jakim to 
roszczenie winno być dochodzone. Przepis ten, jako rodzący wątpliwości 
egzegetyczne, wymagał rozpatrywania w drodze orzecznictwa sądowego 
– wyjaśnienia czy stosownym w tym przedmiocie, wziąwszy choćby pod 
uwagę dyspozycję przepisu art. 123 ustawy systemowej, jest tryb postę-
powania administracyjnego, czy też, ze względu na materię normowaną 
omawianym przepisem, a więc sprawę z zakresu prawa cywilnego (prawo 
własności), uznać należy właściwość sądów powszechnych. W ocenie Na-
czelnego Sądu Administracyjnego54 żądanie zwrotu nieruchomości przez 
ZUS, jako następcy prawnego poprzedniego właściciela, stanowiło w istocie 
roszczenie cywilnoprawne. Wobec faktu, iż normując w art. 115 ustawy 
systemowej zagadnienia cywilnoprawne w znaczeniu materialnym – windy-
kację właścicielską – ustawodawca nie przekazał jednocześnie rozstrzygania 
sporów, jakie mogą powstać na tym tle, do postępowania administracyjne-
go, to dochodzenie roszczenia o zwrot takiej nieruchomości, jako sprawa 
cywilna, winno należeć do wyłącznej właściwości sądów powszechnych. 

Istniejące spory co do prawidłowego rozumienia omawianego przepisu 
i ich rozstrzygnięcie przez Sąd Administracyjny, w sposób niesatysfak-

53 Oczywiście negatywnie należy ocenić tryb legislacyjny, tj. okoliczność zmiany 
dopiero co ogłoszonej ustawy systemowej, która jeszcze w poprzednim brzmieniu nie 
zdążyła wejść w życie.

54 Zob. wyrok NSA w Gdańsku z dnia 20 czerwca 2001 r., II SA/Gd 2869/00, OSP 
2002, nr 4, poz. 53. 
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cjonujący ustawodawcy, doprowadziły do uznania zasadności i celowości 
dokonania jego zmiany. W dążeniu do usprawnienia zaspokajania prze-
widzianych w nim roszczeń ZUS, ustawodawca zmodyfikował55, z dniem 
1 stycznia 2003 r., brzmienie ust. 1 art. 115 oraz dodał pięć kolejnych ustę-
pów, wyraźnie wskazując, że zwrot nieruchomości na rzecz ZUS następuje 
w trybie postępowania administracyjnego. Stosownie do tych uregulowań, 
obowiązujących do dziś, stwierdzenie, że Zakład jest następcą prawnym 
właściciela nieruchomości (działających do 1950 r. instytucji ubezpieczeń 
społecznych) oraz orzeczenie o zwrocie nieruchomości na jego rzecz, na-
stępuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez wojewodę56, która 
po uzyskaniu przymiotu ostatecznej stanowi podstawę wpisu w księdze 
wieczystej. Należy przy tym zwrócić uwagę na pozorne podobieństwo tej 
regulacji, głównie w kontekście trybu postępowania administracyjnego, do 
wprowadzonych już w chwili uchwalania ustawy systemowej postanowień 
art. 114 ust. 2 i 3, o których była wcześniej mowa. W odniesieniu do zwrotu 
nieruchomości stanowiących niegdyś własność podmiotów wykonujących 
wówczas zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych, przepisy ustawy sy-
stemowej nie implikują przejęcia tych nieruchomości bezpośrednio z mocy 
prawa, a przewidują jedynie uprawnienie ZUS do wystąpienia z wnioskiem 
w tej materii, gdy nie narusza to ujawnionego w księdze wieczystej prawa 
własności lub prawa użytkowania wieczystego osób trzecich57. Oznacza to, 
że decyzja wojewody o nabyciu następstwa prawnego ma charakter kon-
stytutywny – ZUS nabywa własność ze skutkiem ex nunc, czyli dopiero od 
momentu uprawomocnienia się przedmiotowej decyzji.

55 Na mocy art. 1 pkt 49 ustawy z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 241, poz. 
2074).

56 Zgodnie z ust. 5 art. 115 ustawy systemowej decyzja ta nie jest wymagana, jeżeli 
jedynym ujawnionym w księdze wieczystej właścicielem jest działający do 1950 r. Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, ubezpieczalnia społeczna lub fundusze ubezpieczeniowe, któ-
rych następcą prawnym jest Zakład, oraz nie jest ujawnione w księdze wieczystej prawo 
użytkowania wieczystego osób trzecich. 

57 Podkreśla się, że przewidziana w art. 115 ustawy systemowej sukcesja doznaje w prak-
tyce sporego ograniczenia, jako że pod pojęciem osoby trzeciej należy rozumieć wszystkie, 
poza Skarbem Państwa, podmioty – tak T. B r z e z i c k i [w:] J. Wa n t o c h - R e k o w s k i 
(red.), Ustawa o systemie…, s. 538. E. Łętowska uznała, iż „zapewne przepis ten jest 
dość niezdarnym legislacyjnie wyrażeniem myśli, że sukcesja ZUS (…) nie narusza praw 
wszystkich innych podmiotów poza Skarbem Państwa jako właścicielem, przeciw któremu 
kieruje się co do zasady uwłaszczenie ZUS.” – zob. Glosa do wyroku NSA w Gdańsku z dnia 
20 czerwca 2001 r., II SA/Gd 2869/00, OSp 2002, nr 4, poz. 53, s. 205. 
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Warto również zauważyć, że jakkolwiek twórcy zmiany uzasadniali ją 
jedynie koniecznością doprecyzowania brzmienia art. 115 ustawy syste-
mowej oraz wskazywali, iż „proponowane rozwiązania nie wnoszą zmian 
merytorycznych, a jedynie usuwają wątpliwości dotyczące trybu postępo-
wania”58, to jednak wprowadzone modyfikacje idą znacznie dalej. Nastąpiło 
bowiem ograniczenie prawa ZUS do występowania o zwrot nieruchomości 
przez określenie granicy czasowej, tj. daty, do której można zgłaszać wnio-
ski o wszczęcie postępowania w tym zakresie (do dnia 31 grudnia 2010 r.), 
oraz uzależnienie wystąpienia o zwrot nieruchomości od warunku, że taka 
nieruchomość jest niezbędna dla wykonywania zadań Zakładu. Ustalenie 
konkretnej daty granicznej występowania z roszczeniem, po której upływie 
uprawnienia ZUS w stosunku do tych nieruchomości wygasną, stanowiło 
krok właściwy zarówno ze względu na charakter przejściowy omawianego 
przepisu, wymagający oznaczenia terminu końcowego funkcjonowania 
„przedmiotu” regulacji, jak również w kontekście przestrzegania zasady 
pewności obrotu w stosunkach własnościowych59. w odniesieniu, nato-
miast, do art. 115 ust. 2 ustawy systemowej razi zwłaszcza sposób jego 
zredagowania. Wskazanie, że: „Zakład występuje o zwrot nieruchomości, 
jeżeli nieruchomość jest niezbędna dla wykonywania jego zadań” prowa-
dzić może do rozumienia tego przepisu jako prawa ZUS do rozpatrzenia 
wystąpienia z wnioskiem pod kątem swoich potrzeb. Jeśli tak, to należałoby 
uznać ów przepis za co najmniej redundantny, ponieważ biorąc pod uwagę 
ustawowy aksjomat, że majątek ZUS służy mu do realizowania jego zadań, 
trudno znaleźć inny legalny cel, czy też inną przyczynę, warunkujące jego 
wystąpienie o zwrot danej nieruchomości. Niemniej, przyjmując racjonal-
ność ustawodawcy, wnioskować pozostaje, iż chodzi tu o ustanowienie 
przesłanki możliwości domagania się przez Zakład zwrotu nieruchomości, 
której istnienie badać ma organ podejmujący decyzję w tym przedmiocie. 
Wojewoda zobligowany jest zatem do każdorazowego weryfikowania, czy 
dana nieruchomość jest nieodzowna do wykonywania przez Zakład po-
wierzonych mu zadań. Wobec tego, aby nie prowokować niepotrzebnych 
wątpliwości, należało nadać art. 115 ust. 2 inne brzmienie, jak choćby: 
„Zwrot nieruchomości następuje jeżeli jest ona niezbędna Zakładowi do 
wykonywania jego zadań”. Tak czy inaczej, istnieje nadal kwestia ewen-

58 Zob. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz 
o zmianie innych ustaw, Sejm IV kadencji, druk nr 700, warszawa, 15 lipca 2002 r.

59 Zaryzykować można jednak twierdzenie, iż w przypadku „uzasadnionej konieczności” 
ustawodawca mógłby zechcieć wydłużyć ów termin.
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tualnych wątpliwości interpretacyjnych związanych z określeniem granicy 
„niezbędności” dla wykonywania zadań ZUS60, a ponadto kwestia ustalenia, 
czy w danym przypadku zwrotowi nieruchomości nie stoi na przeszkodzie 
istnienie praw osób trzecich, w tym czy przedmiot zwrotu nie został objęty 
komunalizacją61, bądź prywatyzacją62. 

ZUS sukcesorem kolejowych jednostek organizacyjnych  
właściwych w sprawach emerytalno-rentowych

W ramach problematyki przekształcenia organizacyjno-prawnego 
ZUS pozostaje również art. 117 ustawy systemowej, sankcjonujący prze-
jęcie przez Zakład kolejowych jednostek organizacyjnych właściwych do 
ustalenia i wypłaty świadczeń, działających na podstawie ustawy z dnia 
28 kwietnia 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych 
i ich rodzin63. Na podstawie tego przepisu należy uznać ZUS za następcę 
prawnego tych jednostek w zakresie odpowiadającym pełnionej przez nie 
funkcji publicznoprawnej. 

Przejście pracowników zatrudnionych w tych jednostkach nastąpić miało, 
jak już wskazano, w trybie określonym w art. 113c ustawy systemowej, zaś 
w myśl ust. 3 i 4 art. 117 minister właściwy do spraw transportu zobowiązany 
został do przekazania Zakładowi praw majątkowych i środków rzeczowych 
w zakresie niezbędnym do przejęcia zadań tych jednostek, jak również do 
określenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpiecze-
nia społecznego, w drodze rozporządzenia, szczegółowych zasad i trybu ich 
przejęcia. W dążeniu do zapewnienia sprawnego technicznie przejęcia tych 
jednostek i wykonywanych przez nie zadań zdecydowano się na wcześniej-

60 Można np. wskazać na toczący się wiele lat spór o budynek przy ul. Stefana Bato-
rego 3 w Śródmieściu Krakowa, który przed wojną należał do ZUS, a obecnie mieści się 
w nim zespół przychodni lekarskich.

61 Zob. wyrok NSA z dnia 11 września 2006 r., I OSK 1193/05, LEX nr 321157, w któ-
rym wskazano, iż ZUS może dochodzić roszczeń o odzyskanie własności nieruchomości 
tylko wówczas, gdy nieruchomość ta nie zostanie skomunalizowana. Sąd zauważył, że 
w przeciwnym wypadku dochodzenie tego roszczenia wymagałoby uprzedniego wzruszenia 
ostatecznej decyzji komunalizacyjnej. 

62 Na problemy te zwracała uwagę E. Łętowska, stwierdzając przy tym, iż „właści-
wości do realizacji rewindykacji historycznej nie należy nikomu zazdrościć, zwłaszcza 
wobec niejasności przesłanek i rozmytego zakresu dopuszczalności zwrotu.” – Glosa do 
wyroku…, s. 205.

63 Dz.U. z 1985 r. Nr 23, poz. 99 ze zm. 
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sze wprowadzenie w życie przepisów art. 117 ust. 264, 3 i 4, tj. po upływie 
14 dni od ogłoszenia65.

W rezultacie analizy niezbyt klarownie skonstruowanych przepisów 
ustawy systemowej oraz rozporządzenia wykonawczego w omawianej 
materii66, zauważyć należy, że w art. 117 ustawy mowa jest o „kolejowych 
jednostkach organizacyjnych”, podczas gdy w przepisach rozporządzenia 
o „kolejowej jednostce organizacyjnej wraz z wydziałami”. Jeżeli jednak ta 
niewielka rozbieżność terminologiczna nie rodzi większych konsekwencji, 
to już nieokreślenie jednoznacznie daty przejęcia przez Zakład kolejo-
wych jednostek organizacyjnych67 stanowi istotne uchybienie legislacyjne. 
Frapujące jest przy tym zestawienie daty wejścia w życie rozporządzenia 
(z dniem ogłoszenia, tj. 18 grudnia 1998 r.) z określonymi w nim terminami 
przekazania materiałów źródłowych i danych nieodzownych do kontynuo-
wania działalności przejmowanych jednostek68: dokumentacji niezbędnej do 
dokonania rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. 

64 Zgodnie z ust. 2 art. 117 ustawy systemowej, kolejowe jednostki organizacyjne 
dokonać miały wypłaty świadczeń w 1998 r. oraz przekazać dokumentację niezbędną 
Zakładowi do ich wypłaty za okres od wejścia w życie ustawy i dokumentację wymaganą 
do przyznania lub przeliczenia świadczeń, a także dokumentację niezbędną do dokonania 
rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 1998 r.

65 Stosownie do art. 127 pkt 1 ustawy systemowej. Zob. Posiedzenie Komisji Nad-
zwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących ubezpieczeń społecznych /nr 25/ 
w dniu 16 września 1998 r., Biuletyn Komisji Sejmowych nr 826/III. Poseł M. Manicki 
(SLD) wskazywał, iż „Przepis „wchodzi w życie po upływie 14 dni” jest błędnie rozumiany, 
bo sądzi się, że w terminie 14 dni muszą być przekazane akta. To jest nieprawda. Dopiero 
po 14 dniach powstaje obowiązek przekazania dokumentacji. Ustawodawca jest przecież 
racjonalny.”. Wobec jednak późnego ogłoszenia ustawy – z dniem 10 listopada – przepisy 
te zaczęły obowiązywać dopiero od 25 listopada 1998 r.

66 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kolejowych jednostek orga-
nizacyjnych właściwych do ustalenia i wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych wydane 
zostało w dniu 15 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 154, poz. 1013). 

67 Stosuję dalej terminologię ustawową.
68 Niejednokrotnie podkreślano, że działania te winny być podjęte odpowiednio 

wcześniej. Przedstawiciel ZUS, E. Kowalczyk wskazywała: „Kolejowe jednostki muszą 
zapłacić świadczenia za listopad i grudzień, dokonać rozliczenia podatku, bo ZUS nie płacił 
w 1998 r. – to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa związana jest z tym, że musimy mieć 
całą dokumentację niezbędną do tego, żeby kontynuować wypłatę, względnie przeliczyć 
bądź wznowić (...), aby ZUS na dzień 1 stycznia przekazał pieniądze – to zakończyć pracę 
musi najpóźniej 10 grudnia.”. Zob. Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia 
projektów ustaw dotyczących ubezpieczeń społecznych /nr 24/ w dniu 9 września 1998 r., 
Biuletyn Komisji Sejmowych nr 796/III.
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– do 20 grudnia 1998 r., a zatem formalnie 2 dni (!); dokumentacji niezbęd-
nej do wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych od dnia wejścia w życie 
ustawy systemowej – do 31 grudnia 1998 r.; akt osobowych pracowników 
oraz pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 
– nie później niż do 31 grudnia 1998 r., czy też dokumentacji wymaganej 
do przyznania lub przeliczenia świadczeń emerytalno-rentowych – nie póź-
niej niż do 28 lutego 1999 r. Także powierzchowna nawet analiza kwestii 
przekazywania nieruchomości i środków rzeczowych przynosi wątpliwości. 
Otóż, wedle przepisów powoływanego rozporządzenia, nieruchomości (sta-
nowiące własność PKP) winny zostać przekazane Zakładowi do 30 czerwca 
1999 r., natomiast środki rzeczowe – do 31 stycznia 1999 r., przy czym 
powinno to nastąpić w drodze decyzji wydanej na podstawie art. 117 ust. 3 
ustawy systemowej. pomimo wskazania konkretnych terminów, decyzje 
w tej materii wydawane były jeszcze długo po ich upływie, np. w dniu 3 
lutego 2003 r.69

Wobec powyższego, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, iż przejmo-
wanie przez Zakład kolejowych jednostek organizacyjnych przeprowadzane 
było w mało zorganizowany sposób i dokonywało się latami. Wprawdzie 
twierdzenie to nie jest pozbawione podstaw, ale wskazać trzeba, że szcze-
gółowa analiza omawianych regulacji pozwala wyprowadzić wniosek, iż 
faktyczne przejęcie przez Zakład tych jednostek w celu wykorzystania ich 
zorganizowanego zespołu osób i środków majątkowych do kontynuowa-
nia działalności w ramach nowej struktury organizacyjnej, miało miejsce 
z dniem wejścia w życie ustawy systemowej (faktyczne czynności, mające 
na celu sprawne i skuteczne przeprowadzenie całego przedsięwzięcia podej-
mowane były wcześniej), natomiast ich formalne przekazanie następowało 
również w późniejszym okresie70. Podyktowane to było dążeniem do jak 

69 Decyzja Ministra Infrastruktury nr 2 w sprawie przekazania przez spółkę “Polskie 
Koleje Państwowe” Spółka Akcyjna, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych nieruchomości, 
w celu wykonania zadań związanych z przejęciem przez ten Zakład, kolejowych jednostek 
organizacyjnych właściwych do ustalenia i wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych (Dz.
Urz.MI nr 2, poz. 3). Warto przy tym zauważyć, iż do czasu przekazania nieruchomości 
przejmowani przez Zakład pracownicy realizować mieli zadania w przejmowanych jed-
nostkach, zaś koszty związane z eksploatacją pomieszczeń pokrywać miał ZUS.

70 E. L e w i c k a na Posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej w dniu 16 września 1998 r. 
tłumaczyła: „Chodzi tu o techniczne rozstrzygnięcie spraw związanych z przejęciem tego 
zadania (…) archiwum i aparat techniczny przejdzie tylko pod kontrolę nowej instytucji. 
Jednostki te pozostaną często w tych samych miejscach. (…) Przejęcie jednostek może się 
rozpocząć 14 dni po opublikowaniu ustawy. Przygotowania do tego zadania mogą się roz-
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najbardziej płynnego przejęcia zadań wykonywanych dotychczas przez 
kolejowe jednostki organizacyjne, a jednocześnie spowodowane złożonoś-
cią podejmowanych działań oraz trudnościami we wprowadzaniu w życie 
przepisów zawartych w aktach prawnych. Jednak tryb prac legislacyjnych, 
w tym postępowanie wymienionych ministrów (czas jakiego potrzebowali 
na skonstruowanie rozporządzenia wykonawczego, obejmującego sześć 
paragrafów), a tym samym prawne usankcjonowanie procedury omawia-
nego przejęcia w tym zakresie, pozostawiało wiele do życzenia71. Trzeba 
podkreślić, że wpływ na taki rozwój sytuacji miały: po pierwsze – niebywałe 
tempo wdrażania założeń reformy ubezpieczeń społecznych72, po drugie 
– niski poziom przygotowania procesu ich implementacji.

Podsumowanie

W rezultacie wprowadzonych zmian organizacyjnych i prawnych Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych został dostosowany do nowych reguł funkcjo-
nowania ubezpieczeń społecznych. Zakład uzyskał nowy status prawny 
jako szczególna instytucja społeczno-finansowa z osobowością prawną, 
nie tracąc przy tym wymiaru państwowego. Przekształcenie ZUS miało na 
celu wykreowanie „nowej” kategorii podmiotu, posiadającego osobowość 
prawną, odrębność finansową i organizacyjną oraz w doskonalszy sposób 
realizującego zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych. Wyposażenie ZUS 
w osobowość prawną można oceniać jako wyraz decentralizacji w zakresie 

począć, ale nie muszą się skończyć, bo ust. 3 oddala całą kwestię techniczną do wspólnego 
rozporządzenia dwóch ministrów. Mamy świadomość, że tego zadania nie da się wykonać 
w jednym momencie.”. Nie mieli decydenci świadomości, że w wielu aspektach „zadanie” 
aż tak rozciągnie się w czasie.

71 Gwoli przypomnienia: ustawa systemowa została uchwalona w dniu 13 października 
1998 r., a ogłoszona w dniu 10 listopada 1998 r., natomiast przepisy art. 117 ust. 3 i 4 weszły 
w życie w dniu 25 listopada 1998 r.

72 Krótki czasokres dzielący wejście w życie reformy od dat uchwalenia newralgicznych 
ustaw, ironicznie skwitował W. S a n e t r a (W poszukiwaniu nowej aksjologii ubezpieczeń 
społecznych, PUSiG 1999, nr 3, s. 2), cyt.: „obserwując efekty reformatorskiego zapału 
ustawodawcy (…) odnoszę wrażenie, że stanowią one następstwo dziwnej kombinacji 
myślenia pragmatycznego i metafizycznego, graniczącego z wiarą w magię cyfr. Tak 
w szczególności można tłumaczyć upór ustawodawcy, by reformę koniecznie wprowadzić 
od początku roku, bo prawdopodobnie uwierzył on, że połączenie trzech jedynek i trzech 
dziewiątek (1.01.1999 r.) jest niewątpliwą gwarancją szczęścia i sukcesu.”.
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ubezpieczeń społecznych73, wyrażając jednocześnie przekonanie, że owa 
kategoria cywilnoprawna nie tylko wskazuje na ZUS jako odrębny, samoistny 
podmiot, ale także otwiera przed nim pewne perspektywy i toruje drogę do 
występowania w obrocie prawnym, nabywania własnym działaniem praw 
i obowiązków oraz korzystania z form i instytucji cywilnoprawnych (chyba 
że przepisy szczególne stanowią inaczej). Sprzyja to wykonywaniu nałożo-
nych zadań oraz ponoszeniu za nie odpowiedzialności. Obecny status prawny 
Zakładu pozwala mu także brać udział we własnym imieniu i we własnym 
zakresie w postępowaniu sądowym w każdej sprawie, a nie jak dotychczas 
tylko w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Przyjęta formuła pań-
stwowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną bardziej 
przystaje również do złożonej organizacji wewnętrznej Zakładu. 

Warto jednak zauważyć, że osobowość prawna ZUS największą rolę 
odgrywa w kwestii obrotu majątkowego. Ma ona zasadnicze znaczenie dla 
odzyskania własności dawnych składników majątkowych ubezpieczalni 
społecznych i ZUS, dla gospodarki finansowej Zakładu i jego relacji z in-
nymi podmiotami, zarówno organami administracji państwowej, jak i np. 
podmiotami gospodarczymi oraz dla jego powiązań ze Skarbem Państwa 
i budżetem państwa. Utrzymanie pozycji ZUS jako centralnego organu 
administracji państwowej uniemożliwiłoby tworzenie stosunków kredyto-
wych, a także pożyczkowych między Zakładem i budżetem państwa oraz 
utrudniłoby ułożenie stosunków między nim i prywatnymi wykonawcami 
ubezpieczeń społecznych, np. OFE74. 

Pomimo uznania zmiany statusu prawnego ZUS za chwalebną, two-
rzącą nową jakość organizacyjno-prawną, w której rozbrzmiewa hasło 
jego „upodmiotowienia”, należy zaznaczyć, że Zakład jest nadal instytucją 
utworzoną przez państwo, celem wykonywania, w zakresie udzielonych mu 
kompetencji, wyspecjalizowanych zadań państwa o charakterze społeczno-
gospodarczym. Dla charakterystyki zagadnienia podmiotowości prawnej 
ZUS wyjściowe i najważniejsze znaczenie mają zatem związki z państwem, 
wyposażenie w kompetencje władcze i mienie państwowe oraz wykonywa-
nie zadań publicznych. Można więc w uproszczeniu stwierdzić, iż Zakład 
jest w pierwszym rzędzie państwową jednostką organizacyjną, a dopiero 
potem osobą prawną.

73 Tak również J. Wa n t o c h - R e k o w s k i, Składki na ubezpieczenie emerytalne. 
Konstrukcja i charakter prawny, Toruń 2005, s. 149.

74 Por. J. J o ń c z y k, Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2003, s. 111–112. 
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Ten swoisty, dualistyczny charakter ZUS jako podmiotu władztwa pub-
licznego i jako osoby prawnej może korzystnie wpływać na wypełnianie 
przezeń ustawowo zakreślonych obowiązków i realizację tak wskazanych 
celów. Wyraźnego podkreślenia jednak wymaga, że choć na mocy przepisów 
ustawowych przekazano Zakładowi istotne zadania publiczne o charakterze 
społeczno-gospodarczym – swymi działaniami i rozstrzygnięciami znacząco 
wpływa on zarówno na sytuację życiową jednostek, jak i na cały rozwój go-
spodarczy społeczeństwa – to nie jest on kreatorem ubezpieczeń społecznych, 
a jedynie ich wykonawcą, podmiotem zajmującym się ich realizacją. 

W podsumowaniu można wyrazić pogląd, mając na uwadze proces 
polityczny i tok prac legislacyjnych, iż pomimo licznych przeciwności, Za-
kład, jako przeobrażona pod względem organizacyjno-prawnym instytucja 
– główny wykonawca ubezpieczeń społecznych, integrator całego systemu 
ubezpieczeń społecznych i najważniejsze ogniwo systemu zabezpieczenia 
społecznego w Polsce – wyszedł i nadal wychodzi obronną ręką z zadania 
urzeczywistnienia papierowej wersji reformy ubezpieczeń społecznych.
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LEGAL AND ORGANIZATIONAL TRANSFORMATION  
OF THE SOCIAL SECURITY INSTITUTION WITHIN  

THE SOCIAL INSURANCE REFORM FROM 1998

(Summary)

Since the beginning of 1999 a fundamental reorganization of the social security system 
was introduced, which has substantially changed the existing mechanisms of its functioning. 
within this reform a situation of the main social security performer, The Social Security 
Institution, had undergone a great changement in executive as well as organizational and 
legal form. As a consequence of the above mentioned rarely commented on and considered 
outcomes have appeared and determined further functioning of the Institution.

Filling this gap, hereby the author takes upon a subject of the transformation of The 
Social Security Institution into the state administration body, equipped with legal personality, 
as well as issues related to the “transfer” of the employees of the state administration into 
the new unit, and endowment of the newly formed entity with possessions. He also does not 
leave unmentioned the subject of the liability and legal responsibility for the predecessor.

The situation of the Institution as a legal successor of social insurance institutions, 
operating sine 1950, and as a successor of the further organizational units competent in the 
matters of pensions and annuities was also discussed.

The author analyzes the organizationally and legally transformed institution, and puts 
a big emphasis on its legal status as a legal personality, introducing a conclusion by men-
tioning that the Social Security Institution is primarily a state organization unit and only 
then a legal personality and that its dualistic character can favourably affect the fulfillment 
of its statutory assigned tasks.
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SZKICE Z ZAKRESU RZYMSKIEGO PRAWA 
KARNEGO – DAMNATIO AD BESTIAS

Damnatio ad bestias, a więc skazanie na śmierć na arenie z udziałem 
dzikich zwierząt zasługuje na miano jednej z bardziej interesujących insty-
tucji rzymskiego prawa karnego. Zjawisko to było przedmiotem nie tylko 
dość licznych wzmianek w literaturze fachowej, ale i także samodzielnych 
opracowań i artykułów1. Koncentrowały się one głównie na przedstawieniu 
jego genezy oraz ewolucji, przede wszystkim jednak zawierały opis prze-

* Dr, Katedra Prawa Rzymskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódz-
kiego.

1 Na temat tej kary, jak i gladiatury w starożytnym Rzymie zob. w szczeg. G. L a -
f a y e, Criminels livrés aux bêtes, Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de 
France, Paris, 1892, s. 97–116; A. P i l l e t , Étude sur la „damnatio ad bestias”, Rivista 
d’Archeologia, Storia, Arte e Bibliografia Romana Tellus I (1912); R. A u g u e t, Cruelty 
and Civilization. The Roman Games, London, 1972; M. Grant, Gladiatorzy, warszawa 
1980; G. V i l l e, La gladiature en occident des origines à la mort de Domitien, Rome, 
1981; K. h o p k i n s, Death and Renewal. Sociological studies in Roman History, vol. II, 
Cambridge, 1983; C. A. B a r t o n, The Sorrows of the Ancient Romans. The Gladiator and 
the Monster, princeton, New Jersey 1992; T. W i e d e m a n n, Emperors and Gladiators, 
London, 1992; P. P l a s s, The Game of Death in ancient Rome. Arena, Sport and Political 
Suicide, Madison 1995; A. F u t r e l l, Blood in the Arena. The Spectacle of Roman Power, 
Austin, 1997; tenże, The Roman Games. Historical sources in Translation, Oxford 2006; 
D. G. Kyle, Spectacles of Death in Ancient Rome, London – New york 1998. W polskiej 
literaturze na szczególną uwagę zasługują S. L o n g o s z, Damnati ad bestias, Tarnowskie 
Studia Teologiczne 7 (1979), s. 82–105; D. S ł a p e k, Przestępcy na arenach w republice 
rzymskiej, Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, 34 (1993), s. 35–46; tenże, Damnatio ad 
bestias w rozwoju venationes okresu republiki rzymskiej, [w:] Kara śmierci w starożytnym 
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różnych, okrutnych sposobów wykonania tej kary. Celem tego artykułu jest 
natomiast skupienie się na kilku prawnych aspektach damnatio ad bestias, 
ze szczególnym uwzględnieniem jej klasyfikacji jako zaostrzonej formy 
kary śmierci oraz jej relacji do pozostałych kar tego rodzaju.

W literaturze nie ma wątpliwości, iż damnatio ad bestias była rodza-
jem kary śmierci2. Potwierdzają to nie tylko źródła prawne, lecz również 
bardzo liczne przekazy literackie, w szczególności dotyczące martyrolo-
gii pierwszych chrześcijan3. Od I wieku naszej ery była ona wymierzana 
w publicznym postępowaniu karnym4, już wcześniej jednak stosowali ją 
właściciele niewolników w ramach przysługującego im prawa decydowania 
o ich życiu i śmierci (datio ad bestias)5. Na podstawie zachowanych źródeł 
można przyjąć, iż mogli ich karać w ten sposób aż do I wieku naszej ery, 
kiedy to w dość znaczącym stopniu ograniczono uprawnienia właścicieli 
i poddano je kontroli sędziowskiej6. Na szczególną uwagę jednak zasłu-
guje sposób wykonania tej kary, jak się okazuje bowiem niewolnicy byli 
sprzedawani do szkół gladiatorskich (lanistae), gdzie przetrzymywano ich 

Rzymie, Lublin 1996, s. 127–142; A. D ę b i ń s k i, Sankcje karne za przestępstwo sacrile-
gium, Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego 34, 1 (1993), s. 23–33; M. J o ń c a, 
Parricidium w prawie rzymskim, Lublin 2008, s. 297–300.

2 Zob. w szczeg. T. M o m m s e n, Römisches Strafrecht, Leipzig, 1899, s. 926; 
G. K u l e c z k a, Studia nad rzymskim wojskowym prawem karnym, Poznań 1974, s. 101; 
G. V i l l e, op. cit., s. 237; M. J o ń c a, op. cit., s. 297.

3 D. 48, 19, 11, 3 Macer libro secundo de publicis iudiciis : Capitis poena est bestiis 
obici vel alias similes poenas pati vel animadverti. D. 28, 3, 6, 6 Ulpianus libro decimo ad 
Sabinum: Sed et si quis fuerit capite damnatus vel ad bestias vel ad gladium vel alia poena 
quae vitam adimit... D. 48, 19, 29 Gaius libro primo ad legem Iuliam et Papiam: Qui ultimo 
supplicio damnantur, statim et civitatem et libertatem perdunt. Itaque praeoccupat hic casus 
mortem et nonnumquam longum tempus occupat: quod accidit in personis eorum, qui ad 
bestias damnantur... Na taki jej charakter dość jednoznacznie wskazuje również stosowa-
na terminologia. Zwrot ad bestias bowiem najczęściej zestawiany jest z czasownikami 
subicere bądź obicere, a więc „być wystawianym lub rzucanym dzikim zwierzętom”, zob. 
J. S o n d e l, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2001, s.v. obicio 
oraz subicio. Źródła martyrologiczne, zob. w szczeg. Acta sancti Pauli, 28; Euseb. Hist. 
Eccl. 5, 1, 38–59; Martyrium Polycarpi, 12; Passio Perpetuae et Felicitatis, 17.

4 Przede wszystkim w ramach postępowania kognicyjnego, zob. W. L i t e w s k i, Rzym-
ski proces karny, Kraków 2003, s. 53. Wcześniejsze przypadki jej zastosowania dotyczyły 
głównie sądownictwa wojskowego oraz jurysdykcji namiestników prowincji, zob. Val. Max. 
2, 7, 13 i 14; Liv. Perioch. LI; Cic. Fam. 10, 32, 3: Sen. Brev. Vit. 13, 6.

5 Na ten temat zob. P. K u b i a k, Ograniczanie ius vitae ac necis właścicieli niewolników, 
a kary wykonywane na arenie, wydawnictwo pokonferencyjne Ochrona bezpieczeństwa 
i porządku publicznego w starożytnym Rzymie, Lublin 2010, w druku.

6 D. 48, 8, 11, 1 i 2.
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i ewentualnie szkolono do walki z dzikimi zwierzętami. Właśnie ten ostatni 
element wskazuje na znaczącą odmienność wykonywania datio ad bestias, 
w odróżnieniu do damnatio ad bestias, która co do zasady polegała na rzuca-
niu bezbronnych skazańców na arenę pełną dzikich zwierząt7. Bo jak wynika 
z tekstów prawnych oraz literackich, niewolnicy nie byli oddawani lanistom 
aby zginąć, ale ich zadaniem była walka z dzikim zwierzętami; mieli więc 
realną szansę przeżycia takiej konfrontacji8. Wynika więc z tego, iż datio 
ad bestias nie była rodzajem kary śmierci, skutek w tej postaci bowiem nie 
był elementem koniecznym, lecz jedynie ewentualnym. W związku z po-
wyższym, wymierzano ją najprawdopodobniej w przypadkach popełnienia 
mniej poważnych przestępstw. W innym razie niewolnik dopuszczający 
się takiego czynu zostałby zabity od razu, bez dokonywania dodatkowych 
operacji, które jak się okazuje, niekoniecznie skutkowałyby śmiercią.

Trudno jest jednoznacznie wyjaśnić taką odmienność wydawałoby się 
tej samej instytucji prawnej. Być może stanowiło to efekt swoistej ewolucji 
damnatio ad bestias, która w początkowym okresie swojego istnienia w więk-
szym stopniu mogła służyć interesom prywatnym, właścicieli niewolników 
oraz lanistów, niż wymiarowi sprawiedliwości. Taki charakter miało sądow-
nictwo domowe, które pozostawało w bardzo ścisłym związku z dobrem 
zwierzchnika rodziny oraz jego majątkiem – uśmiercając niewolnika jego 
właściciel tracił bezpowrotnie wydane pieniądze, sprzedając go natomiast 
zyskiwał rekompensatę w postaci otrzymanej ceny. Tak samo korzystał na 
tym lanista, dla którego walczący niewolnik był swego rodzaju inwestycją 
– z każdą kolejną wygraną zwracał mu wydane środki finansowe, niejed-
nokrotnie z dość znaczącym zyskiem. Zabijanie niewolników w drodze 
datio ad bestias stanowiłoby więc swoistą podwójną stratę społeczną: dla 
właścicieli niewolników, i dla szkół gladiatorskich. Inaczej oczywiście 
wyglądała sprawa w przypadku damnatio ad bestias, która służyła ochronie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, a przede wszystkim miała za zada-
nie realizację jednej z podstawowych funkcji prawa karnego – odstraszać 
przyszłych zbrodniarzy oraz eliminować obecnych.

Damnatio ad bestias była stosowana w publicznym postępowaniu karnym 
od I wieku naszej ery, z pewnością aż do czasów Justyniana. Najprawdopo-

7 Określenie datio ad bestias dotyczy wymiaru analizowanej kary przez właścicieli nie-
wolników, damnatio ad bestias natomiast państwowego zastosowania tej sankcji karnej.

8 D. 18, 1, 42: ...ut cum bestiis pugnerent...; D. 21, 1, 1, 1: ...inve harenam depugnandi 
causa ad bestias intromissus fuerit...; D. 48, 8, 11, 2: ... ad bestias depugnandas suo arbitrio 
servos tradere...; G. 1, 13: ... ut ferro aut cum bestiis depugnarent traditi sint...
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dobniej wymierzano ją dość powszechnie i często, na co wskazywałaby ilość 
i charakter zachowanych źródeł prawnych. W związku z powyższym stwier-
dzeniem dziwić może fakt, iż nie została ona ujęta w żadnym zachowanym 
zestawieniu rodzajów kar stosowanych w antycznym Rzymie. Oczywiście 
nie miały one charakteru wyczerpującego, stanowiły jedynie pewne wytyczne 
dla organów wymiaru sprawiedliwości, jej brak jest mimo to zaskakujący. 
Zacytować tu można dwa przekazy, jeden pochodzący z czterdziestej ósmej 
księgi Digestów, a drugi zawarty w Sentencjach paulusa.

D. 48, 19, 28 pr. Callistratus libro sexto de cognitionibus
Capitalium poenarum fere isti gradus sunt. Summum supplicium esse 

videtur ad furcam damnatio. Item vivi crematio: quod quamquam summi 
supplicii appellatione merito contineretur, tamen eo, quod postea id genus 
poenae adinventum est, posterius primo visum est. Item capitis amputatio. 
Deinde proxima morti poena metalli coercitio. Post deinde in insulam de-
portatio.

p. S. 5, 17, 2
Summa supplicia sunt crux crematio decollatio: mediocrium autem 

delictorum poenae sunt metallum ludus deportatio: minimae relegatio 
exilium opus publicum vincula. Sane qui ad gladium dantur, intra annum 
consumendi sunt.

Obie relacje zawierają podobny wykaz stosowanych kar, w szczególności 
w zakresie dotyczącym pozbawienia życia (summum supplicium)9, a więc 
ukrzyżowanie (damnatio ad furcam, crux10), spalenie (vivi crematio) oraz 
ścięcie głowy (capitis amputatio, decollatio). Żadna z nich jednak nie wspo-
mina o damnatio ad bestias, a nie ma wątpliwości, iż była ona nadal w użyciu 
w okresach, których dotyczą cytowane teksty. Trudno też podejrzewać te 
fragmenty o interpolację, gdyż damnatio ad bestias wielokrotnie pojawia 
się w pozostałych częściach obu dzieł11. 

 9 Por. J. S o n d e l, op. cit., s. v. supplicium. Termin ten najczęściej odnosił się do 
kwalifikowanych form kary śmierci, w takim znaczeniu na przykład użył go Kallistratus 
w cytowanym źródle. Tak też U. B r a s i e l l o, La repressione penale in diritto romano, 
Napoli 1937, s. 248 i n., w szczeg. s. 260–264, gdzie podkreśla różnice między nim a poena 
capitis. 

10 Ukrzyżowanie (crux) zostało zakazane przez Konstantyna Wielkiego. Od jego czasów 
stosowano powieszenie (furca), zob. m.in. T. M o m m s e n, op. cit., s. 921, przyp. 2; P. G a r -
n s e y, Social status and legal privilage in the Roman Empire, Oxford 1970, s. 128.

11 O ewentualnych interpolacjach w przekazie Kallistratusa nie wspomina także Index 
Interpolationum.
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Jak już zaznaczono, z pewnością zamiarem Kallistratusa oraz Paulusa 
nie było przedstawienie wyczerpującego katalogu stosowanych kar, za ich 
życia bowiem dominowało już postępowanie kognicyjne oraz związana 
z nim swoboda sędziowskiego wymiaru kary12. Nie było zatem w źródłach 
prawa określonych precyzyjnie sankcji za poszczególne przestępstwa, ani 
obowiązującego zamkniętego katalogu wykonywanych kar. W literaturze 
przedmiotu, jak się wydaje bardzo trafnie, próbowano wyjaśnić ten fakt 
charakterem damnatio ad bestias13. Jej zastosowanie uzależnione było bo-
wiem od zorganizowania igrzysk z udziałem dzikich zwierząt, a więc było to 
możliwe jedynie kilka razy w ciągu roku14. Na podstawie źródeł literackich 
można też ustalić, iż nie organizowano takich widowisk wyłącznie w celu 
przeprowadzenia egzekucji. Wskazuje na to poniższy fragment Martyrium 
Polikarpi.

Mart. pol, 12 
„Mówiąc to wydawali okrzyki i żądali od azjarchy Filipa, żeby wypuś-

cił lwa na Polikarpa. On jednak odparł, że nie ma prawa tego uczynić, 
bo skończyły się już walki zwierząt. Wtedy wpadli na pomysł, żeby wołać 
jednogłośnie: spalić Polikarpa żywcem”15.

Również teksty prawne zawierają wskazówkę, iż damnatio ad bestias 
wykonywana była na najbliższych organizowanych igrzyskach, primo quo-
que munere16. Dodać może warto, iż osoby skazane nie mogły jednak czekać 
dłużej niż rok, który to termin przewidziany był dla wszystkich rodzajów 
kary śmierci. Taką informację odnaleźć można chociażby w ostatnim zdaniu 
cytowanego już fragmentu Sentencji paulusa.

12 w. L i t e w s k i, op. cit., s. 52 podaje, iż od cesarza hadriana proces kognicyjny 
zaczął dominować nad postępowaniem zwyczajnym, a na przełomie II i III wieku naszej 
ery stał się jedyną formą postępowania.

13 T. M o m m s e n, op. cit., s. 927; C. F e r r i n i, Diritto penale romano. Esposizione 
storica e dottrinale, Roma, 1902, s. 149; A. N o g r a d y, Römisches Strafrecht nach Ul-
pian. Buch 7 bis 9 De officio proconsulis, Berlin, 2006, s. 135. Wniosek ten oparty został 
na analizowanym poniżej przekazie dotyczącym życia Polikarpa (Mart. Pol. 12), kiedy 
to namiestnik prowincji odmówił rzucenia go zwierzętom na pożarcie, gdyż zakończyły 
się igrzyska. Inaczej jednak U. Brasiello, który twierdzi, iż nie stosowano jej od czasów 
Konstantyna Wielkiego, zob. U. Brasiel lo, op. cit., s. 495.

14 Można dodać również, iż nie wszędzie było to możliwe z uwagi na braki infrastruk-
tury lub dzikich zwierząt.

15 Tłum. A. Ś w i d e r k ó w n a, Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, Kra-
ków 1998.

16 C. Th. 9, 18, 1.
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Wracając do zaprezentowanego powyżej problemu braku damnatio ad 
bestias w zestawieniach jurystów, dostrzec można, iż jej wykonanie było 
całkowicie uzależnione od pewnych obiektywnych czynników. W związku 
z powyższym, bezcelowe byłoby zalecanie jej stosowania, jeśli nie istniałyby 
warunki do jej wymierzenia. Zacytowane źródła wymieniają jednak ukrzy-
żowanie17, spalenie żywcem18 oraz ścięcie głowy jako rodzaje kary śmierci. 
Na szczególną uwagę zasługują jednak dwie pierwsze wymienione kary, 
obok damnatio ad bestias są one bowiem wspólnie traktowane w literaturze 
romanistycznej jako zaostrzone formy kary śmierci19. O takiej ich kwalifika-
cji decyduje sposób ich wykonania, który wiązał się w każdym przypadku 
z dodatkowymi cierpieniami i bólem, mającymi stanowić dodatkową odpłatę 
za popełnione przestępstwo. W odróżnieniu od ostatniej z wymienionych, 
czyli ścięcia głowy mieczem, stanowiącej podstawowy rodzaj kary śmierci 
wymierzany obywatelom, a później honestiores, te zarezerwowane były 
dla niewolników oraz niższych warstw społecznych antycznego Rzymu, 
w szczególności humiliores. Warto może w tym miejscu wskazać, iż termin 
zaostrzone formy kary śmierci może być mylący, w stosunku do powyż-
szych grup bowiem stanowiły one podstawowe rodzaje stosowanych sankcji 
karnych w przypadkach popełnienia najcięższych przestępstw. W takich 
sytuacjach częstokroć nie dochodziło do żadnego zaostrzenia odpowiedzial-
ności sprawców, na co wskazywałby taki termin, a jedynym czynnikiem 
powodującym ich wymierzenie byłby status społeczny skazanych. 

Wspomniane kary wielokrotnie zestawiane były razem nie tylko 
w tekstach prawnych, ale również literackich20. W szczególności w źródłach 
prawniczych odnaleźć można liczne odesłania alternatywne, dotyczące 
zastosowania jednej albo drugiej kary w przypadku dopuszczenia się czynu 
zabronionego. Takie ich ujęcie wskazywałoby na możliwość zamiennego ich 

17 Na temat ukrzyżowania, zob. w szczeg. M. hengel, Crucifixion, Tübingen, 1977. 
Także T. Mommsen, op. cit., s. 918 i n.; C. Ferrini, op. cit., s. 145-147; E. Costa, Crimini e 
pene da Romolo a Giustiniano, Bologna, 1921, s. 94, przyp. 1; E. Żak, Prawnicy rzymscy 
o sposobach wykonywania kary śmierci, [w:] Kara śmierci w starożytnym Rzymie, Lublin, 
1996, s. 112.

18 Zob. T. M o m m s e n, op. cit., s. 923; C. F e r r i n i, op. cit., s. 148; E. C o s t a, op. 
cit., s. 94, przyp. 1; E. Żak, op. cit., s. 113-114.

19 w odniesieniu do damnatio ad bestias zob. T. M o m m s e n, op. cit., s. 926; G. K u -
l e c z k a, op. cit., s. 101 i 111; G. Ville, op. cit., s. 237.  

20 por. Apul. Met. 6, 31–32.
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stosowania przez sędziego orzekającego w danej sprawie21. To od jego decyzji 
zależało, którą z nich zastosować w konkretnej sprawie. Być może ten fakt 
stanowi również przyczynę pomijania kary ad bestias w relacjach jurystów. 
Skoro bowiem mogła ona być zastosowana także w przypadkach, gdy orze-
czono karę spalenia lub ukrzyżowania, nie było potrzeby jej wyliczania. Jak 
sugeruje A. Nogrady, jeśli w danym miejscu i czasie akurat zorganizowane 
zostały igrzyska z udziałem dzikich zwierząt, damnatio ad bestias mogła 
stanowić pełnoprawny substytut (die Ersatzstrafe) pozostałych kar22. Sytuacja 
jednak mogła również wyglądać odwrotnie, co wyraźnie widać na przykładzie 
cytowanego już epizodu dotyczącego śmierci Polikarpa. Lud domagał się, aby 
rzucić go zwierzętom, z powodu braku igrzysk jednak, postanowiono spalić 
go żywcem. Możliwość wyboru przez organ ferujący wyrok danego rodzaju 
kary śmierci potwierdza także fragment Historii Kościelnej Euzebiusza, tym 
razem jednak w kontekście dostosowania kary do statusu skazanego.

Euseb. hist. Eccl. 5, 1, 47. 
„Nadeszła wreszcie odpowiedź cesarska, że należy ich stracić; jeśli 

zaś znajdą się tacy, co się zaprą, należy ich puścić. [...] Tutaj poddał ich 
ponownemu badaniu. Tym, u których stwierdzono obywatelstwo rzymskie, 
kazał pościnać głowy, wszystkich innych zaś rzucił dzikim zwierzętom na 
pożarcie...”23.

W sytuacji więc gdy skazany był obywatelem rzymskim, wybór sędzie-
go co do zastosowanej sankcji karnej ograniczony był do ścięcia głowy 
mieczem24. W tym przypadku status skazanego determinował rodzaj za-
stosowanej kary. Co ciekawe jednak, damnatio ad bestias mogła nie tylko 
stanowić alternatywę dla pozostałych zaostrzonych form kary śmierci, ale 
i dla innych sankcji karnych rzymskiego prawa karnego. 

21 Możliwość zamiennego ich wymierzania sugeruje także D. Grodzynski, Tortures 
mortelles et catégories sociales. Les summa supplicia dans le droit romain aux IIIe et IVe 
siècles, w: Du châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde 
antique, Rome, 1984, s. 367. Zob. też C. F e r r i n i, op. cit., s. 149, który podaje opisywany 
już przykład Polikarpa (Mart. Pol. 12). Miał on być rzucony dzikim zwierzętom na pożarcie, 
ale ponieważ czas igrzysk minął, spalono go żywcem.

22 A. n o g r a d y, op. cit., s. 135. 
23 Tłum. A. L i s i e c k i, Historia Kościelna Euzebiusza, POK 3, 202-208.
24 Choć nie zawsze, zachowały się bowiem w źródłach dość liczne przykłady naruszania 

tej reguły. Tak było też i w tym przypadku, ostatecznie bowiem namiestnik oddał dzikim 
zwierzętom również obywatela rzymskiego. Zob. też S u e t. Galba 9, 1.  
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D. 48, 9, 9 pr. Modestinus libro duodecimo pandectarum
Poena parricidii more maiorum haec instituta est, ut parricida virgis 

sanguineis verberatus deinde culleo insuatur cum cane, gallo gallinaceo 
et vipera et simia: deinde in mare profundum culleus iactatur. Hoc ita, 
si mare proximum sit: alioquin bestiis obicitur secundum divi Hadriani 
constitutionem. 

Jurysta opisuje w tym fragmencie zastosowanie jednej z najbardziej 
intrygujących kar w historii prawa rzymskiego, o ile nie w ogóle w historii 
prawa karnego. Chodzi mianowicie o poena cullei, czyli karę worka, wy-
mierzaną w Rzymie za zabójstwo krewnych (parricidium)25. Z jego relacji 
wynika, iż po wychłostaniu skazanego zaszywano go w worku z psem, 
kogutem, żmiją i małpą, a następnie wrzucano do morza. W dalszej części 
przekazu Modestyn zaznacza, iż w sytuacji, gdy w pobliżu nie było mo-
rza, zgodnie z konstytucją hadriana, można było rzucić zabójców dzikim 
zwierzętom26.

Pytanie o możliwość odstąpienia od wymierzenia kary worka najpraw-
dopodobniej zostało wysłane do cesarza w związku z problemem natury 
praktycznej. Zdroworozsądkowe rozwiązanie hadriana jednak nie jest tak 
oczywiste jakby się mogło wydawać. Wiadomo bowiem, iż Rzymianie byli 
niezwykle mocno przywiązani do tradycji (mos maiorum) i jeszcze w 318 
roku naszej ery Konstantyn Wielki, postawiony przed tym samym proble-
mem, zalecił w swojej konstytucji rzucanie winnych zabójstwa do rzeki27. 
Decyzja więc, którą podjął hadrian mogła rzeczywiście stanowić wyłom 
w praktyce karania parricidium28. 

Wart odnotowania natomiast jest fakt, że spośród możliwych do wyboru 
form wykonania kary śmierci, cesarz wybrał jako alternatywę do poena 
cullei akurat damnatio ad bestias, co świadczyć może przede wszystkim 
o tym, iż już w pierwszej połowie II wieku naszej ery, kara ta była często 

25 Zob. w szczeg. w polskiej romanistyce A. D ę b i ń s k i, Poena cullei w rzymskim pra-
wie karnym, Prawo Kanoniczne 37 (1994), s. 133–146; K. A m i e l a ń c z y k, Parricidium 
i poena cullei, [w:] Religia i prawo karne w starożytnym Rzymie, Lublin 1998, s. 139–150; 
M. J o ń c a, Parricidium w prawie rzymskim, Lublin 2008.

26 Takie rozwiązanie potwierdzone jest też w Sentencjach paulusa, p. S. 5, 24.
27 Por. też K. A m i e l a ń c z y k, Rzymskie prawo karne w reskryptach cesarza Hadriana, 

Lublin 2006, s.  94. C. Th. 9, 15, 1.
28 M. Jońca twierdzi, iż usankcjonował on jedynie istniejący już stan rzeczy, zob. 

M. J o ń c a, op. cit., s. 298.
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stosowana i preferowana przez organy wymiaru sprawiedliwości29. Taka 
regulacja może również sugerować, iż analizowana kara, z powodu swojej 
popularności, mogła zastępować nie tylko pozostałe zaostrzone formy kary 
śmierci, ale i pozostałe rodzaje sankcji karnych, oczywiście kiedy dotykały 
osób z niższych warstw społecznych Rzymu.

Z przedstawionych powyżej obserwacji wydaje się wynikać wniosek, 
iż damnatio ad bestias, tak jak i pozostałe zaostrzone formy kary śmierci, 
mogły być stosowane zamiennie, najwyraźniej zatem traktowano je jako 
równorzędne formy represji karnej. Wniosek ten jednak można poddać 
w wątpliwość odwołując się do poniższego tekstu, dotyczącego sankcji 
karnych stosowanych wobec świętokradców.

D. 48, 13, 7 Ulpianus libro septimo de officio proconsulis 
Sacrilegii poenam debebit proconsul pro qualitate personae proque rei 

condicione et temporis et aetatis et sexus vel severius vel clementius statuere. 
Et scio multos et ad bestias damnasse sacrilegos, nonnullos etiam vivos 
exussisse, alios vero in furca suspendisse. Sed moderanda poena est usque 
ad bestiarum damnationem eorum, qui manu facta templum effregerunt 
et dona dei in noctu tulerunt. Ceterum si qui interdiu modicum aliquid de 
templo tulit, poena metalli coercendus est, aut, si honestiore loco natus sit, 
deportandus in insulam est.  

Cytowany fragment siódmej księgi De officio proconsulis Ulpiana 
zawiera skierowane do prokonsulów wytyczne w zakresie wymierzania kar 
w przypadku popełnienia świętokradztwa. Zdaniem jurysty, powinni oni 
przede wszystkim uwzględniać charakter osoby pokrzywdzonej (qualitas 
personae), status oskarżonego (condicio rei), czas popełnienia zbrodni (tem-
pus), wiek (aetas), płeć (sexus) i stosownie do tych okoliczności dokonać 
surowszego lub łagodniejszego wymiaru kary. Następnie opisuje on rodzaje 
sankcji karnych stosowanych wobec świętokradców, podając w kolejności 
damnatio ad bestias, ukrzyżowanie (vivos exurere) i powieszenie (furca 
suspendere). 

Istotna z punktu prowadzonej analizy jest dalsza część tego fragmen-
tu, w którym Ulpian stwierdza, iż damnatio ad bestias powinna zostać 
ograniczona wyłącznie do sytuacji włamania się (effringere) do świątyni 

29 Taki wniosek wynika też z analizy przeprowadzonej przez J.-P. C a l l u, Le jardin 
des supplices au bas-empire, [w:] Du châtiment dans la cité, Rome 1984, s. 340.
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w zorganizowanej grupie (manu facta)30 i dodatkowo w porze nocnej (noctu). 
Natomiast ci, którzy popełniają to przestępstwo w dzień (interdiu) i wynoszą 
coś nieznacznego (aliquid modicum) powinni zostać zesłani do przymusowej 
pracy w kopalni (poena metalli), a jeśli należą do honestiores – na wyspę 
(deportatio in insulam).

Najwyraźniej zatem damnatio ad bestias miała być wymierzona w przy-
padku zaostrzenia odpowiedzialności sprawcy na skutek takich okoliczności 
popełnienia czynu, jak włamanie do świątyni (a nie tylko kradzież) w grupie, 
dokonane nocą. A contrario zatem, pozostałe wymienione kary spalenia 
żywcem i ukrzyżowania byłyby stosowane w pozostałych przypadkach 
popełnienia świętokradztwa, za wyjątkiem kradzieży czegoś nieznacznego 
w dzień; w takich sytuacjach świętokradca powinien być zesłany do kopalni. 
Taki wniosek jednak może nasunąć pytanie odnośnie stopnia dolegliwości 
damnatio ad bestias w stosunku do ukrzyżowania oraz spalenia, a więc 
i możliwości ich zamiany przy wymierzaniu sprawiedliwości, jak przed-
stawiono to powyżej. Skoro bowiem tylko rzucenie dzikim zwierzętom na 
pożarcie wymierzane było w okolicznościach powodujących zaostrzenie 
odpowiedzialności sprawcy, to oznaczałoby to, iż kara uznawana była za 
najsurowszą31. Część autorów jednak przyjęło odwrotną tezę uznając, iż 
damnatio ad bestias stanowiła łagodniejszą karę od pozostałych. Ich zdaniem 
bowiem Ulpian zalecał prokonsulom stosowanie łagodniejszych kar niż 
dotychczas stosowane w najbardziej poważnych przypadkach popełnienia 
świętokradztwa32.

Wracając do analizowanego tekstu, bardziej prawdopodobne wydaje 
się jednak, iż Ulpian proponował namiestnikom ograniczenie zastosowania 
damnatio ad bestias wyłącznie do najpoważniejszych przypadków święto-
kradztwa33. Wskazywałby na to użyty przez niego zwrot moderanda poena 

30 Manus oprócz podstawowych znaczeń może oznaczać właśnie zorganizowaną gru-
pę, bandę, zob. J. S o n d e l, op. cit., s. v. manus. Takie tłumaczenie tego tekstu przyjmuje 
A. D ę b i ń s k i, Sankcje karne..., s. 32.

31 Tak też E. Ż a k, op. cit., s. 115.
32 Tak A. n o g r a d y, op. cit., s. 135. Zob. też C. F e r r i n i, op. cit., s. 149; U. B r a -

s i e l l o, op. cit. s. 266; P. G a r n s e y, op. cit., s. 129; J.-P. C a l l u, op. cit., s. 339; E. Ż a k, 
op. cit., s. 112. Inaczej jednak E. C o s t a, op. cit., s. 94 przyp. 1, który przyjął, iż pod 
względem dotkliwości znajduje się ona pomiędzy crematio a decollatio, bez podania 
uzasadnienia dla takiej tezy.

33 Tak U. B r a s i e l l o, op. cit., s. 264; A. D ę b i ń s k i, Sankcje karne..., s. 32.
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est usque ad bestias damnationem eorum, qui...34. Można więc przypuszczać, 
iż prokonsulowie stosowali tę karę dosyć często, na co wskazuje chociaż-
by wcześniejsza uwaga jurysty, iż liczni rzucani byli dzikim zwierzętom 
(multos et ad bestias damnare), a niektórzy tylko (nonnulli) ukrzyżowani 
lub spaleni żywcem35. 

Taki tok rozumowania Ulpiana sugeruje, iż damnatio ad bestias była 
najbardziej surową spośród omawianych kar, dlatego też wprowadzano próby 
ograniczenia jej stosowania do najpoważniejszych sytuacji świętokradztwa. 
W ten sposób jurysta stworzyłby pełną gradację sankcji karnych za to prze-
stępstwo, od najsurowszej damnatio ad bestias w najbardziej poważnych 
przypadkach, poprzez ukrzyżowanie i spalenie, jako kar za podstawową 
jego postać, aż po damnatio ad metallum i deportatio dla świętokradców 
dopuszczających się tego przestępstwa w okolicznościach łagodzących 
odpowiedzialność sprawcy.

Wnioskiem płynącym z powyższej analizy jest stwierdzenie, iż damnatio 
ad bestias postrzegana była przez jurystów, jako bardziej surowy sposób 
wymierzenia kary śmierci niż  crematio lub crux, stoi to jednak w oczywistej 
sprzeczności do wcześniejszych uwag o równorzędności tych form kary 
śmierci. Aby rozwiązać tę niespójność warto skonfrontować to zestawienie 
Ulpiana z pozostałymi źródłami prawnymi traktującymi o wyżej wymie-
nionych formach egzekucji. Jak już zaznaczono, bardzo często w tekstach 
prawnych zawarta jest alternatywa pomiędzy damnatio ad bestias i crux36 
lub crematio37. Wydaje się zatem, iż cytowany fragment o świętokradcach 
stanowi jednak swego rodzaju wyjątek, taki charakter więc miałoby też 
przedstawione w nim zestawienie sankcji karnych. Co ciekawe jednak, 
w innym źródle prawnym odnaleźć można przekaz, który sugerowałby nawet 
odwrotną gradację dolegliwości tych kar.

34 „Kara rzucenia dzikim zwierzętom, powinna być ograniczona do tych...” (tłum. 
autora). Por. T. M o m m s e n, P. K r u e g e r, A. Wa t s o n, The Digest of Justinian, vol. 
IV, Philadelphia, 1985. W literaturze jednak spotkać można także inne tłumaczenie suge-
rujące, iż damnatio ad bestias była karą złagodzoną, tak między innymi J.-P. C a l l u, op. 
cit., s. 241.

35 Tak p. G a r n s e y, op. cit., s. 129.
36 Tak m.in. P. S. 5, 22, 1; 5, 23, 1; 5, 23, 15; D. 48, 19, 9, 11; D. 48, 19, 28, 15; D. 48, 

19, 38, 2; D. 49, 16, 3, 10. W szczególności jednak cytowany już P. S. 5, 17, 2 oraz D. 48, 
19, 28 pr., które wyraźnie zestawiają na równi crux i crematio. Podobne zestawienie dla 
wszystkich tych kar, zob. U. B r a s i e l l o, op. cit., s. 262.

37 Tak m.in. P. S. 5, 24; 5, 29, 1.
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p. S. 5, 23, 17 
Magicae artis conscios summo supplicio adfici placuit, idest bestiis obici 

aut cruci suffigi. Ipsi autem magi vivi exuruntur.

Zgodnie z tą relacją ukrzyżowanie i rzucenie dzikim zwierzętom groziły 
osobom wtajemniczonym w sztuki magiczne (conscii artis magicae), 
natomiast paleni żywcem byli tylko sami magowie (magi). Porównując 
to zróżnicowanie podmiotów oraz stopień szkodliwości przestępstwa 
można chyba uznać, iż bycie magiem stanowiło czyn zabroniony, o wiele 
poważniejszy niż bycie wyłącznie osobą wtajemniczoną, a więc niejako 
adeptem lub początkującym magiem. W związku z tym najprawdopodobniej 
sankcja karna przewidziana dla pełnoprawnego maga byłaby surowsza38. 
Zgodnie z tym przekazem zatem, to spalenie żywcem stanowiło najsurowszą 
karę spośród wymienionych.

W świetle powyższej analizy źródeł najsłuszniej wydaje się uznać jed-
nak równorzędność pod względem stopnia surowości damnatio ad bestias, 
crux i crematio39. Głównym argumentem za przyjęciem tej tezy jest ilość 
źródeł prawnych zawierających alternatywę wszystkich tych kar lub dwóch 
z nich w przypadku popełnienia danego przestępstwa, bez wskazywania na 
jakiekolwiek różnice w ich dolegliwości. Ponadto wątpliwa jest celowość 
takiej gradacji, o ile odróżnienie ich od ścięcia głowy mieczem było istotne 
z punktu widzenia statusu osób skazanych, to trudno jest znaleźć uzasadnie-
nie takiego rozróżnienia w stosunku do pozostałych skazanych. Wszystkie 
wymienione kary bowiem prowadziły nieodzownie do śmierci i wiązały 
się z dodatkowymi cierpieniami, trudno je w jakikolwiek sposób porówny-
wać, jak i w ogóle znaleźć kryterium rozróżnienia. Dodatkowo taki zabieg 
utrudniałby również fakt, iż mogły one być wymierzane w rozmaity sposób, 
niejednokrotnie też łączono je w trakcie jednej egzekucji. Przykładem takich 
sytuacji były opisane w źródłach historycznych pewne przygotowywane i 
reżyserowane przedstawienia pochodzące z mitologii lub historii, w których 
skazańcy ponosili śmierć40. W ramach tych inscenizacji z pewnością wyróżnić 

38 Być może to źródło było podstawą tezy E. Costy o większej surowości spalenia, zob. 
E. C o s t a, op. cit., s. 94 przyp. 1.

39 Tak też R. A. B a u m a n, op. cit., s. 152.
40 O tych sposobach egzekucji, zob. w szczeg. K. C o l e m a n, Fatal Charades: Roman 

Executions staged as Mythological Enactments, JRS 80 (1990), s. 44–73; D. G. K y l e, 
op. cit., s. 53–55; F. Meijer, Gladiatoren. Das Spiel um Leben und Tod, Düsseldorf/Zürich 
2004, s. 129 i n.
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można zastosowanie damnatio ad bestias41, na którą wskazywać może dość 
jednoznacznie udział dzikich zwierząt, ale także i pozostałe kwalifikowane 
formy kary śmierci, czyli spalenie żywcem42 oraz ukrzyżowanie43. Co więcej, 
uczestnicy tych przedstawień niejednokrotnie byli najpierw krzyżowani, 
a potem oddawani dzikim zwierzętom albo paleni. Czasem niekiedy trudno 
nawet zakwalifikować opisywane wydarzenia i określić rodzaj zastosowanej 
kary śmierci44. Wydaje się, iż podczas tych przedstawień nie przestrzegano 
tak precyzyjnie podziałów pomiędzy sposobami wykonania kary śmierci, 
a na pierwszy plan wysuwał się bardziej inny cel – urozmaicenie igrzysk 
i zaciekawienia publiczności. Ta forma przeprowadzania egzekucji również 
wydaje się potwierdzać, iż wszystkie trzy analizowane rodzaje kary śmierci 
miały charakter równorzędny i mogły być stosowane zamiennie. 

Na podstawie powyższych uwag można spostrzec dość zaskakującą cechę 
dotyczącą wykonywania damnatio ad bestias, jak i innych kar tego typu. 
W ramach sposobów ich wykonania bowiem panowała nie tylko ogromna 
swoboda, ale i dowolność. Okazuje się, iż nawet obecność dzikich zwierząt 
nie stanowiła warunku sine qua non zastosowania damnatio ad bestias. Do-
wodem na to są nie tylko wyżej opisywane zaskakujące sposoby egzekucji, 
gdzie ich uczestnictwo nie zawsze było poświadczone, ale również igrzy-
ska w formie bitew morskich, tak zwane naumachiae, w których również 
przede wszystkim walczyli skazańcy45. W żadnym zachowanym źródle nie 
jest wprost stwierdzone, jaki rodzaj kary śmierci im wymierzono, biorąc 
jednak pod uwagę rozmiary tych przedstawień, a więc czasami obecność 

41 w. M a r t. Spect. 7, 8 i 21 opisane jest pożarcie przez niedźwiedzia skazanych od-
grywających role Lareolusa, Dedala i Orfeusza.

42 Tertulian (Apol. 15, 4–5) wspomina o człowieku spalonym żywcem jako herkules 
oraz innym poddanym kastracji jako Attis. Lucyliusz (Anth. Pal. 11, 184) natomiast opisał 
stracenie w ten sposób Meniscusa. Marcjalis (Spect. 8, 30 oraz 10, 25) nawiązując do 
legendy o Muciusie Scaevoli opisuje w swoim epigramacie włożenie przez uczestnika 
przedstawienia dłoni w ogień.

43 w. M a r t. Spect. 7 opisane jest ukrzyżowanie, a następnie pożarcie przez niedźwie-
dzia skazanego grającego rolę Larueolusa.

44 Marcjalis (Spect. 5) wspomina o spółkowaniu byka z Pasifae na arenie. W Clem. 
Cor. 62 natomiast odnaleźć można opis egzekucji Dirce i Danaid, przy czym ta pierwsza 
najprawdopodobniej przywiązana została do rogów byka. Czasem też dostosowywano fabułę 
mitu lub historii do aktualnych potrzeb i możliwości wiernego odzwierciedlenia danego 
wątku. Dlatego najprawdopodobniej Orfeusz i Dedal, inaczej niż w mitologii, zginęli pożarci 
przez niedźwiedzia. Z opisywanych relacji wynika, iż odzwierciedlenie samej fabuły nie 
było ściśle przestrzegane, a chodziło bardziej o urozmaicenie wykonywanych egzekucji.

45 Zob. Dio Hist. 43, 23, 4; 60, 33, 3; T a c. Ann. 12, 56.
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ponad kilku tysięcy walczących46 oraz ich podobieństwo do pozostałych 
widowisk prezentowanych w amfiteatrach, można przyjąć, iż pośród nich 
znajdowali się także przestępcy skazani na dzikie zwierzęta. Naumachia 
wydaje się po prostu kolejną wariacją przedstawień na arenie, w których 
niezmiennie brały udział te same osoby, to znaczy osoby skazane na którąś 
z zaostrzonych form kary śmierci47.

Wracając do analizowanych tekstów traktujących o świętokradcach oraz 
magach, należy uznać, iż regulacje tego typu stanowiły zdecydowany wyjątek 
oraz najprawdopodobniej wyraz opinii danego jurysty w zakresie surowości 
wymienionych tam kar, a nie obowiązującą regułę. Warto jednak podkreślić, 
iż takiego charakteru nie miał przedstawiony tam mechanizm wymierzania 
surowszych kar w przypadkach zaostrzenia odpowiedzialności sprawcy na 
skutek zaistnienia pewnych okoliczności faktycznych popełnionego czynu 
zabronionego. W cytowanych źródle było to nocne włamanie się grupą do 
świątyni. Okazuje się, iż kolejną przesłanką mogącą spowodować zaostrze-
nie kary, a w związku z tym wymierzenia kary ad bestias, był fakt użycia 
broni. Na takie zjawisko wskazuje poniżej zacytowany reskrypt hadriana 
dotyczący karania złodziei bydła. 

D. 47, 14, 1 pr. Ulpianus libro octavo de officio proconsulis (Coll. 11, 
7, 1)

De abigeis puniendis ita divus Hadrianus consilio Baeticae rescripsit: 
‘abigei cum durissime puniuntur, ad gladium damnari solent. Puniuntur 
autem durissime non ubique, sed ubi frequentius est id genus maleficii: 
alioquin et in opus et nonnumquam temporarium dantur’. 

D. 47, 14, 1, 3 Ulpianus libro octavo de officio proconsulis (Coll. 11, 
8, 3 i 4)

Quamquam autem Hadrianus metalli poenam, item operis vel etiam 
gladii praestituerit, attamen qui honestiore loco nati sunt, non debent ad 
hanc poenam pertinere, sed aut relegandi erunt aut movendi ordine. Sane 
qui cum gladio abigunt, non inique bestiis obiciuntur.

46 W bitwie zorganizowanej przez Klaudiusza brało udział 19 tysięcy skazanych, zob. 
T a c. Ann. 12, 56.

47 Jest mało prawdopodobne, aby brali w nich udział osoby skazane na ścięcie mieczem, 
byli to bowiem obywatele, a to stanowiłoby naruszenie ich uprawnień oraz zasad wymiaru 
sprawiedliwości. 
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Cesarz odpowiadał najprawdopodobniej na pytanie skierowane z pro-
wincji Betyki, dotyczące wymiaru kary w stosunku do złodziei bydła. 
W pierwszym fragmencie cytowanej konstytucji zalecał on najsurowsze ich 
karanie, czyli poprzez ścięcie głowy mieczem (ad gladium damnari). Dodał 
jednak, iż nie dotyczyło to wszystkich miejsc, a jedynie tych, gdzie takie 
przestępstwo było popełniane nader często (frequentius). W pozostałych 
przypadkach uznał, iż kara przymusowej pracy, nawet orzeczona na pewien 
czas, może być wystarczająca48. W dalszej części tej relacji Ulpian ponownie 
wymienił powyższy, przewidziany przez cesarza, wymiar kary, dodając do 
niego przymusową pracę w kopalni (metallum), zaznaczył jednak, iż wy-
mienione sankcje karne nie powinny dotykać honestiores, których należało 
w takich przypadkach wygnać (relegatio) lub usunąć z ich stanu (motio ex 
ordinis). Na końcu swojego przekazu natomiast jurysta wskazał, iż ci, któ-
rzy uprowadzają bydło z mieczem w dłoni (cum gladio), całkiem słusznie 
powinni być rzucani dzikim zwierzętom. To zdanie w kontekście pozostałej 
treści reskryptu jest dość zaskakujące, tym bardziej, że umieszczone zostało 
tuż po sankcjach dotyczących honestiores, których z pewnością damnatio ad 
bestias nie dotykała. Wątpliwości te jednak rozwiewa porównanie tej relacji 
z odpowiednim fragmentem zachowanym w Collatio, a zawierającym inna 
wersję przekazu Ulpiana.

Coll. 11, 8, 4
Romae tamen etiam bestiis subici abigeos videmus: et sane qui cum 

gladio abigunt, non inique hac poena adficiuntur.

Jurysta komentując wyżej wspomniane kary dodał na końcu, iż w Rzy-
mie dodatkowo skazuje się złodziei bydła na rzucenie dzikim zwierzętom. 
W szczególności kara ta nie jest bezpodstawna, gdy kradną oni z mieczem 
w dłoni. Ostatnie zdanie w przekazie pochodzącym z Digestów więc jest 
najwidoczniej skróconą przez kompilatorów wersją tego fragmentu. Naj-
prawdopodobniej w trakcie dokonywania poprawek w tym tekście, nie uznali 
oni za stosowne dodawania tych kilku szczegółów. Z nimi jednak fragment 
ów o wiele bardziej zyskuje na przejrzystości i jasności oraz tłumaczy 
zaskakujące pojawienie się damnatio ad bestias w reskrypcie Hadriana 
cytowanym w Digestach.

48 W tekście nie jest określone, czy chodzi o opus metalli czy publicum, stąd w pracy 
użyto określenia „kara przymusowej pracy”, bez wskazania jej rodzaju; tak też K. A m i e -
l a ń c z y k, Rzymskie..., s. 119.
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Konstytucja cesarza była najprawdopodobniej wydana w związku z prob-
lemami, jakie zaistniały w Betyce w związku z nadmierną falą kradzieży 
bydła49. Aby temu zapobiec zalecił on oczywiście surowy wymiar kary, jed-
nocześnie, w charakterystyczny dla siebie sposób, wskazał na okoliczności 
mogące zaostrzyć lub złagodzić zastosowane sankcje karne. W ten sposób 
Ulpian ponownie przekazuje swego rodzaju gradację kar, pośród których 
kary metallum i opus można chyba uznać za kary podstawowe w przypadku 
dokonania kradzieży bydła, w stosunku do humiliores. natomiast w stosunku 
do honestiores są to relegatio i motio ex ordinis. Kwalifikowanymi karami 
byłoby natomiast ścięcie głowy mieczem, w przypadku nagminności tego 
przestępstwa, oraz rzucenie dzikim zwierzętom na pożarcie, jeśli popełniono 
je z mieczem w dłoni. 

Powyższe rozwiązanie hadriana potwierdza możliwość stosowania 
damnatio ad bestias w sytuacjach zaostrzenia odpowiedzialności sprawcy. 
W omawianym przypadku decydującą okolicznością byłby fakt posiadania 
broni przez sprawcę podczas dokonywania kradzieży bydła. Warto może 
dodać, iż omawiane fragmenty stanowią doskonałą ilustrację charaktery-
stycznej dla rzymskiego prawa karnego, począwszy od panowania hadriana, 
tendencji do relatywizacji kary w stosunku do okoliczności popełnienia 
czynu zabronionego.

Z przytoczonych uwag wyłania się prawny obraz damnatio ad bestias, 
jako zaostrzonej formy kary śmierci. Widać na nim wyraźnie, iż sankcja ta 
stosowana była w najpoważniejszych przypadkach przestępstw popełnionych 
przede wszystkich przez humiliores, niejednokrotnie na skutek pewnych 
okoliczności dodatkowo zaostrzających ich odpowiedzialność, jak pora dnia, 
sposób dokonania czynu lub użycie broni. Równorzędnymi do niej, a więc 
i wymierzanymi zamiennie, były kary spalenia żywcem oraz ukrzyżowania. 
Zasadnym wydaje się przyjęcie, pomimo kilku zaskakujących źródeł praw-
nych, iż Rzymianie nie różnicowali surowości tych kar. Odróżniali je jedynie 
od ścięcia głowy mieczem, które zarezerwowane było dla obywateli oraz 
honestiores. Damnatio ad bestias w okresie swojego obowiązywania była 
stosowana dość chętnie i nieraz zastępowała inne kary, czy to wymierzane 
na podstawie ustaw karnych, czy też stosowane zgodnie z tradycją, jak na 
przykład wskazana już wcześniej kara worka. Instytucja ta zasługuje na 
szczególną uwagę współczesnego badacza rzymskiego prawa karnego, gdyż 
nie tylko ukazuje podstawowe zasady i mechanizmy jego funkcjonowania, 

49 Ibidem, s. 117.
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lecz również nadal w dość żywy sposób pobudza wyobraźnię oraz motywuje 
do filozoficznej refleksji nad prawem.
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Przemysław Kubiak 

ESSAYS ABOUT ROMAN CRIMINAL LAW – DAMNATIO AD BESTIAS

(Summary)

Damnatio ad bestias is definitely one of the most amazing institutions of Roman cri-
minal law. It was an aggravated form of death penalty used in public procedure, mostly 
against noncitizens and humiliores, from I century a. D. As it seems however, it had already 
appeared before in domestic jurisdiction of the owners of the slaves, in the frames of ius 
vitae ac necis, but not as a death penalty. Such slaves were sold to lanistae in order to fight 
with wild animals. The interesting point about damnatio ad bestias is, that it was omitted 
in the legal catalogues of inflicted penalties. It was the consequence of its characteristic 
– it depended on organization of the games and some infrastructure, like amphitheatres 
or animals. So there were just few occasions during the year to inflict this penalty. Other 
aggravated forms of death penalty, crucifixion and burning alive, were equivalent and co-
uld be inflicted interchangeably with analyzed punishment, despite few exceptional texts. 
Damnatio ad bestias could be also executed in the situations of aggravation of perpetrator’s 
responsibility resulting from the use of arms, in cases of organized crimes or committed by 
night. Sometimes it was also replacing other traditional penalties, like for example poena 
cullei.
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OBOWIĄZKU GWARANTA

Rozważania na temat źródeł obowiązku gwaranta zawartych w kodeksie 
rodzinnym i opiekuńczym1, należy poprzedzić krótką charakterystyką zasad 
odpowiedzialności na gruncie art. 2 kodeksu karnego2.

Wymieniony przepis, nazywany generalną klauzulą odpowiedzialności 
gwaranta, brzmi: „Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe 
popełnione przez zaniechanie podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, 
szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi”. Dla przypisania sprawcy 
takiego czynu odpowiedzialności karnej, konieczne jest spełnienie przesłanek 
przypisywalności skutku. To, jakie przyjmiemy warunki tej przypisywalności 
zależy od zajętego stanowiska w sprawie kauzalności zaniechania. Istnieją 
głęboko zakorzenione spory dotyczące tej kwestii. 

Część doktryny odrzuca kauzalność zaniechania, co stanowi konsekwen-
cję uznania, że przyczynowość jest prawidłowością będącej w ruchu materii, 
a zaniechanie to brak ruchu w określonym kierunku. Dlatego niektórzy 
przedstawiciele doktryny uważają, że przypisywanie skutku w przypadku 

∗ Doktorantka w Katedrze Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Łódzkiego.

1 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. 1964 Nr 9 
poz. 59 z późn. zm., zwany dalej k.r.o.

2 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz.U. 1997 Nr 88 poz. 553 z późn. 
zm., dalej zwany k.k.
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przestępstw materialnych popełnionych przez zaniechanie różni się od przy-
pisania w przypadku przestępstw popełnionych przez działanie3. w takiej 
sytuacji, dla przypisania skutku przy przestępstwach z zaniechania konieczne 
będzie wykazanie wyłącznie powiązania normatywnego4. przeciwnicy tego 
poglądu uważają, że zaniechanie jest „równorzędną i obiektywnie istniejącą 
postacią czynu, która ontologicznie i kauzalnie nie różni się od działania5. 
Istnieje również trzecia grupa poglądów przyjmujących, że zaniechanie jest 
przyczynowe tylko wtedy, gdy może być obiektywnie zauważone przez inną 
osobę i gdy będzie ją motywowało do określonego zachowania, stając się 
„jak gdyby jego przyczyną”, np. paraliżując jej ruchy6. 

Należy przyznać rację J. Majewskiemu, który podnosi, że bez względu 
na to, którą koncepcję przyczynowości zaniechania uznać za słuszną, od-
powiedzialność za przestępstwa materialne popełnione przez zaniechanie 
opiera się na pewnych zależnościach przyczynowo-skutkowych7. 

Jak już wyżej wskazano, dla przypisania odpowiedzialności karnej spraw-
cy tzw. niewłaściwego przestępstwa skutkowego z zaniechania konieczne 
jest zaistnienie warunków przypisywalności skutku. Należą do nich:

1) posiadanie przez sprawcę statusu gwaranta,
2) aktualizacja obowiązku gwaranta,
3) naruszenie reguł ostrożności,
4) oceniana ze stanowiska ex ante obiektywna możliwość przewidzenia 

przez sprawcę wystąpienia skutku przestępnego,

3 w. wo l t e r, Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973, s. 80–83. Autor stwierdza, 
że: „To co chcemy ujmować jako przyczynowość zaniechania, jest niczym innym jak 
tylko „nieprzeszkodzeniem skutkowi” (ibidem, s. 80); tenże, Swoistość zaniechania jako 
czynu zabronionego, PiP 1982, z. 8, s. 33–40; A. Z o l l, K. B u c h a ł a, Polskie prawo 
karne, Warszawa 1997, s. 177–194. Autorzy podnoszą, że „przyczynowość zaniechania” 
to w istocie „brak przyczynowości przeciwstawnej”; J. G i e z e k, [w:] J. G i e z e k (red.), 
N. K ł ą c z y ń s k a, G. Ł a b u d a, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, warszawa 
2007, s. 40; P. K o n i e c z n i a k, Czyn jako podstawa odpowiedzialności w prawie karnym, 
Kraków 2002, s. 199–303.

4 A. Z o l l [w:] G. B o g d a n, Z. Ć w i ą k a l s k i, P. K a r d a s, J. M a j e w s k i, 
J. R a g l e w s k i,  M. S z e w c z y k,  W. W r ó b e l, A.  Z o l l, Kodeks karny. Część 
ogólna. Komentarz, Tom I, Kraków 2004, s. 79.

5 L. K u b i c k i, Przestępstwo popełnione przez zaniechanie, warszawa 1975, s. 102–
142; A. M a r e k, Kodeks karny. Komentarz, warszawa 2007, s. 24.

6 W. Ś w i d a, Uwagi o przyczynowości zaniechania, pip 1957, nr 11, s. 152 i n.
7 J. M a j e w s k i, Prawnokarne przypisanie skutku przy zaniechaniu, Kraków 1997, 

s. 13–30 oraz 58–59.
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5. oceniana ze stanowiska ex ante możliwość podjęcia nakazanego 
działania, (chyba że gwarant wcześniej sam pozbawił się takiej 
możliwości),

6. ustalenie normatywnego (a według niektórych również ontologicz-
nego) powiązania zaniechania ze skutkiem, które polega na stwier-
dzeniu, że w skutku urzeczywistniło się niebezpieczeństwo, przed 
którego konkretyzacją przestrzeganie danej zasady postępowania 
miało chronić, co ocenia się ze stanowiska  ex post 8. 

Niniejszy artykuł traktuje o pierwszej przesłance. Przyznanie sprawcy 
statusu gwaranta zależy od wskazania źródła jego odpowiedzialności. Nie-
stety polska ustawa karna nie zawiera katalogu źródeł obowiązku gwaranta, 
pozostawiając ten problem doktrynie i orzecznictwu. Wprowadza jedynie 
ograniczenie do podstaw obowiązku o charakterze prawnym i szczególnym. 
De facto pozwala to jedynie na wstępną eliminację źródeł niezawartych 
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Istnieje jednak wiele 
norm prawnych, które mogą stanowić podstawę obowiązku gwaranta. Nie sposób 
ich wszystkich opisać czy nawet wymienić. Dopiero drobiazgowe badanie każdej 
z nich pozwala ocenić szczególność danego zobowiązania, a co za tym idzie odpo-
wiedzieć na pytanie czy stanowią one źródło odpowiedzialności za przestępstwo 
skutkowe z zaniechania. 

Należy pamiętać, iż przepisy prawa karnego, które wyznaczają zakres 
odpowiedzialności karnej powinny być precyzyjne, jasne i klarowne. Dlate-
go tak fundamentalne znaczenie dla prawa karnego stanowi zasada nullum 
crimen sine lege, określona w art. 1 k.k. Stanowi ona dla obywatela gwarancję, 
że w granicach przez ustawę karną nie zastrzeżonych może działać bez obawy 
narażenia się na odpowiedzialność karną9. Nie mogą istnieć wątpliwości, jakie 
zachowania dają podstawę do nałożenia sankcji karnej. Zakres unormo-
wania w polskim prawie karnym odpowiedzialności za tzw. niewłaściwe 
przestępstwa z zaniechania otwiera pole do naruszania tej zasady. Dlatego 
w każdym przypadku przypisania odpowiedzialności karnej za dany czyn 
zabroniony, należy wskazać źródło prawnego szczególnego obowiązku 
działania gwaranta. 

O odpowiedzialności karnej za skutek w przypadku przestępstw popełnio-
nych przez zaniechanie możemy mówić dopiero wtedy, gdy sprawca czynu 

8 J. M a j e w s k i, op. cit., s. 47–97 ; A. Z o l l [w:] Kodeks…, s. 50–51 oraz 74–88;  
K. B u c h a ł a,  A. Z o l l, op. cit.,  s. 177–194.

9 A. Z o l l [w:] Kodeks…, s. 43–45.
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posiada status gwaranta. Gwaranta, czyli podmiotu prawnie szczególnie 
zobowiązanego do zapobiegnięcia skutkom określonym przez ustawodawcę 
w ramach danego typu czynu zabronionego. Można wyróżnić trzy odmiany 
pozycji gwaranta. Pierwsza polega na tym, że dana osoba jest zobowiąza-
na do ochrony określonego dobra przed wszelkimi zagrożeniami. Zakres 
obowiązku jest tutaj najszerszy, a przykładem takiego gwaranta jest rodzic 
zobowiązany do ochrony swojego dziecka przed każdym potencjalnym 
niebezpieczeństwem. Z tą postacią gwaranta częstokroć mamy do czynienia 
w praktyce. Również doktryna poświęca jej najwięcej uwagi. Jednak warto się 
także zastanowić nad sytuacją zgoła odwrotną i postawić pytanie czy dzieci 
mogą występować w pozycji gwarantów w stosunku do swoich rodziców. 
Należy również rozważyć zagadnienia związane z odpowiedzialnością małżonków 
względem siebie za przestępstwa skutkowe popełnione przez zaniechanie.  

Druga grupa gwarantów zobowiązana jest do ochrony wszelkich dóbr 
prawnych przed określonym zagrożeniem. Jako przykład dla tej kategorii 
podmiotów można wskazać właściciela groźnego psa zobowiązanego do 
neutralizacji niebezpieczeństwa pochodzącego od tego zwierzęcia w sto-
sunku do wszystkich osób i wszelkiego mienia. Podobnie właściciel obiektu 
budowlanego zobowiązany jest do utrzymywania go w należytym stanie, 
chroniącym przed powstaniem niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Na 
gruncie prawa rodzinnego warto rozważyć czy rodzice-gwaranci nie mają 
obowiązku ochrony wszystkich dóbr prawnych przed zagrożeniem płynącym 
ze strony ich dzieci. 

Trzeci rodzaj stanowiska gwaranta charakteryzuje się tym, że dany 
podmiot jest zobowiązany do ochrony określonej kategorii dóbr przed 
określonymi zagrożeniami. Na przykład osoba zobowiązana do czuwania nad 
higieną i bezpieczeństwem pracy pracowników10. 

Przechodząc do omówienia wymienionych postaci gwarantów należy pod-
kreślić, że w opinii społecznej uznaje się w sposób niekwestionowany, iż rodzice 
są zobowiązani do zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa swojego 
dziecka. Nie chodzi przy tym jedynie o fizyczny rozwój, ale także o kształtowanie 
jego psychiki i osobowości. Również na gruncie orzecznictwa i doktryny prawa 
karnego przyznaje się status gwaranta rodzicom w zakresie bezpieczeństwa ich 
dzieci. niezwykle istotne jest ustalenie, z jakich konkretnych przepisów wynika 
nałożenie na rodziców takiego prawnego, szczególnego obowiązku, który czyni 

10 J. M a j e w s k i, op. cit., s. 65–66.
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ich odpowiedzialnymi za niezapobiegnięcie negatywnym skutkom w stosunku do 
ich dzieci.  

Na źródło tego obowiązku będzie się składać nie jeden, ale szereg przepisów 
zawartych w k.r.o. Będą to art. 87 11, 95 12 oraz 96 k.r.o.13. wskazane przepisy 
określają zakres władzy rodzicielskiej stanowiąc jednocześnie podstawę obowiązku 
zapobieżenia śmierci dziecka oraz naruszenia innych jego dóbr14.  

Najwyraźniej omawiany obowiązek wynika z art. 95 § 1 k.r.o., który określa 
stosunek rodziców do małoletnich dzieci15. Przepis ten mówi o „obowiązku wy-
konywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka z poszanowaniem jego godności 
i praw”. Art. 2 k.k. dla podstaw działania gwaranta wymaga, aby był to obowiązek 
prawny i szczególny. Art. 95 k.r.o. spełnia pierwsze ze wskazanych wymagań, za-
warty jest bowiem w powszechnie obowiązującej ustawie − kodeksie rodzinnym 
i opiekuńczym. Jeżeli chodzi o szczególność obowiązku, to przejawia się ona 
w ograniczeniu kręgu adresatów tylko do rodziców. Jednak przede wszystkim obo-
wiązek rodziców ma charakter szczególny ze względu na specyficzną więź łączącą 
gwaranta z dobrem przez niego chronionym. Trudno byłoby znaleźć w stosunkach 
społecznych więzi silniejszych niż więzy pokrewieństwa, w szczególności zaś 
łączące rodziców z ich dziećmi.  

Należy zatem z całkowitym przekonaniem stwierdzić, że rodzice są w pełni gwa-
rantami bezpieczeństwa swoich dzieci. Pogląd ten jest również powszechnie prezen-

11 Art. 87 k.r.o. stanowi: „Rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku 
i wspierania się”.

12 Art. 95 § 1 k.r.o. stanowi: „Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek 
i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wycho-
wania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.
§ 2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo, 
a w sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia 
woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra.
§ 3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka 
i interes społeczny.
§ 4. Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub 
majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień 
dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne 
życzenia”.

13 Art. 96 k.r.o. stanowi:  „Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą 
rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój 
dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do 
jego uzdolnień.”

14 A. W ą s e k, Odpowiedzialność karna za nieprzeszkodzenie przestępstwu, warszawa 
1973, s. 63–64.

15 L. K u b i c k i, op. cit., s. 168–169. 
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towany w polskiej doktrynie oraz orzecznictwie sądowym16. na takim stanowisku 
stanął Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 17 listopada 2005 roku17. w stanie 
faktycznym omawianego orzeczenia ojciec zamordował dwoje swoich dzieci, ko-
lejne usiłował zabić, a jednemu nie udzielił pomocy, czego następstwem był zgon 
dziecka. Tym czynom biernie przyglądała się matka dzieci, którą Sąd Apelacyjny 
skazał za pomocnictwo do zabójstwa przez zaniechanie. Sąd Najwyższy stanowczo 
odrzucił argumenty obrony, że przepis art. 95 k.r.o. był tylko ustawową „dyrektywą 
oceny prawidłowości realizacji obowiązków rodzicielskich”. Sąd odwołał się do 
poglądów doktryny prawa rodzinnego, zgodnie z którymi „sprawowanie pieczy” 
polega także na zobowiązaniu do „ochrony dziecka przed niebezpieczeństwem 
fizycznym bez względu na źródło zagrożenia” i wskazał, że niebezpieczeństwo to 
może płynąć od drugiego człowieka, a nawet − jak to było w tym przypadku − od 
drugiego rodzica. SN słusznie stwierdził, że: „Obowiązek ochrony dziecka przed 
zamachem na jego życie mieści się w tym co stanowi, na gruncie art. 95 k.r.o., pie-
czę rodziców nad dzieckiem (...); Uznać trzeba, że to nie tylko obowiązek prawny 
funkcjonujący w sferze prawa rodzinnego, ale także prawny, szczególny obowiązek 
niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego”.  

Kolejnym przepisem składającym się na wykonywanie władzy rodzicielskiej, 
a z drugiej strony stanowiącym podstawę dla działania rodzica-gwaranta jest art. 87 
k.r.o.18. Wspomniany przepis zawiera formułę „wzajemnego obowiązku wspierania 
się rodziców i dzieci”. L. Kubicki przyjmując racjonalność ustawodawcy zakłada, 
że nieprzypadkowo użył on różnych określeń obowiązków zawartych w k.r.o. 
Autor podnosi, że obowiązek „wzajemnej pomocy” małżonków czy obowiązek 
rodziców „wykonywania pieczy” nad dzieckiem to zobowiązania szersze od obo-
wiązku „wzajemnego wspierania się”19. Nie wydaje się słuszne aż tak drobiazgowe 
przywiązywanie wagi do pojęć użytych dla określenia obowiązku w ustawach po-
zakarnych. Należy pamiętać, że prawo rodzinne nie określa obowiązków w sposób 
kategoryczny. Użyte pojęcia, takie jak obowiązek „wzajemnej pomocy”, „obowią-
zek wykonywania pieczy” czy „obowiązek wzajemnego szacunku i wspierania się” 
są nieostre i nieprecyzyjne20. Stylistyczne sformułowania zobowiązania płynącego 

16 A. W ą s e k, op. cit., s. 64–65;  M. K l i ś, Źródła obowiązku gwaranta, CPKiNP 
1999, nr 2. s. 179–180; J. K u l e s z a, Glosa do postanowienia SN z dnia 17 listopada 
2005 r., OSp 2007, nr 6, s. 437 i n.

17 II KK 218/2005; OSNKW 2007, nr 2, poz. 17, OSP 2007, nr 6, poz. 72.
18 Art. 87 k.r.o.: „Rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania 

się.”
19 L. K u b i c k i, op. cit., s. 169.
20 Nowelizacja k.r.o z 2009 r. nie zmieniła tej sytuacji. Sformułowanie „obowiązani są 

wspierać się wzajemnie” z art. 87 k.r.o. zostało zastąpione obowiązkiem „wzajemnego sza-
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z prawa rodzinnego nie powinny odgrywać decydującego znaczenia dla ich inter-
pretacji jako źródeł obowiązku gwaranta na gruncie prawa karnego. Na podobnym 
stanowisku stoi M. Kliś, który podnosi, że ustawa bardzo wyraźnie akcentuje 
szczególną więź między rodzicami i dziećmi, normując obowiązek ich wzajemnego 
wspierania się. Czyni to, co prawda w sposób bardzo ogólny, ale należy wziąć pod 
uwagę fakt, że nie jest możliwe uregulowanie wszystkich, bardzo różnorodnych 
powiązań istniejących między nimi. By ustalić, jakie zobowiązania wynikają z art. 
87 k.r.o., trzeba uwzględnić kryteria wysoce ocenne21.  

Wydaje się, że zbyt często w doktrynie dyskwalifikuje się niektóre prze-
pisy mogące stanowić źródło obowiązku gwaranta z powodu różnorodności 
użytych w nich pojęć. Przyczyny tych trudności interpretacyjnych L. Kubicki 
i P. Konieczniak słusznie upatrują w partykularyzmie procesu legislacyjne-
go22. W takich sytuacjach należy posiłkować się innymi, niż tylko językowa, 
rodzajami wykładni. Nie można zapominać, że ustawodawca tworząc kodeks 
rodzinny i opiekuńczy, normując pewne obowiązki w zakresie stosunków 
rodzinnych nie czynił tego z myślą o tym, jakie wywoła to skutki na gruncie 
prawa karnego23. Przedstawiciel doktryny prawa rodzinnego, B. Dobrzański 
wskazuje, że znacznej części obowiązków wynikających z art. 87 k.r.o. nie można 
wymusić żadną sankcją bezpośrednią, a norma ta ma charakter przede wszyst-
kim wychowawczy24. Autor odniósł się do funkcji, jaką art. 87 k.r.o. pełni tylko 
i wyłącznie w obrębie prawa rodzinnego, nie odniósł się natomiast do wypowiedzi 
doktryny prawa karnego, wiążących normy prawa rodzinnego z normami ustawy 
karnej. Jest to zadanie dla karnistów, którzy na podstawie obowiązków zawartych 
w innych dziedzinach prawa, poszukują źródła funkcji gwaranta.  

Wskazując na podstawę obowiązku gwarancyjnego rodziców, konieczne jest 
ustalenie jego treści i granic. Co w praktyce oznacza obowiązek „sprawowania 

cunku i wspierania się”. Natomiast do § 1 art. 95 k.r.o. dla określenia sprawowania władzy 
rodzicielskiej dodano obowiązek czynienia tego z poszanowaniem wolności i praw dziecka. 
Zmiana omawianego przepisu poprzez uzupełnienie § 2 oraz dopisanie § 4 zapewne miała 
na celu podkreślenie, że obowiązki sprawowania przez rodziców pieczy nad dziećmi mają 
służyć przede wszystkim dobru ich podopiecznych, co dodatkowo wzmacnia obowiązki 
gwarancyjne rodziców unormowane w k.r.o.

21 M. K l i ś, op. cit., s.  181–182.
22 L. K u b i c k i, op. cit., s. 169–170. 
23 P. K o n i e c z n i a k, op. cit., s. 311. Aktualne jest stwierdzenie autora: „Pozwolę 

sobie mniemać, że rzeczywistym twórcom k.r.o. przez myśl nawet nie przeszło, do jakich 
srogich celów normy tej łagodnej ustawy mogą być wykorzystane.”

24 B. D o b r z a ń s k i, J. I g n a t o w i c z  [w:], S. B r e y e r, B. D o b r z a ń s k i, 
S. G r o s s, M. G r u d z i ń s k i, J. I g n a t o w i c z, A. S t e l m a c h o w s k i, Z. W i s z -
n i e w s k i, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, warszawa 1975, s. 630.
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pieczy” nad dzieckiem? Co konkretnie rodzic powinien czynić, aby nie narazić się 
na zarzut niewywiązania się z omawianego zobowiązania? 

Dla określenia zakresu obowiązku gwarancyjnego rodziców w stosunku 
do ich dzieci należy odnieść się do pojęcia „władzy rodzicielskiej” w ro-
zumieniu prawa rodzinnego. Zgodnie z art. 92 k.r.o. władza rodzicielska 
powstaje z chwilą urodzenia się dziecka i trwa do uzyskania przez nie 
pełnoletniości. Stanowi ona szczególnego rodzaju więź prawną między 
rodzicami a dziećmi, której treścią jest piecza w szerokim ujęciu, reprezen-
tacja dziecka oraz zarząd jego majątkiem25. Z. Krzemiński definiuje władzę 
rodzicielską poprzez katalog przykładowych praw i obowiązków rodziców, 
jakie się na nią składają. Są to: piecza nad dzieckiem, jego wychowywanie 
oraz wykonywanie zarządu jego majątkiem. Sąd Najwyższy w postanowieniu 
z 5 maja 2000 r. stwierdził za K. Gromek, że „władza rodzicielska, jak to wynika 
z całokształtu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a zwłaszcza art. 
95 § 1, art. 96 i art. 98 § 1, stanowi ogół obowiązków i praw względem dziecka 
mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów”26. 
K. Gromek wskazuje, że „piecza” w rozumieniu k.r.o. to piecza w szerokim uję-
ciu, obejmująca obowiązek i prawo wychowywania dziecka27. h. Ciepła z kolei 
podnosi, że k.r.o. nakazuje przy tym rodzicom, troszczyć się o fizyczny i duchowy 
rozwój dziecka, czyli zapewnić mu należyte środowisko materialne oraz ochronę 
przed niebezpieczeństwami, jakie mogą mu zagrażać. Natomiast ochrona dziecka 
przed niebezpieczeństwem obejmuje zarówno niebezpieczeństwo fizyczne, jak 
i duchowe, bez względu na źródło zagrożenia. Jest to ochrona przed osobami trze-
cimi, a także przed niebezpieczeństwem niezależnym od człowieka, np. chorobą, 
powodzią, pożarem28. Rodzice są zatem zobowiązani troszczyć się o zdrowie 
dziecka, zapewnić mu pielęgnację i leczenie, mieszkanie, a także odpowiedni do 
wieku rodzaj rozrywki29. Przy wypełnianiu powyższych obowiązków rodzice 
winni kierować się przede wszystkim dobrem dziecka30. Właśnie ów ogół praw 

25 K. G r o m e k, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, warszawa 2004, s. 754 i n.
26 Postanowienie SN z dnia 5 maja 2000 r., II CKN 761/00, LEX nr 51982; K. G r o -

m e k, op. cit., s. 804.
27 Ibidem.
28 J. P i a s e c k i  [w:], h. C i e p ł a, B. Czech, T. D o m i ń c z y k, S. K a l u s, 

K. P i a s e c k i, M. S y c h o w i c z, Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, war-
szawa, 2002, s. 615.

29 Ibidem.
30 J. G a j d a , Glosa do wyroku SN z dnia 5 stycznia 2001r., V CKN 915/00, OSp 2001 r., 

nr 6, poz. 92, K. G r o m e k (op. cit., s. 797) definiuje „dobro dziecka” jako dodatnią, 
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i obowiązków składających się na władzę rodzicielską zakreśla ramy prawnego 
szczególnego obowiązku gwaranta nałożonego na rodziców. 

W kwestii granic zobowiązania gwarancyjnego rodziców szeroko wypowiadał 
się A. Wąsek. Na gruncie stanu faktycznego, w którym ojciec odmówił oddania 
krwi swojemu dziecku, tłumacząc się pobudkami religijnymi, autor stwierdził: 
„Niepodobna mieć co do tego wątpliwości, że nieudzielenie potrzebnej krwi 
swemu dziecku, wobec braku niebezpieczeństwa dla dawcy stanowić będzie 
zabójstwo przez zaniechanie”31. Wydaje się jednak, iż tak kategoryczne sta-
nowisko nie znajduje podstaw w obowiązujących przepisach prawa. Również 
w doktrynie odnajdujemy krytykę takiego poglądu. W. Kulesza podnosi, iż 
„prawo nie żąda udzielenia pomocy, do której konieczne byłoby poddanie się 
zabiegowi lekarskiemu, np. przetoczeniu własnej krwi”32. J. Kulesza również 
uważa, że nikt nie oczekuje od gwaranta poddania się zabiegowi lekarskiemu 
w celu oddania organu do przeszczepu lub krwi do transfuzji33. 

W rozważaniach nad tym problemem należy odnieść się do treści art. 
26 k.k. Wskazany przepis dotyczy instytucji stanu wyższej konieczności, 
natomiast § 4 powołanej normy zakreśla granice obowiązku gwaranta 
jako obowiązku narażenia się na niebezpieczeństwo osobiste34. przepis ten 
mówi jedynie o konieczności narażenia się na niebezpieczeństwo i właśnie 
to narażenie wyznacza granicę obowiązku działania gwaranta. Należy 
przyjąć za J. Kuleszą, że gwarant musi „wystawić własne dobra osobiste 
na niebezpieczeństwo, czyli narazić się na niebezpieczeństwo utraty życia, 
uszczerbku na zdrowiu, naruszenia nietykalności cielesnej, pozbawienia 
wolności, naruszenia czci, przy czym niebezpieczeństwo to nie musi wcale 
charakteryzować się bezpośredniością”35. Nic więcej gwarant czynić nie 
musi. Nie ma obowiązku naruszenia swojego dobra prawnego w przypadku, 
gdy oceniając sytuację ze stanowiska ex ante ma pewność, że do takiego 
naruszenia dojdzie. 

w społecznej hierarchii wartości, ocenę sytuacji dziecka z punktu widzenia zaspokojenia 
jego potrzeb za pomocą świadczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym. 

31 A. W ą s e k, op. cit., s. 108.
32 W. K u l e s z a  [w:], W. Wa n a t o w s k a, W. K u l e s z a, Odpowiedzialność prawna 

lekarza, Warszawa 1988, s. 10.
33 J. K u l e s z a, Granice obowiązku gwaranta w świetle art. 162 k.k., prokuratura 

i Prawo 2006, nr 7–8, s. 121.
34 J. K u l e s z a, Granice..., s. 111–112; K. B u c h a ł a, Prawo karne materialne, 

Warszawa 1980, s. 294.
35 J. K u l e s z a, Granice..., s. 109.
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W opisywanym stanie faktycznym mamy do czynienia właśnie z takim 
przypadkiem. Poddanie się zabiegowi medycznemu w postaci oddania krwi 
zawsze łączy się z naruszeniem nietykalności cielesnej. Dlatego też wydaje 
się, że w obecnym stanie prawnym, a przede wszystkim z uwagi na treść 
normy art. 26 § 4 k.k., nie jest możliwe przyjęcie stanowiska A. Wąska. 

Stanowisko A. Wąska zdaje się podzielać A. Zoll. Jednak poglądy autora 
w tej kwestii nie są konsekwentne. W stosunku do gwaranta-lekarza A. Zoll 
wskazuje na brak podstawy prawnej, w oparciu o którą można by wyma-
gać od lekarza poddania się zabiegowi medycznemu w celu zapobieżenia 
skutkowi w postaci śmierci pacjenta albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 
Autor słusznie podnosi, iż obowiązek gwaranta nie obejmuje takiego sposobu 
udzielenia pomocy36. Jednak dalej uznaje, że choć w zasadzie gwarant nie ma 
obowiązku, pod groźbą kary, oddania krwi osobie znajdującej się pod jego 
opieką, to wyjątkiem od tej zasady, powinien być obowiązek oddania krwi 
osobie najbliższej37. Być może według A. Zolla kształt obowiązku gwaranta 
jest zdeterminowany jego charakterem, rodzajem, a granice obowiązku dzia-
łania są zależne od konkretnego układu sytuacyjnego i osób w nim uczestni-
czących. Dlatego autor uznaje, że obowiązek odwracania niebezpieczeństw 
przez osoby najbliższe w stosunku do dobra chronionego, ma szerszy zakres 
niż względem innych gwarantów. Niestety A. Zoll nie wskazuje, kogo rozu-
mie pod pojęciem „osoba najbliższa”. W związku z tym należy się odnieść 
do definicji tego pojęcia z art. 115 § 11 k.k., zgodnie z którą do kręgu osób 
najbliższych należą: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty 
w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia 
oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Jednak 
należy wskazać, że o ile w stosunku do wstępnych, zstępnych i małżonków 
oraz przysposobionych istnieje podstawa ustawowa w k.r.o. dla nałożenia 
na nich obowiązku gwaranta, to w stosunku do pozostałych wymienionych 
osób, a w szczególności konkubentów, brak jest takiej podstawy. Można się 
jedynie domyślać, iż autorowi chodzi właśnie o rodziców pełniących funk-
cję gwarantów względem dzieci, a być może również o małżonków. Z tego 
wynika, że według A. Zolla od osób najbliższych można wymagać więcej 
niż od innych osób prawnie szczególnie zobowiązanych do odwracania 
negatywnych następstw dla dóbr prawnych, które mają obowiązek chronić. 
Wydaje się jednak, iż takie rozwiązanie podyktowane jest bardziej potrzebą 

36 A. Z o l l, Prawo lekarza do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych i jego gra-
nice, piM 2003, nr 13, s. 23.

37 A. Z o l l [w:] Kodeks…, s. 507; A. Z o l l, Prawo lekarza…, s. 23.
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spełnienia społecznych oczekiwań i zadośćuczynienia ogólnie rozumianemu 
poczuciu sprawiedliwości, nie znajduje jednak podstawy prawnej. Skoro nie 
przyjmujemy takiego zobowiązania w relacji lekarz (posiadający status gwaranta) 
– pacjent, to nie można tego uczynić względem innych osób odpowiadających 
na podstawie art. 2 k.k. Prowadziłoby to do zatarcia granicy między prawem 
a moralnością, a przede wszystkim byłoby sprzeczne z konstytucyjną zasadą nullum 
crimen sine lege. Jednak decydującym argumentem za odrzuceniem przedstawio-
nego stanowiska A. Wąska i A. Zolla jest treść art. 26 § 4 k.k., który express verbis 
wyznacza granicę obowiązku działania gwaranta. Z całą pewnością nie można jej 
rozszerzać, godziłoby to w gwarancyjną funkcję prawa karnego. 

Nie ulega wątpliwości, że rodzice zobowiązani są do ochrony swych dzieci 
przed wszelkim zagrożeniem. Należy się jednak zastanowić, czy opisane zobo-
wiązanie nie sięga dalej, mianowicie czy obowiązek rodziców do wykonywania 
pieczy nad dzieckiem zawiera w sobie konieczność zabezpieczenie osób trzecich 
przed dzieckiem jako źródłem zagrożenia38. Warto rozważyć tę rzadko poruszaną 
w doktrynie problematyką. 

A. Wąsek stawia w tej kwestii dość kategoryczną tezę, zgodnie z którą nie-
dopełnienie powyższego rodzicielskiego obowiązku pozwala na przypisanie 
rodzicom odpowiedzialności za sprawstwo lub pomocnictwo przez zaniechanie 
do przestępstwa, któremu nie przeszkodzili. Autor podnosi, że popełniony przez 
dziecko czyn zabroniony wyrządza szkody nie tylko dla obiektu przestępstwa, ale 
także dla samego, niedojrzałego psychicznie sprawcy39. Trzeba przecież pamiętać, 
że demoralizacja daje na ogół złą prognozę kryminologiczną, a jedną z przyczyn 
przestępczości nieletnich jest niewykonywanie przez rodziców swych obowiązków 
wobec dzieci40. A ponieważ, jak pisał B. Dobrzański, kryteria „dobra dziecka” 
i „interesu społecznego” są zbieżne, to należy przyjąć, że rodzice zobowiązani są 
do przeszkadzania przestępstwom dzieci pozostających pod ich władzą41.  

Odmienne stanowisko zajmuje M. Kliś, który uważa, że nałożenie na rodziców 
obowiązku ochrony wszelkich dóbr przed zagrożeniem płynącym ze strony ich 
dziecka jest zbyt surowe. Autor różnicuje możliwość przypisania odpowiedzialności 
rodzicowi w zależności od rozwoju psychicznego dziecka. Kwestię tę rozważa na 
gruncie stanu faktycznego, w którym ojciec słyszy rozmowę telefoniczną, z której 
dowiaduje się o zamiarze dokonania zabójstwa starszej kobiety przez swojego 
piętnastoletniego syna. Nie reaguje jednak, do zabójstwa dochodzi. Przyjęcie odpo-

38 M. K l i ś, op. cit., s. 179.
39 A. W ą s e k, op. cit., s. 64.
40 A. P a w e ł c z y ń s k a, Przestępczość grup nieletnich, warszawa 1994, s. 220 i n.
41 B. D o b r z a ń s k i [w:] Kodeks..., s. 590.
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wiedzialności ojca za skutek w postaci śmierci kobiety autor uznaje za sięgające zbyt 
daleko. Nie można przypisać rodzicowi skutku ze względu na użycie tu konstrukcji 
przerwania przypisania skutku przez działanie osoby trzeciej. Piętnastoletni syn 
może rozpoznać znaczenie swojego czynu, a przystępując do jego realizacji, prze-
rywa przypisywanie skutku ojcu42. natomiast na gruncie innego stanu faktycznego, 
w którym pięciolatek godzi w szyję rozbitą butelką inne dziecko, a rodzic wcześniej 
nie zareagował, gdy dziecko znalazło ten niebezpieczny przedmiot, M. Kliś przyj-
muje konstrukcję gwaranta w stosunku do rodzica. Uzasadnia to tym, iż pięcioletnie 
dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dokonać prawnokarnej oceny swojego czynu. 
Wynika z tego, że według M. Klisia, rodzic jest „pełnym gwarantem” ochrony 
dóbr prawnych zagrożonych przez działania swojego dziecka tak długo, jak długo 
owo dziecko nie posiada świadomości znaczenia swoich czynów. Autor definiuje 
„świadomość” jako występującą po stronie sprawcy możliwość rozpoznania istoty 
czynu, znajomość jego prawnej ujemnej oceny społecznej. Jeżeli u danej osoby 
zostanie stwierdzona świadomość działania, należy przyjąć posiadanie przez taką 
osobę autonomii, która pozwala jej na dokonywanie wyborów. Jest ona elementem 
konstytutywnym dla uznania braku możliwości przypisania skutku rodzicowi. 
Według M. Klisia rodzic, będąc nawet gwarantem, powinien tę ukształtowaną 
autonomię uszanować43. 

 Nie sposób się zgodzić z A. Wąskiem i M. Klisiem w omawianej kwestii. 
Wydaje się, że obowiązki rodziców unormowane w kodeksie rodzinnym i opie-
kuńczym, miały na celu przede wszystkim ochronę dzieci przed zagrożeniami dla 
ich dóbr. Z żadnego z przepisów określających władzę rodzicielską nie sposób 
wywieźć obowiązku rodziców do ochrony dóbr prawnych przed dzieckiem jako 
źródłem zagrożenia. Co prawda art. 95 i 96 k.r.o. wymagają uwzględniania interesu 
społecznego i troszczenia się o rozwój duchowy dziecka w procesie jego wycho-
wania, niemniej jednak nie sposób uznać ich za źródło obowiązku gwarancyjnego 
rodziców w omawianym zakresie. Obowiązki gwaranta, jako podstawy dla przy-
pisania odpowiedzialności karnej za przestępstwa skutkowe z zaniechania muszą 
być określone w sposób jasny i precyzyjny. Omawiane przepisy nie spełniają tych 
warunków, w żaden sposób nie odnoszą się do obowiązku ochrony dóbr prawnych 
zagrożonych bezprawnym zachowaniem dzieci. Niewystarczające jest powołanie 
się na argument B. Dobrzańskiego, zgodnie z którym kryteria „dobra społecznego” 
i „dobra dziecka” są zbieżne. Obowiązki nakładane na rodziców w tym zakresie 
mają nieco inny cel − mają chronić tylko i wyłącznie dziecko. Przyjęcie powyższego 
stanowiska uzasadnione jest również brakiem szczególnej więzi łączącej rodzica 

42 M. K l i ś, op. cit., s. 179–180.
43 Ibidem.
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z „ofiarą” dziecka, dlatego nie można tu mówić o spełnieniu warunku szczegól-
ności obowiązku gwaranta. Powyższe wywody skłaniają do przyjęcia stanowiska, 
że przepisy polskiego prawa rodzinnego nie stanowią podstawy do tworzenia 
obowiązku gwaranta-rodzica do ochrony wszelkich dóbr prawnych, zagrożonych 
działaniem dziecka. 

Poglądy M. Klisia w omawianej kwestii również nie wydają się słuszne. Przy-
jęcie wskazanej przez autora granicy dla odpowiedzialności rodziców za działania 
swoich dzieci może przysparzać wiele trudności w praktyce. Wymaga bowiem, aby 
niemal w każdym przypadku badać czy kilkunastoletni sprawca jest już świadomy 
znaczenia swoich czynów. Natomiast w kwestii odpowiedzialności za bezprawne 
działanie kilkuletniego dziecka, należy wskazać, że nie posiada ono świadomości 
znaczenia swoich czynów. Jest niejako „narzędziem” w rękach rodzica, nie rea-
gującego na zagrożenie, które owo dziecko stwarza swym zachowaniem. Zatem 
dla przyjęcia odpowiedzialności karnej rodzica w takiej sytuacji nie jest konieczne 
powoływanie się na instytucję gwaranta. Rodzic w opisanym stanie faktycznymi, 
zawsze powinien zareagować. Nie tylko z uwagi na zagrożenia płynące ze strony 
dziecka dla innych dóbr, ale przede wszystkim po to, aby nie dopuścić do negatyw-
nych następstw, jakie mogłyby dotknąć samo dziecko.  

Omawiając problem odpowiedzialności rodziców za nieprzeszkodzenie 
czynom zabronionym ich dzieci, niezwykle pomocne okazują się rozważania 
na temat charakteru art. 105 kodeksu wykroczeń44, który brzmi następująco: 
„§ 1 Kto przez rażące naruszenie obowiązków wynikających z władzy ro-
dzicielskiej dopuszcza do popełnienia przez nieletniego czynu zabronionego 
przez ustawę, jak 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 1.000 złotych. 

A. Wąsek postawił pytanie, czy przepis ten nie został wprowadzony spe-
cjalnie dla prawnokarnej oceny nieprzeszkodzenia przez rodziców czynom 
zabronionym ich dzieci45. W kwestii tej wypowiadał się W. Wolter, jeszcze 

44 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, Dz.U. 1971 Nr 12 poz. 114 z późn. 
zm., zwany dalej k.w.

45 A. W ą s e k, op. cit., s. 67.
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na gruncie art. 17 prawa o wykroczeniach46 i kodeksu karnego z 1932 roku. 
Autor początkowo odpowiadał twierdząco na to pytanie, odrzucając odpo-
wiedzialność rodziców za nieprzeszkodzenie przestępstwom ich dzieci na 
podstawie kodeksu karnego. Ostatecznie jednak W. Wolter stanął na stano-
wisku, że art. 17 Prawa o wykroczeniach, odpowiednik dzisiejszego art. 105 
k.w., ma charakter subsydiarny 47. Stanowisko to przyjął także A. Wąsek, 
który wskazuje, że przepis ten może być zastosowany dopiero w przypadku 
braku możliwości przypisania odpowiedzialności rodzicowi za zaniechanie 
przeszkodzenia przestępstwu dziecka48. Chodzi tu raczej o karalność rodzica 
za „niewłaściwy stosunek do zadań społecznego wychowania dziecka”49.  

A. Wąsek podnosi, że przyjęcie stanowiska przeciwnego i uznanie art. 
105 k.w. za szczególną podstawę karania rodziców za nieprzeszkodzenie 
przestępstwom ich dzieci, doprowadziłoby do sytuacji, w której rodzic oraz 
osoba sprawująca nadzór odpowiedzialny nad małoletnim, za opisane wyżej 
zaniechanie odpowiadałby tylko w granicach kary grożącej za wykroczenie, 
podczas gdy opiekunka dziecka mogłaby ponieść odpowiedzialność za po-
mocnictwo przez zaniechanie. Obciążałby ją bowiem, wynikający z umowy, 
prawny szczególny obowiązek przeszkodzenia czynom zabronionym jej 
podopiecznych. Nie miałby w jej sytuacji zastosowania przepis art. 105 
k.w., jako że dotyczy on tylko rodziców dziecka, osób sprawujących nad-
zór odpowiedzialny nad małoletnim oraz na podstawie art. 155 k.r.o. także 
opiekunów prawnych50. Dlatego też według A. Wąska, nie można przyjąć, 
iż wyłączną podstawą odpowiedzialności karnej rodziców w opisanych 
powyżej sytuacjach jest art. 105 k.w. 

Nie można się jednak zgodzić z tymi poglądami. Trudno jest wska-
zać podstawę prawną odpowiedzialności opiekunki w opisanej sytuacji. 
A. Wąsek mówi o umowie, nie konkretyzuje jednak o jaką umowę chodzi51. 
Należy wskazać, iż umowa musiałaby przewidywać obowiązek opiekunki 
zapobiegania przestępstwom popełnianym przez jej podopiecznych. Dlatego 
też nie sposób zgodzić się z A. Wąskiem i W. Wolterem, że art. 95 i 96 k.r.o. 
stanowią samoistne źródło obowiązku rodziców-gwarantów do zapobiegania 

46 Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 11 lipca 1932 r. – Prawo o wykroczeniach, 
Dz. U. 1932r., nr 60, poz. 572.

47 w. wo l t e r, Prawo karne, warszawa 1947, s. 151–152.
48 A. W ą s e k, op. cit., s. 69–70.
49 w. wo l t e r , Reguły wyłączenia wielości ocen w prawie karnym, warszawa 1947, 

s. 71–72.
50  A. W ą s e k, op. cit., s. 65, 68.
51 Ibidem.
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przestępnym działaniom ich dzieci. Nie wydaje się, aby art. 105 k.w. stanowił 
jedynie podstawę karalności rodzica za „niewłaściwy stosunek do zadań spo-
łecznego wychowania dziecka”, a odpowiedzialność z omawianego przepisu 
k.w. miała charakter subsydiarny. Wynika to wprost z treści omawianego 
przepisu, który dla wypełnienia znamion opisanego w nim czynu wymaga 
wystąpienia skutku w postaci „dopuszczenia do popełnienia czynu zabro-
nionego”. Zatem sam niewłaściwy stosunek do wychowywania dziecka, 
o którym pisze W. Wolter, nie wypełnia ustawowo stypizowanych znamion 
czynu określonego w art. 105 k.w. Przyjęcie poglądu A. Wąska i W. Woltera 
prowadziłoby do zbyt daleko idącego rozszerzenia odpowiedzialności karnej 
rodziców za działanie ich dzieci. Wydaje się, że ustawodawca wprowadzając 
przepis art. 105 k.w., expressis verbis rozwiązał powyższy problem, decy-
dując o charakterze i sankcji dla rodziców za dopuszczenie do popełnienia 
czynów zabronionych przez ich dzieci. Ignorowanie tego przepisu poprzez 
skazywanie rodziców na postawie przepisów k.k. w omawianej sytuacji, 
prowadziłoby do stosowania prawa i sankcji karnej z naruszeniem konsty-
tucyjnej zasady nullum crimen sine lege. 

Podsumowując powyższą tematykę, należy stwierdzić, że zakres obo-
wiązku gwarancyjnego rodziców względem swoich dzieci obejmuje zobo-
wiązanie do ochrony dziecka przed wszelkim zagrożeniem. Jednak wydaje 
się, iż nie rozciąga się on na konieczność ochrony wszelkich dóbr prawnych 
przed zagrożeniem płynącym ze strony dzieci. 

Zarówno A. Wąsek jak i M. Kliś określili czas trwania obowiązku pie-
czy rodziców wobec dzieci. Trwa on dopóty, dopóki dziecko pozostaje pod 
władzą rodzicielską52. M. Kliś twierdzi, że wynika to chociażby z braku 
faktycznej możliwości wykonywania funkcji gwaranta po upływie tego 
okresu53. Należy jednak zwrócić uwagę, że pozostawanie dziecka pod wła-
dzą rodzicielską to okoliczność natury prawnej, a nie faktycznej. Nierzadko 
zdarzają się sytuacje, w których małoletnie dziecko formalnie znajduje 
się pod władzą rodzicielską, natomiast w rzeczywistości władza ta nie 
jest przez rodziców wykonywana, np. gdy dziecko uciekło z domu. Na tę 
kwestię zwrócił również uwagę A. Wąsek, który podkreśla, że obowiązki 
gwarancyjne rodziców nie mogą być limitowane przez okoliczności natury 
faktycznej, takie jak np. wspólne zamieszkiwanie czy istnienie poprawnych 

52 A. W ą s e k, op. cit., s. 65. Zgodnie z treścią art. 92 k.r.o., władza rodzicielska trwa 
do momentu uzyskania przez dziecko pełnoletności.

53 M. K l i ś, op. cit., s. 181.
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stosunków54. Również J. Majewski, choć w innym kontekście wskazuje, że 
zwolennicy nauki o źródłach obowiązku gwaranta w rodzicu widzą podmiot 
prawnie szczególnie zobowiązany do ochrony życia i zdrowia dziecka tylko 
wtedy, gdy faktycznie wykonuje on władzę rodzicielską. Autor jednocześ-
nie zarzuca, że takie ograniczenie odpowiedzialności nie wynika z art. 95 
§ 1 k..r.o. 55, w związku z tym brakuje, według niego, podstawy w k.r.o. dla 
odrzucenia odpowiedzialności karnej rodzica za skutek jakiego doznało 
jego dziecko, z uwagi na to, iż ów rodzic – choć formalnie niepozbawiony 
władzy rodzicielskiej – faktycznie jej nie wykonywał56. Nie można zgodzić 
się z powyższymi twierdzeniami autora. Znów należy odnieść się do roz-
graniczenia stanu prawnego – jakim jest posiadanie władzy rodzicielskiej 
od faktycznego jej wykonywania. Jeżeli rodzic posiadający pełnię władz 
rodzicielskich faktycznie nie ma styczności z dzieckiem, to obiektywnie 
nie będzie miał możliwości zapobieżenia niebezpieczeństwom grożącym 
jego podopiecznemu. A co za tym idzie odpadnie przesłanka warunkująca 
obiektywne przypisanie skutku przy przestępstwach materialnych popeł-
nionych przez zaniechanie. 

Jednak o ile w sytuacji posiadania przez rodziców pełnej władzy ro-
dzicielskiej, opisane powyżej zobowiązanie nie jest kwestionowane, to 
w sytuacji odmiennej nie jest to już takie oczywiste. W stosunku do rodzi-
ców, których władza rodzicielska została jedynie ograniczona, brak jest 
podstaw do zwolnienia ich od obowiązku pieczy nad dzieckiem. Wynika 
to w szczególności z tego, iż przewidziane przez art. 109 k.r.o. zarządzenia 
ograniczające wpływają jedynie na prawa rodziców względem dzieci a nie 
na ich obowiązki57. Inaczej natomiast wygląda sytuacja, w której rodzice są 
całkowicie pozbawieni władzy rodzicielskiej. W doktrynie prawa rodzinnego 
przyjmuje się, że skutkiem pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej jest 
utrata ogółu praw i obowiązków na nią się składających58. nie powoduje 
jednak ustania innych praw i obowiązków rodziców względem dzieci, jakie 

54 A. W ą s e k, op. cit., s. 65.
55 Autor wychodzi jednak z innego założenia, o czym będzie mowa niżej.
56 J. M a j e w s k i, O pożytkach i szkodach dotychczasowych dociekań nad problematyką 

źródeł obowiązku gwaranta, Kwartalnik Prawa Publicznego, 2004, nr 4, s. 113–128.
57 Przewidziane w art. 109 § 2 pkt. 5 k.r.o. „zarządzenie umieszczenia małoletniego 

w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej” co do zasady będzie 
się wiązać z pobawieniem faktycznej styczności z dzieckiem. Co za tym idzie w takiej 
sytuacji wyłączona będzie możliwość przypisania rodzicom ew. negatywnych skutków 
jakie mogłyby dotknąć ich dzieci.

58 J. G a j d a, Kodeks…, s. 429.
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im przysługują z tytułu stosunku rodzicielskiego, m.in. wzajemne prawo do 
alimentacji, dziedziczenia czy stanu cywilnego. Obie strony zachowują także 
prawo do osobistej styczności59. Biorąc to pod uwagę należy stwierdzić, że 
rodzic całkowicie pozbawiony władzy rodzicielskiej traci status gwaranta 
płynący z k.r.o. (do czasu jej ewentualnego przywrócenia)60. 

Na gruncie art. 87 k.r.o., istotna pozostaje jeszcze jedna kwestia. Czy 
korelatem zobowiązania rodziców względem ich podopiecznych jest obo-
wiązek gwarancyjny dzieci w stosunku do rodziców? 

Ideą prawa rodzinnego jest zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowa-
nia rodziny. W związku z tym na rodziców nałożone są opisane wyżej obo-
wiązki w stosunku do ich dzieci. Ale również dzieci obarczone są pewnymi 
obowiązkami względem rodziców. W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym 
można odnaleźć wynikający z art. 128 k.r.o. obowiązek alimentacyjny oraz 
określony w art. 91 k.r.o. obowiązek „przyczyniania się do pokrywania 
kosztów utrzymania rodziny” przez dziecko otrzymujące dochody. 

A. Wąsek uważa, że norma płynąca z art. 87 k.r.o. nakazuje rodzicom 
i dzieciom, by nie dopuszczali do sytuacji, w których dobro podopiecznego 
zostałoby naruszone. Autor podnosi, że przepis ten jest podstawą wzajemne-
go obowiązku rodziców i dzieci zapobiegania przestępstwu, którego ofiarą 
mogłoby być jedno z nich. A. Wąsek twierdzi, iż nie można poprzestać 
jedynie na obowiązku wsparcia po wyrządzeniu szkody, a wcześniej nie 
wymagać interwencji mającej na celu zapobieżenie jej wystąpieniu. W in-
nym przypadku nie można by nic zarzucić synowi, który biernie przygląda 
się wyrządzaniu szkody swojemu ojcu, jeżeli tylko później udzieli mu sto-
sownej pomocy61. Z tego wynika, że według A. Wąska obowiązki spoczy-
wające na dzieciach wobec ich opiekunów wyglądają dokładnie tak samo, 
jak w przypadku zobowiązania gwarancyjnego nałożonego na rodziców 
względem swoich dzieci. Podstawę takich obowiązków autor widzi właśnie 
w treści art. 87 k.r.o. Powyższe stanowisko A. Wąska nie wydaje się trafne. 
Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której na małoletnie dziecko nakładamy 
obowiązek zapobiegania przestępstwu, którego ofiarą mógłby paść jego ro-

59 K. G r o m e k, Komentarz..., s. 814.
60 Należy jednak zaznaczyć, że ponieważ pozbawienie władzy rodzicielskiej nie musi 

pociągać za sobą pozbawienia prawa do osobistej styczności z dzieckiem, rodzic, który 
zabiera dziecko na wakacje, pełni funkcję gwaranta na zasadach ogólnych, np. na podstawie 
dobrowolnego zobowiązania.

61 A. W ą s e k, op. cit., s. 66.
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dzic. Omawiany przepis mówi jedynie o obowiązku wzajemnego szacunku 
i wspierania się. O ile zobowiązanie ciążące na rodzicach jest uzupełnione 
i wzmocnione szeregiem innych jeszcze przepisów k.r.o., które określają 
zakres tych obowiązków, to w przypadku zobowiązań dzieci, takich unor-
mowań nie ma. Obowiązki dzieci względem rodziców mają zupełnie inny 
charakter. Sprowadzają się w zasadzie do wskazanych wyżej obowiązków 
wynikających z art. 91 i 128 k.r.o., polegających na przyczynianiu się do 
zaspakajania potrzeb materialnych rodziców. Wydaje się, że stawianie dzieci 
w pozycji gwarantów, zobowiązanych do ochrony swoich rodziców przed 
wszelkimi niebezpieczeństwami, jest zupełnie nieuzasadnioną, rozszerzającą 
interpretacją przepisów prawa.  

Obok gwarancyjnego zobowiązania rodziców względem ich dzieci, 
kodeks rodzinny i opiekuńczy statuuje również inny prawny szczególny 
obowiązek.  

Chodzi mianowicie o nałożony na małżonków w art. 23 k.r.o. obowiązek 
wzajemnej pomocy. Artykuł ten stanowi: „Małżonkowie mają równe prawa 
i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wza-
jemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą 
przez swój związek założyli.” Przepis ten przysparza wiele trudności w określeniu 
czy w ogóle, a jeśli tak, to w jakich granicach, stanowi źródło obowiązku gwaranta. 
Warto rozważyć jak daleko sięga zakres tego zobowiązania i czy małżonkowie są 
gwarantami wzajemnego bezpieczeństwa62. 

Nad tym problemem można zastanowić się na gruncie następującego 
stanu faktycznego: małżonkowie od dłuższego czasu nie mieszkają razem, 
nie łączą ich też żadne inne więzi. Mąż odwiedza swoją żonę w jej mieszka-
niu. Zastaje ją nieprzytomną, w pomieszczeniu czuć silny zapach trującego 
czadu. Mąż otwiera tylko okno i wychodzi z mieszkania. Czeka kilka godzin 
i dopiero po upływie tego czasu, gdy ma pewność, że żona już nie żyje, 
wzywa pogotowie. Czy mężowi należy przypisać odpowiedzialność karną 
za skutek w postaci śmierci żony63 czy „tylko” za nieudzielenie pomocy na 
podstawie art. 162 k.k.? 

L. Kubicki stanął na stanowisku, że art. 23 k.r.o. stanowi podstawę obo-
wiązku gwaranta w stosunku do współmałżonków. Autor uzasadniając ten 
pogląd wskazuje, że „obowiązek wzajemnej pomocy” nałożony na małżon-
ków w art. 23 k.r.o. to bardzo szeroko pojęte zobowiązanie i nie może być 

62 M. K l i ś, op. cit., s. 178.
63 W tym przypadku byłby to czyn popełniony umyślnie, czyli art. 148 § 1 k.k., gdyż 

mąż co najmniej godził się na śmierć żony.
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ograniczane tylko „do współdziałania w zaspokajaniu potrzeb materialnych” 
i udzielania pomocy moralnej w problemach życiowych. Dalej autor wska-
zuje, że owo zobowiązanie do wzajemnej pomocy ma szerszy zakres niż 
obowiązek udzielenia pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym 
bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu, który statuuje art. 162 k.k.64. Pogląd ten podziela również A. Zoll, 
który pisze: „Wydaje się, że art. 23 k.r.o. jest źródłem obowiązku prawne-
go, o którym mowa w art. 2 [k.k.– dop. M.K.]” 65. Do stanowiska autorów 
przyłącza się także M. Kliś, który wskazuje, że „ustawodawcy zapewne 
chodziło o podkreślenie szczególnego zobowiązania do pomocy”, szerszego 
od ogólnoludzkiego obowiązku udzielenia pomocy, o którym mówi art. 162 
k.k.66. Nadto autor zwraca uwagę, że przepis wyraźnie określa kategorię 
podmiotów oraz nakaz podejmowania pewnych działań67. Wydaje się jednak, 
że owa „szerokość”, zakres zobowiązania małżonków, określony niezwykle 
ogólnie jako „obowiązek pomocy, wspierania się”, nie jest argumentem 
przemawiającym za uznaniem małżonków za wzajemnych gwarantów. Obo-
wiązek gwaranta musi przecież posiadać szczególny, wyjątkowy charakter, 
winien określać nakazane prawem działanie. Wydaje się, że o przyjęciu 
warunku szczególności, obok ograniczenia kręgu jego adresatów, przesądza 
wyjątkowa więź łącząca małżonków. Dlatego należy zgodzić się z autorami, 
że art. 23 k.r.o. czyni zadość warunkowi szczególności wymaganemu przez 
art. 2 k.k. Omawiany przepis spełnia również warunek obowiązku praw-
nego – zawarty jest bowiem w akcie prawnym rangi ustawowej. Należy 
zatem uznać, iż art. 23 k.r.o. jest podstawą uznania współmałżonków za 
wzajemnych gwarantów życia i zdrowia, a „zaniechanie podjęcia działań 
odwracających szkodliwy skutek dla wskazanych dóbr, traktować należy 
jako delictum per omissionem commissum68. 

Problematyczne pozostaje zagadnienie czy obowiązek odwracania nie-
bezpieczeństwa w relacji między małżonkami dotyczy także małżonków 
pozostających w sytuacji trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, mimo 
że małżeństwo formalnie istnieje, czy też jest on nałożony tylko na osoby 
pozostające faktycznie we wspólnym pożyciu. 

64 L. K u b i c k i, op. cit, s. 168.
65 A. Z o l l [w], Kodeks…, s. 83.
66 M. K l i ś, op. cit., s. 178.
67 Ibidem.
68 L. K u b i c k i, op. cit., s. 167–168; M. K l i ś, op. cit., s. 178.
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Powyższe problemy rozstrzygnęła niemiecka judykatura stwierdzając, 
że status gwaranta mają wobec siebie osoby, które faktycznie pozostają we 
wspólnym pożyciu, natomiast nie posiadają takiego statusu małżonkowie, 
których pożycie małżeńskie uległo trwałemu rozkładowi69. Tego zdania jest 
również A. Zoll, który ogranicza zobowiązanie gwarancyjne małżonków je-
dynie do małżeństw funkcjonujących faktycznie, a nie tylko prawnie. Autor 
podnosi, że potrzebne jest tu wzajemne przekonanie małżonków o możliwo-
ści liczenia na pomoc ze strony współmałżonka. Dopiero wtedy małżonek 
jest prawnie zobowiązany do odwrócenia niebezpieczeństwa grożącego 
współmałżonkowi pod groźbą odpowiedzialności karnej za przestępstwo 
skutkowe popełnione przez zaniechanie na podstawie art. 2 k.k.70. Również 
M. Kliś przyjmuje, że do powstania obowiązku gwaranta niezbędna jest 
faktyczna możność jego wykonania, której nie ma w przypadku trwałego 
rozkładu pożycia małżeńskiego71. Dlatego też, według autorów, małżonko-
wi biernie przyglądającemu się umierającej żonie, z którą zerwał wszelkie 
więzi możemy przypisać „tylko” odpowiedzialność za nieudzielenie pomocy 
z art. 162 k.k.  

Dla takiego rozdzielenia odpowiedzialności małżonków trudno jest 
znaleźć uzasadnienie prawne. Argumentacja M. Klisia nie wydaje się 
przekonywująca. Autor powołuje się na faktyczną możność wykonania 
obowiązku gwarancyjnego małżonka. Jednak ową faktyczną możność wy-
konania zobowiązania gwarancyjnego badamy w płaszczyźnie obiektywnego 
przypisania skutku. Funkcjonowanie małżeństwa jedynie formalnie nie ma 
w tej kwestii zasadniczego znaczenia. Nietrudno przecież wyobrazić sobie 
sytuację, w której w małżeństwach funkcjonujących „prawidłowo” dojdzie 
do zdarzenia charakteryzującego się brakiem faktycznej możliwości dla 
wywiązania się z obowiązku gwaranta. Jednak nie przypiszemy wtedy 
odpowiedzialności małżonkowi, ze względu na to, że nie będą spełnione 
przesłanki obiektywnego przypisania skutku. 

Również możliwość liczenia na pomoc ze strony małżonka, do której 
odwołuje się A. Zoll, nie powinna mieć decydującego znaczenia dla przypi-
sania odpowiedzialności za skutek w przypadku przestępstw z zaniechania. 
Jest to bowiem kwestia subiektywnej oceny jednego z małżonków i to tego, 
który wskutek zaniechania drugiego doznaje pewnego uszczerbku w dobru 
prawnym. Powstaje pytanie, jak przedstawia się odpowiedzialność męża, 

69 M. K l i ś, op. cit., s. 178.
70 A. Z o l l  [w:] Kodeks…, s. 83.
71 M. K l i ś, op. cit., s. 179.
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który zerwał kontakty z żoną, a o którego „miłości” i gotowości do niesie-
nia pomocy żona była przekonana. Przy przyjęciu stanowiska A. Zolla i 
M. Klisia, o odpowiedzialności karnej musiałyby decydować kryteria zbyt 
dalece ocenne, nie mające swej podstawy w ustawie. Dlatego wydaje się, 
że nie ma uzasadnienia dla rozdzielenia odpowiedzialności małżonków 
i uzależniania jej od faktycznego funkcjonowania małżeństwa. Zupełnie 
wystarczająca będzie tu możliwość wyłączenia odpowiedzialności mał-
żonków, których pożycie uległo rozkładowi, na płaszczyźnie obiektywnego 
przypisania skutku. 

Inaczej przedstawia się sytuacja dwojga ludzi nie związanych węzłem 
małżeńskim, ale pozostających we wspólnym pożyciu. Niemiecka judyka-
tura przyjmuje tu ustanowienie obowiązku gwaranta72. na gruncie polskiego 
prawa stanowisko takie nie jest możliwe do przyjęcia. Wynika to z samej 
treści art. 2 k.k., który wymaga, aby obowiązek gwaranta miał charakter 
prawny i szczególny. Ponieważ instytucja konkubinatu nie jest w Polsce 
prawnie unormowana, warunki te nie są spełnione73. 

Na koniec warto odnieść się do poglądu wyrażonego niedawno przez 
J. Majewskiego, w którym autor neguje potrzebę poszukiwania źródeł obo-
wiązku gwaranta, twierdząc, że tzw. nauka o źródłach obowiązku gwaranta 
przynosi więcej szkód niż pożytku74. Autor argumentuje, że dla przyjęcia 
odpowiedzialności za przestępstwo skutkowe z zaniechania wystarczające 
jest uznanie, że normy typu „kto powoduje skutek S” kodują również nor-
my nakazujące zapobieganie powstaniu danego skutku. Taka konstatacja, 
według autora, wynika z przyjętej językowej dyrektywy wykładni pojęcia 
„powoduje”, znaczeniowego zwrotu w tzw. ogólnym, powszechnym języ-
ku polskim75. W związku z tym J. Majewski nie widzi sensu „uzupełnienia 
o pozaustawowe, niepisane znamię określające bliżej podmiot przestępstwa 
– tzw. znamię gwaranta”76. Jednak idąc tym tokiem rozumowania należałoby 
uznać, że każdy, o kim zgodnie z potocznym rozumieniem stwierdzimy, że 
„spowodował” dany skutek, może odpowiadać za przestępstwo skutkowe 
popełnione przez zaniechanie. Dla ograniczenia kręgu potencjalnych spraw-
ców tego typu czynów J. Majewski proponuje odwoływać się do pewnych 
wzorców kulturowych opartych na ocenach społecznych. Z drugiej jednak 

72 Ibidem.
73 Ibidem.
74 J. M a j e w s k i, O pożytkach..., s. 113–128.
75 Ibidem.
76 J. M a j e w s k i, O pożytkach..., s. 113–128.
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strony, autor właśnie w „obróbce” wyszukanych źródeł obowiązku gwa-
ranta, ich „przykrawaniu” do potrzeb w zakresie karania, dopasowywaniu 
do ocen społecznych widzi jeden z podstawowych zarzutów pod adresem 
nauki o źródłach obowiązku gwarancyjnego77. Pokazuje to pewną niekon-
sekwencję. Wydaje się, iż nie można całkowicie wyzbyć się odwołań do 
pewnych ocen społecznych czy moralnych. Jednak w nauce o podstawach 
funkcji gwaranta jest to zapewne związane z ustalonymi przez ustawodawcę 
warunkami stawianymi źródłom zobowiązania gwarancyjnego, mianowicie 
przesłanką szczególności obowiązku. Odwoływanie się do pewnych ocen 
społecznych, moralnych jest tu konieczne po to, by wykazać, że mamy 
do czynienia ze szczególną relacją, więzią łączącą gwaranta i jego „pod-
opiecznego”. Ramą, granicą dla tego ocennego kryterium jest drugi warunek 
stawiany źródłom obowiązku gwaranta, mianowicie warunek prawności. 
I właśnie tych granic, określenia kształtu obowiązku gwaranta w propozycji 
J. Majewskiego brakuje. Dlatego też uważam, że przyjęcie wskazanego przez 
autora założenia w żaden sposób nie rozwiązuje trudności, związanych ze 
wskazaniem podstawy odpowiedzialności za skutek przy przestępstwach 
popełnionych przez zaniechanie.  

Należy przyznać, że nauka o źródłach obowiązku gwaranta nie jest 
pozbawiona pewnych niedoskonałości, jednak stanowi niezmiernie waż-
ną wskazówkę dla sędziego w procesie stosowania prawa w konkretnych 
przypadkach. Ujednolicenie stanowiska doktryny w kwestii źródeł działania 
gwaranta na podstawie poszczególnych przepisów, pozwoli na ograniczenie 
arbitralności sędziego w ocenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa 
skutkowe z zaniechania. Od oceny tej zależy przecież czy wypełnione zo-
stały znamiona typu czynu zabronionego. Chociażby tylko z tego powodu 
nie wolno odmawiać nauce o źródłach obowiązku gwaranta sensu i pozy-
tywnych efektów.
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Monika Kucwaj

SELECTED ARTICLES OF FAMILY LAW AS A BASES OF CRIMINAL 
RESPONSIBILITY OF GUARANTOR

(Summary)

polish  legislator in the 2nd article of the Polish Penal Code, introduced the establish-
ment which is called institution of the guarantor. This function is legal basis to punish for 
consequences of somebody’s omission. 
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Generally, failure in act does not attract criminal liability but statute intervenes to create 
offences of omission. By extension, the criminality of certain omissions may be contingent 
on a result or outcome. For this to be the case a person needs to be under a positive duty to 
act. This person, who is legally obligated to discharge one’s duty, is the guarantor. 

This institution is based on penal liability of person who is obligated to protect some 
goods. To bring the guarantor to account for his omission it is necessary to find a base in 
a civil law. Under the Polish law there are a lot of sources of obligations, which we can 
connect with criminal responsibility. The most important source is situated in the Family 
Code, where articles 87, 95 and 96 provides that parents are legally responsible for protecting 
their children. They have to preserve their children from every kind of danger, including 
self-endargement. Failure in these duties entails penal responsibility for consequences of 
the guarantor’s behaviour like death or severe disability. 

Another source of guarantor’s penal liability in the Family Code is the 23rd article. This 
regulation lays a duty upon a marriage couple. A husband and a wife are obligated to help 
and to support each other. when one of them is in a situation of endangerment, the other 
one ought to render assistance. If they fail their essential duties, they will incur the criminal 
responsibility for their omissions. 

It seems that institution of guarantor is indispensible in the criminal law, because it 
protects weighty relationships like family ties and the most important values, like life and 
health. Moreover owing to enforcement to the Polish Penal Code the 2nd article, polish 
criminal law coplies with golden rule: Latin maxim Nullum crimen sine lege.
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USTANIE STOSUNKU CZŁONKOSTWA 
W OTWARTYM FUNDUSZU EMERYTALNYM

Wstęp

Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych1 nie po-
sługuje się pojęciem „ustanie stosunku członkostwa w otwartym funduszu 
emerytalnym”. W treści ustawy nie zawarto odrębnego rozdziału, który 
zawierałby katalog zdarzeń powodujących ustanie stosunku członkostwa 
w otwartym funduszu emerytalnym2 ani przepisów, które wprost regulują 
zdarzenia powodujące ustanie stosunku członkostwa w ofe. Dopiero szcze-
gółowa analiza przepisów ustawy o o.f.f.e., przepisów aktów wykonawczych 
oraz przepisów innych ustaw pozwala na wyodrębnienie tych zdarzeń praw-
nych, których skutkiem jest ustanie stosunku członkostwa w ofe. 

Członkostwo w ofe dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 
1968 roku jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, a dla ubezpieczonych 
urodzonych po 31 grudnia 1948 roku a przed 1 stycznia 1969 roku obowiąz-
kiem wynikającym z dobrowolnej deklaracji o przystąpieniu do funduszu3. 
Członkostwo ma ze swej natury charakter trwały4, a jego celem jest zgroma-

∗ Doktorantka w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej 
Uniwersytetu Łódzkiego.

1 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2010, Nr 34, poz. 189), dalej powoływana 
jako ustawa o o.f.f.e.

2 Dalej powoływany  jako ofe.
3 I. J ę d r a s i k - J a n k o w s k a, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecz-

nego, warszawa 2009, s. 237.
4 A. J a b ł o ń s k i, Właściwości członkostwa w Otwartym Funduszu Emerytalnym (2), 

PUSiG 2002, nr 6, s. 26.



150 BOGUMIŁA LIPIŃSKA

dzenie środków na wypłatę przyszłej emerytury z drugiego filaru. Wydawać 
by się więc mogło, że ustanie stosunku członkostwa w otwartym funduszu 
związane jest wyłącznie z uzyskaniem prawa do świadczenia emerytalnego 
wypłacanego ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu. Tymcza-
sem analiza przepisów aktów prawnych wskazanych powyżej pozwala na 
wyodrębnienie różnych zdarzeń, których skutkiem jest ustanie stosunku 
członkostwa w ofe. Chodzi tu o następujące zdarzenia: 

− nabycie (i realizację) prawa do emerytury, 
− wyczerpanie środków zgromadzonych na rachunku członka w ofe,
− przekazanie przez ofe środków zgromadzonych na rachunku członka 

na dochody budżetu państwa,
− jednorazową wypłatę wszystkich środków zgromadzonych na ra-

chunku w ofe 
 oraz

− śmierć członka ofe. 

Celem analizy wszystkich wymienionych wyżej sytuacji jest nie tylko 
dookreślenie katalogu zdarzeń powodujących ustanie stosunku członkostwa 
w ofe, ale także wskazanie momentu, w którym następuje skutek, w postaci  
ustania stosunku członkostwa w ofe. 

1. Realizacja prawa do emerytury przez członka funduszu

W dniu 8 stycznia 2009 roku weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 
2008 roku o emeryturach kapitałowych5, która wprowadziła nowy rodzaj 
świadczeń emerytalnych określanych wspólną nazwą jako „emerytury 
kapitałowe”. Nowe świadczenia emerytalne wypłacane są ze środków 
zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych i mogą przybrać 
jedną z dwóch postaci: okresowej emerytury kapitałowej bądź dożywotniej 
emerytury kapitałowej6.  

W celu wyjaśnienia związku pomiędzy realizacją uprawnień emerytal-
nych a  ustaniem stosunku członkostwa w otwartym funduszu, należy zazna-
czyć, że w myśl art. 2 ustawy o o.f.f.e. przedmiotem działalności funduszu 
jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem 

5 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. 2008, Nr 228, poz. 1507), dalej powoły-
wana jako ustawa o e.k.

6 Art. 7 ustawy o e.k. 
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na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytal-
nego oraz wypłata okresowych emerytur kapitałowych. Takie określenie 
przedmiotu działalności nasuwa od razu wniosek, że stosunek członkostwa 
w ofe ustaje dopiero na skutek nabycia przez członka funduszu prawa do 
dożywotniej emerytury kapitałowej. Tak jednak nie jest. W myśl bowiem art. 
81 ust. 10 ustawy o o.f.f.e. umowa z otwartym funduszem ulega rozwiązaniu 
z dniem dokonania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych7 wyrejestro-
wania ubezpieczonego z otwartego funduszu emerytalnego w Centralnym 
Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych8 w związku z nie-
ustaleniem, z przyczyn określonych w ustawie o e.k., prawa do okresowej 
emerytury kapitałowej lub prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej, 
albo w związku z przyznaniem dożywotniej emerytury kapitałowej. Z treści 
wskazanego przepisu wynika zatem, że realizacja uprawień emerytalnych 
przez członka ofe powoduje ustanie stosunku członkostwa w tym funduszu 
w jednej z trzech następujących sytuacji, a mianowicie: 

1) nieustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej,
2) nieustalenia prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej, 
3) przyznania prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej. 

Zgodnie z ustawą o e.k. prawo do okresowej emerytury kapitałowej 
przysługuje takiemu członkowi ofe, który ukończył 60 lat, a ponadto który 
zgromadził na swoim rachunku w otwartym funduszu kwotę9 równą lub 
wyższą od dwudziestokrotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego10. Okre-
sowa emerytura kapitałowa jest wypłacana od ukończenia 60 roku życia 
przez okres przejściowy 5 lat. Prawo do emerytury kapitałowej (zarówno 
okresowej, jak i dożywotniej) oraz jej wysokość ustala w drodze decyzji 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie wniosku11 złożonego przez 

 7 Dalej powoływany jako ZUS lub Zakład.
 8 Dalej powoływany jako Centralny Rejestr Członków OFE.
 9 Kwota ta ustalana jest na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc przyznania 

emerytury.
10 Art. 8 ustawy o e.k. Kwotę dodatku pielęgnacyjnego określa w komunikacie Prezes 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z Komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty najniżej emerytury i renty, dodat-
ku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń 
emerytur i rent; od dnia 1 marca 2010 r. kwota dodatku pielęgnacyjnego wynosi 181,10 zł 
miesięcznie. Dwudziestokrotność tej kwoty wynosi zatem 3622,00 zł.

11 Wyjątkowo, prawo do okresowej emerytury kapitałowej może zostać ustalone 
również z urzędu. Dzieje się tak w sytuacji, gdy prawo do emerytury z FUS ustala się 
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członka ofe12. Wniosek o ustalenie prawa do emerytury złożony przez 
ubezpieczonego, będącego członkiem funduszu, jest jednocześnie wnio-
skiem o ustalenie prawa do emerytury, przysługującej na podstawie art. 24 
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych13 
oraz emerytury kapitałowej14, a emerytura kapitałowa przysługuje w ramach 
ubezpieczenia emerytalnego, osobie mającej ustalone prawo do emerytury 
z FUS15. Oznacza to, że emerytura kapitałowa może zostać ustalona tylko 
dla ubezpieczonego, który nabył uprawnienie do emerytury wypłacanej 
z pierwszego filaru.  

Po złożeniu przez członka funduszu wniosku o ustalenie prawa do okre-
sowej emerytury kapitałowej, Zakład zawiadamia otwarty fundusz o złożeniu 
takiego wniosku przez członka danego funduszu lub o miesiącu, od którego 
zostanie przyznana okresowa emerytura kapitałowa16. Następnie fundusz 
informuje ZUS o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka 
funduszu17. Na podstawie tej informacji Zakład ustala prawo i wysokość 
okresowej emerytury kapitałowej. Jeżeli jednak kwota środków zgroma-
dzonych na rachunku jest niższa od dwudziestokrotności kwoty dodatku 
pielęgnacyjnego18, wówczas ZUS nie ustala prawa do okresowej emerytury, 
tylko informuje otwarty fundusz o obowiązku przekazania środków zgroma-
dzonych na rachunku jego członka do funduszu emerytalnego FUS19.  

z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy (art. 13 ustawy o e. k. w zw. z art. 
24a ustawy o FUS). 

12 Art. 12 ust. 1  ustawy o e.k.
13 Dz.U. 2009, Nr 205, poz. 1585. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, dalej powoływany 

jako FUS zgodnie z art. 51 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych  jest państwowym 
funduszem celowym, powołanym w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń społecz-
nych. W ramach FUS wyodrębnia się fundusz emerytalny, rentowy, chorobowy, wypadkowy 
oraz fundusze rezerwowe.

14 Art. 12 ust. 2 ustawy o e.k. 
15 Art. 5 ustawy o e.k.
16 Art. 14 ust. 1 ustawy o e.k.
17 Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o e.k. fundusz informuje ZUS o kwocie środków 

zgromadzonych na rachunku członka funduszu  na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego 
miesiąc złożenia wniosku lub na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego 
zostanie przyznana emerytura.

18 Art. 14 ust. 4 ustawy o e.k. 
19 Art. 15 ustawy o e.k. Zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

8 stycznia 2009 r. w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emery-
tur kapitałowych (Dz.U. 2009, Nr 6, poz. 34), ofe ma obowiązek poinformować Zakład 
o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka, podlegających przekazaniu do 
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Podobne postępowanie ma miejsce w przypadku ustalania przez ZUS 
prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej. Zgodnie z ustawą o e.k. pra-
wo do dożywotniej emerytury kapitałowej nabywa tylko taki członek ofe, 
który ukończył 65 lat, a kwota jego hipotetycznej emerytury kapitałowej 
jest równa lub wyższa niż 50 % kwoty dodatku pielęgnacyjnego20. Kwota 
hipotetycznej emerytury obliczana jest przez podział składki, czyli środków 
otrzymanych z rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego21, przez 
średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na 
emeryturę danego ubezpieczonego22. W tym przypadku Zakład zawiadamia 
otwarty fundusz nie tylko o złożeniu przez członka tego funduszu wniosku 
o ustalenie prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej, ale także przeka-
zuje informację o dokonanym przez członka ofe wyborze oferty dożywot-
niej emerytury kapitałowej23. po otrzymaniu tych informacji fundusz jest 
zobowiązany do przekazania całości środków zgromadzonych na rachunku 
członka ofe na wskazany odrębny rachunek bankowy ZUS24. po przekazaniu 
środków fundusz zamyka rachunek członka, a Zakład po otrzymaniu tych 
środków ustala wysokość hipotetycznej dożywotniej emerytury kapitało-
wej25. Jeżeli po obliczeniu przez ZUS kwoty emerytury okazuje się, że jest 
ona niższa niż 50 % kwoty dodatku pielęgnacyjnego, to wówczas Zakład nie 
ustala prawa i wymiaru dożywotniej emerytury kapitałowej tylko informuje 
byłego członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazaniu środków 
zgromadzonych na jego rachunku w otwartym funduszu emerytalnym do 
funduszu emerytalnego FUS26.  

Środki przekazane przez ofe na rachunek funduszu emerytalnego FUS, 
w związku z nieustaleniem prawa do okresowej lub dożywotniej emerytury 
kapitałowej, są ewidencjonowane na koncie ubezpieczonego jako składka 

funduszu emerytalnego, w terminie trzech dni od otrzymania zawiadomienia o obowiązku 
przekazania środków. Wskazane rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 16 ustawy o e.k.

20 Art. 10 ust. 1 ustawy o e.k. hipotetyczna kwota emerytury dożywotniej ustalana od 
dnia 01 marca 2010 roku powinna zatem wynosić co najmniej 90,55 zł. 

21 W ustawie o e.k. środki otrzymane z rachunku członka ofe określane są mianem 
składki (art. 3 pkt. 8 ustawy o e.k.)

22 Art. 10 ust. 2 ustawy o e.k. w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach  
z FUS (Dz.U. 2009, Nr 153 poz. 1227). 

23 Art. 17 ust. 1 ustawy o e.k.
24 Art. 17 ust. 10 ustawy o e.k.
25 Art. 17 ust. 10 i ust. 12 ustawy o e.k.
26 Art. 18 ustawy o e.k.
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na ubezpieczenie emerytalne27. Środki te powiększają kwotę składek sta-
nowiącą podstawę obliczenia emerytury zgodnie z postanowieniami art. 
24 ust. 1 i art. 24a ustawy o FUS. Oznacza to, że środki przekazane z ofe 
uzupełniają kwotę składek ubezpieczonego członka ofe gromadzonych 
w ramach I filaru. Zarówno zastosowana przez ustawodawcę terminologia, 
według której środki przekazane z ofe określane są pojęciem „składka”, 
jak i konieczność przekazania środków zgromadzonych w drugim filarze 
do funduszu emerytalnego FUS budzi pewne zastrzeżenia. Nazywanie 
środków zgromadzonych na rachunku w ofe „składką”, powoduje pomie-
szanie pojęć. Środki zgromadzone w otwartym funduszu podlegały różnym 
operacjom finansowym związanym z ich przekazaniem przez Zakład do 
ofe, przeliczeniem na jednostki rozrachunkowe czy inwestowaniem. po-
nadto środki te zostały pomniejszone o koszty związane z ich przekazaniem 
przez ZUS oraz zarządzaniem przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne. 
Tymczasem użycie terminu „składka” zrównuje te środki z całością składek 
z części repartycyjnej, czyli z tą częścią składek, która pozostała na rachun-
ku ubezpieczonego w ZUS. W przypadku środków pochodzących z ofe 
można ewentualnie mówić o repartycji zindywidualizowanej, bo służą one 
wyłącznie ustaleniu wymiaru emerytury konkretnego ubezpieczonego. Stąd 
też użycie terminu składka wydaje się nie tylko nieprawidłowe, ale również 
merytorycznie nieuzasadnione. Najbardziej właściwym określeniem wydaje 
się używanie takich terminów jak: „środki z ofe” czy „środki zgromadzone 
w ramach ofe”. 

ponadto w omawianych przypadkach dochodzi do sytuacji, w której 
ubezpieczony będący członkiem ofe i objęty emerytalnym systemem fi-
larowym powraca z mocy prawa do systemu jednofilarowego, z powodu 
zgromadzenia niewystarczających środków na rachunku w ofe. Trudno 
wskazać ratio legis takiego uregulowania. Być może celem ustawodawcy 
jest ochrona budżetu państwa. Dla ubezpieczonego bowiem, który spełnia 
przesłankę określonego w przepisach stażu ubezpieczeniowego budżet 
państwa jest gwarantem wypłaty minimalnej emerytury. Na minimalną 
emeryturę dla ubezpieczonych – członków ofe składają się kwoty emerytur 
wypłacanych z obu filarów. Im mniejsza jest kwota emerytury kapitałowej 
tym większa szansa, że budżet państwa musiałby dopłacać do świadczenia 

27 Środki te są ewidencjonowane po ich wpływie do funduszu emerytalnego i zapisywane 
jako składka na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o ustalenie 
prawa do emerytury, nie wcześniej jednak niż na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego 
miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura.
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emerytalnego, aby ubezpieczonym spełniających przesłankę stażu wypłacić 
świadczenie w minimalnej wysokości. Oprócz tego, w przypadku dożywot-
niej emerytury kapitałowej może chodzić o nie obciążanie i tak niskiego 
kapitału zgromadzonego przez członka ofe kolejnymi opłatami związanymi 
z wypłatą tej emerytury. Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie choć 
znajduje racjonalne uzasadnienie, oznacza powrót ubezpieczonych objętych 
nowym systemem emerytalnym do systemu jednofilarowego, co pozostaje 
w sprzeczności z zasadami nowego systemu emerytalnego.  

Jeśli kwota hipotetycznej emerytury kapitałowej ustalona przez Zakład 
jest równa lub wyższa niż 50% kwoty dodatku pielęgnacyjnego, ZUS ustala 
prawo i wysokość dożywotniej emerytury kapitałowej28.  

W każdej z trzech wskazanych sytuacji, zgodnie z powołanym wcześ-
niej art. 81 ust. 10 ustawy o o.f.f.e.  umowa z otwartym funduszem ulega 
rozwiązaniu z dniem dokonania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
wyrejestrowania członka z otwartego funduszu emerytalnego w Centralnym 
Rejestrze Członków OFE w związku z nieustaleniem prawa do okresowej 
emerytury kapitałowej lub nieustaleniem prawa do dożywotniej emerytury 
kapitałowej z przyczyn określonych w ustawie o e.k., jak również w związku 
z przyznaniem dożywotniej emerytury kapitałowej. Ponadto, art. 111b ust. 
2 ustawy o o.f.f.e. stanowi, iż po przekazaniu całości środków zgromadzo-
nych na rachunku członka umowa z funduszem ulega rozwiązaniu, chyba że 
członek funduszu wycofa wniosek o emeryturę przed uprawomocnieniem 
się decyzji o ustaleniu prawa do emerytury. Z kolei, w myśl art. 100b ustawy 
o o.f.f.e. fundusz umarza w całości jednostki rozrachunkowe pozostające na 
rachunku członka funduszu, na podstawie decyzji ZUS o ustaleniu prawa 
do dożywotniej emerytury kapitałowej i jej wysokości.  

W treści wskazanych przepisów nie określono jednoznacznie momentu, 
w którym następuje skutek w postaci ustania stosunku członkostwa w ofe. 
Nasuwa się pytanie czy skutek ten powoduje samo przekazanie środków 
z ofe, czy też wyrejestrowanie  ubezpieczonego − członka ofe z Central-
nego Rejestru Członków OFE, czy wreszcie następuje on w jeszcze innym 
momencie. Moim zdaniem samo przekazanie środków do ZUS nie wpływa 
na istnienie stosunku członkostwa, a wyrejestrowanie ubezpieczonego − 
członka ofe przez Zakład z Centralnego Rejestru Członków OFE jest jedynie 
czynnością techniczną, nie popartą wydaniem przez Zakład jakiejkolwiek 
decyzji. Czynność ta musi być natomiast następstwem zaistniałego wcześniej 

28 Art. 17 ust. 13 ustawy o e.k.
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ustania stosunku członkostwa w ofe. Dlatego przyjmuję, że datą, w której 
następuje ustanie stosunku członkostwa w otwartym funduszu jest data upra-
womocnienia się decyzji Zakładu o nieustaleniu prawa do jednej z emerytur 
kapitałowych albo data uprawomocnienia się decyzji ZUS o ustaleniu prawa 
do dożywotniej emerytury kapitałowej. Takie stanowisko, w odniesieniu do 
sytuacji ustalenia prawa do emerytury dożywotniej, znajduje oparcie w treści 
art. 111b ust. 2 ustawy o o.f.f.e., zgodnie z którą do czasu uprawomocnienia 
się decyzji o ustaleniu prawa do emerytury członek funduszu może wycofać 
wniosek o emeryturę. Natomiast w przypadku nieustalenia prawa do jednej 
z emerytur kapitałowych, pomimo braku wyraźnego wskazania w przepisach 
ustawy, Zakład powinien wydać decyzję o nieustaleniu takiego prawa, gdyż 
tylko w taki sposób powstanie podstawa prawna pozwalająca na przekazanie 
środków z ofe do funduszu emerytalnego FUS.  

Ustanie stosunku członkostwa wskutek przyznania prawa do dożywot-
niej emerytury kapitałowej nie budzi żadnych wątpliwości. Nabycie przez 
członka ofe prawa do dożywotniej emerytury pozbawia fundusz emerytalny, 
zgodnie ze wskazanym wcześniej przedmiotem jego działalności, prawa do 
dalszego dysponowania środkami członka. W takiej sytuacji następuje rea-
lizacja celu członkostwa w ofe, której naturalnym następstwem jest ustanie 
stosunku członkostwa w otwartym funduszu.  

Należy zauważyć, że samo osiągnięcie przez ubezpieczonego członka 
ofe wieku emerytalnego nie ma wpływu na członkostwo w funduszu. Osiąg-
nięcie tego wieku nie rodzi po stronie ubezpieczonego – członka funduszu 
obowiązku złożenia wniosku o ustalenie prawa do emerytury i przejścia 
na emeryturę. Tylko od woli ubezpieczonego zależy, czy po osiągnięciu 
wieku emerytalnego złoży wniosek o ustalenie prawa do emerytury. Skoro 
wniosek o ustalenie prawa do emerytury złożony przez członka funduszu 
jest jednocześnie wnioskiem o ustalenie prawa do emerytury przysługują-
cej z FUS oraz wnioskiem o ustalenie emerytury kapitałowej, niezłożenie 
wniosku oznacza, że pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego przez członka 
ofe jego członkostwo w funduszu trwa dalej. Warto podkreślić, że dopiero 
działanie (wniosek) ubezpieczonego – członka ofe zmierzające do ustalenia 
prawa do emerytury inicjuje proces, w ramach którego dochodzi do wydania 
przez Zakład decyzji, której skutkiem jest ustanie stosunku członkostwa 
w funduszu.  

Należy rozważyć, czy istnieje granica wieku, której przekroczenie spo-
woduje ustalenie z urzędu przez ZUS prawa do emerytury. W obowiązującej 
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obecnie tabeli średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn29 mak-
symalnym wiekiem, dla którego określono średnie dalsze trwanie życia 
jest 85 lat i 11 miesięcy. Jednakże samo określenie maksymalnego wieku, 
dla którego oblicza się średnie dalsze trwanie życia, nie wywołuje skutku 
w postaci obowiązku złożenia przez członka ofe, najpóźniej z chwilą osiąg-
nięcia tego wieku, wniosku o emeryturę czy też ustalenie prawa do emerytury 
z urzędu. Przyjęcie w tabeli maksymalnego wieku, dla którego określa się 
średnią dalszą długość życia oznacza tylko tyle, że w sytuacji wystąpienia 
z wnioskiem o emeryturę osoby, która przekroczyła wiek 85 lat i 11 miesięcy, 
organ ustalający wysokość emerytury przypisze tej osobie średnią dalszą 
długość życia dla osoby w wieku 85 lat i 11 miesięcy.  

Zarówno w przypadku nieustalenia prawa do okresowej lub dożywotniej 
emerytury kapitałowej, jak i w przypadku ustalenia prawa do dożywotniej 
emerytury kapitałowej następuje wypłata środków zgromadzonych na rachunku 
członka w ofe. Wypłata tych środków polega na ich przeniesieniu na rachunek 
funduszu emerytalnego FUS albo na odpowiedni rachunek ZUS (jest to odrębny 
rachunek bankowy ZUS, na który zgodnie z art. 17 ust. 10 ustawy o e.k. ofe 
przekazuje środki zgromadzone na rachunku członka tego funduszu). 

2. Wyczerpanie środków zgromadzonych na rachunku członka 
w otwartym funduszu emerytalnym 

Ustawa o e.k. przewiduje również trzy sytuacje, w których dochodzi do 
wygaśnięcia prawa do okresowej emerytury kapitałowej. O ile wskazane jako 
przyczyny tego wygaśnięcia śmierć członka ofe i ukończenie przez niego 
65. roku życia nie budzą wątpliwości i w świetle pozostałych przepisów 
ustawy znajdują pełne uzasadnienie, o tyle trzecia przyczyna wygaśnięcia 
prawa do okresowej emerytury, którą jest wyczerpanie środków zgromadzo-
nych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym wymaga omówienia 
i analizy jej skutków.  

Jak zauważa I. Jędrasik-Jankowska, nie jest do końca jasne w jaki sposób 
może dojść do wyczerpania środków na rachunku członka ofe pobierającego 

29 Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o FUS Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
ogłasza corocznie, w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 31 marca tablice średniego dalszego trwania 
życia kobiet i mężczyzn. Obecnie obowiązuje Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia 
kobiet i mężczyzn, M.P. 2010, Nr 19, poz. 194.
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okresową emeryturę kapitałową30. Zdaniem autorki, przy ustalonej w ustawie 
metodzie obliczania okresowej emerytury kapitałowej, jedyną przyczyną 
wyczerpania środków może być istotny wzrost emerytury w wyniku doko-
nanych waloryzacji31. Taka sytuacja wydaje się jednak mało prawdopodobna. 
Bardziej prawdopodobnym powodem wyczerpania środków zgromadzonych 
na rachunku członka ofe mogą być nagłe zmiany na rynku finansowym, które 
spowodują istotną zmianę wartości jednostki rozrachunkowej. Okresowa 
emerytura kapitałowa jest bowiem ustalana przez ZUS w określonej wyso-
kości. Środki na wypłatę emerytury kapitałowej ofe przekazuje co miesiąc 
na wskazany przez ZUS odrębny rachunek bankowy. W przypadku nagłego 
spadku wartości jednostki rozrachunkowej wydaje się prawdopodobnym, że 
środki zgromadzone na rachunku członka mogłyby się wyczerpać wskutek 
tego, że dla przekazania ustalonej przez ZUS kwoty emerytury okresowej 
ofe musiałby umorzyć większą liczbę jednostek rozrachunkowych. 

Bez względu na to, w jakiej sytuacji dojdzie do wyczerpania środków 
zgromadzonych na rachunku członka w ofe, wystąpienie takiej okoliczności 
spowoduje wygaśnięcie prawa do okresowej emerytury kapitałowej. W kon-
sekwencji bezzasadnym stanie się dalsze uczestnictwo w otwartym funduszu. 
Ponieważ w ustawie o e.k. nie zawarto przepisów, które regulowałyby tryb 
postępowania w takiej sytuacji, należy przyjąć, że wygaśnięcie prawa do 
emerytury okresowej w związku z wyczerpaniem środków zgromadzonych 
na rachunku członka powinno zostać potwierdzone wydaniem przez ZUS 
decyzji. Data uprawomocnienia się takiej decyzji jest jednocześnie datą 
ustania stosunku członkostwa w ofe. 

3. Ustanie stosunku członkostwa w związku  
z przekazaniem środków zgromadzonych na rachunku  

członka funduszu na dochody budżetu państwa 

Ustanie stosunku członkostwa w ofe następuje w wyniku przekazanie 
przez ofe środków zgromadzonych na rachunku członka na dochody budżetu 
państwa. Okoliczności, o których tu mowa określa art. 111a ustawy o o.f.f.e. 
i  art. 184 ustawy o FUS32.  

30 I. J ę d r a s i k - J a n k o w s k a, Pojęcia …, s. 273.
31 Ibidem.
32 Warto zaznaczyć, że wymienione przepisy nie zostały wprowadzone na początku 

reformy lecz są konsekwencją zmian wymuszonych przez praktykę stosowania nowego 
prawa emerytalnego.
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Na podstawie wskazanych przepisów można wyodrębnić pięć sytuacji, 
w których środki zgromadzone na rachunku członka otwartego funduszu są 
przekazywane przez ten fundusz, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, na dochody budżetu państwa33. Dzieje się tak w przypadku, 
gdy:

1) właściwy organ emerytalny zawiadomi o ustaleniu członkowi otwar-
tego funduszu emerytalnego prawa do emerytury obliczonej na podstawie 
art. 15 lub prawa do jej zwiększenia na podstawie art. 14 ustawy o zaopa-
trzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych34, lub ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych35,

2) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zawiadomi o wyborze 
przez członka otwartego funduszu emerytalnego renty rolniczej z tytułu 
niezdolności do pracy albo renty rodzinnej z ubezpieczenia rolniczego na 
podstawie art. 33 ust. 2b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników36,

3) Minister Sprawiedliwości zawiadomi o przejściu w stan spoczynku 
z prawem do uposażenia, o którym mowa w art. 100 § 2 ustawy prawo o 
ustroju sądów powszechnych37, sędziego będącego członkiem ofe; 

4) Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadomi o ustaleniu członkowi 
otwartego funduszu emerytalnego prawa do emerytury na podstawie art. 
46-50a lub 50e ustawy o FUS,

33 Tryb dokonywania zwrotu środków zgromadzonych na rachunku członka ofe na 
dochody budżetu państwa w przypadkach wskazanych w art. 111a określa Rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie zwrotu na dochody 
budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunku członków otwartych funduszy eme-
rytalnych (Dz.U. 2009, Nr 61, poz. 501), dalej powoływane jako „rozporządzenie w sprawie 
zwrotu środków”. Rozporządzenie to zastąpiło z dniem 1 maja 2009 r. Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie zwrotu 
na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunku członków otwartych 
funduszy emerytalnych (Dz.U. 2004, Nr 52, poz. 517).  

34 Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych 
oraz ich rodzin (Dz.U.2004, Nr 8, poz. 66), dalej powoływana jako ustawa o z.e.z.  

35 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Po-
licji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz 
ich rodzin (Dz.U. 2004,  Nr 8, poz. 67), dalej powoływana jako ustawa o z.e.f.

36 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz.U. 2008, 
Nr 50, poz. 291, dalej powoływana jako ustawa o u.s.r.

37 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. Nr 98, 
poz. 1070, dalej powoływana jako ustawa o u.s.p.
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5) ubezpieczony nabędzie prawo do emerytury na podstawie art. 184 
ustawy o FUS.  

Ad. 1) Wskazane w punkcie pierwszym przepisy obu ustaw zaopatrzenio-
wych są analogicznie zbudowane. Na podstawie art. 15 obu ustaw, właściwe 
organy emerytalne obliczają emeryturę z zaopatrzenia społecznego, przysłu-
gującą funkcjonariuszowi lub żołnierzowi zawodowemu, który pozostawał 
w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 roku. Obliczana dla funkcjonariusza 
czy żołnierza zawodowego emerytura wzrasta m.in. o wskazany w przepisie 
procent podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych i za każdy 
rok okresów nieskładkowych poprzedzających służbę, a zatem za każdy rok 
podlegania powszechnemu systemowi ubezpieczeń społecznych. Z kolei 
na podstawie art. 14 obu ustaw zaopatrzeniowych, właściwe organy eme-
rytalne na wniosek emeryta, mającego obliczoną emeryturę na podstawie 
omówionego powyżej art. 15 ustawy zaopatrzeniowej, doliczają do wysługi 
emerytalnej nie uwzględnione dotychczas w wymiarze świadczenia okresy 
zatrudnienia przed dniem 1 stycznia 1999 roku w wymiarze czasu pracy nie 
niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy oraz okresy opłacania 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. 
lub okres nieopłacania tych składek z powodu przekroczenia w trakcie roku 
kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpie-
czenia38.

Uwzględnienie przez właściwy zaopatrzeniowy organ emerytalny 
okresów podlegania powszechnemu systemowi ubezpieczenia społeczne-
go oznacza, że funkcjonariusz lub żołnierz posiadał w trakcie aktywności 
zawodowej tytuły do objęcia powszechnym ubezpieczeniem społecznym. 
Organ emerytalny, który ustalił prawo do emerytury obliczonej na podstawie 
art. 15 lub prawo do jej zwiększenia na podstawie art. 14 jednej z ustaw 
zaopatrzeniowych, zawiadamia o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych39, 
który na podstawie danych zawartych w Centralnym Rejestrze Członków 
OFE ustala czy wskazana osoba nadal jest członkiem ofe. Jeżeli tak, to Za-
kład przekazuje do funduszu powiadomienie o obowiązku zwrotu środków 
zgromadzonych na rachunku członka w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia40. Procedura zwrotu środków odbywa się bez fizycznego 

38 Wskazane okresy dolicza się do wysługi emerytalnej tylko wówczas jeżeli emery-
tura wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru, a emeryt ukończył 55 lat życia gdy jest 
mężczyzną lub 50 lat życia gdy jest kobietą, albo stał się inwalidą. 

39 § 2 ust. 1 pkt. 1 w zw. z § 2 ust. 4 rozp. w sprawie zwrotu środków. 
40 § 3 rozp. w sprawie zwrotu środków.
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przekazywania środków z ofe do Zakładu, a polega jedynie na potrąceniu 
przez Zakład należnej kwoty z kwoty składek odprowadzanych do fundu-
szu, a następnie przekazania kwoty środków podlegających zwrotowi na 
dochody budżetu państwa41.  

Zgodnie z przepisami ustaw zaopatrzeniowych, na skutek ustalenia prawa 
do emerytury z zaopatrzenia społecznego lub prawa do jej zwiększenia na 
podstawie wskazanych powyżej przepisów, umowa między członkiem ofe 
a tym funduszem ulega z mocy ustawy rozwiązaniu, a środki zgromadzone 
na rachunku członka w funduszu są niezwłocznie przekazywane na dochody 
budżetu państwa42. Zdarzeniem powodującym ustanie stosunku członkostwa 
w ofe jest w tym przypadku ustalenie prawa do emerytury z zaopatrzenia 
społecznego lub prawa do jej zwiększenia. Z datą uprawomocnienia się 
decyzji o ustaleniu prawa do emerytury lub decyzji o jej zwiększeniu usta-
je członkostwo w ofe i wygasa z mocy prawa umowa między członkiem 
i funduszem. Wygaśnięcie umowy między członkiem i funduszem oraz 
przekazanie środków zgromadzonych w ofe na dochody budżetu państwa 
stanowią konsekwencje ustania członkostwa w ofe. 

Należy jeszcze raz podkreślić, że pozostawanie w stosunku członkostwa 
w ofe przez funkcjonariusza lub żołnierza objętego systemem zaopatrzenia 
oznacza, że w trakcie swojej aktywności zawodowej osoby te miały, po dniu 
31 grudnia 1998 roku, tytuł do objęcia powszechnym systemem ubezpie-
czenia. W omawianej sytuacji osoby te realizują jednak swoje uprawnienia 
emerytalne w systemie zaopatrzenia, ale w wysokości pobieranego przez 
nich świadczenia uwzględnione są okresy podlegania powszechnemu ubez-
pieczeniu społecznemu. Uwzględnienie tych okresów powoduje wzrost wy-
sokości świadczenia. Ponieważ świadczenia zaopatrzeniowe są finansowane 
w całości z budżetu państwa, to przekazanie środków zgromadzonych na 
rachunku członka ofe na dochody budżetu państwa, wydaje się w omawianej 
sytuacji w pełni uzasadnione.  

Ad. 2) Kolejna sytuacja przekazania środków zgromadzonych na ra-
chunku członka ofe na dochody budżetu państwa dotyczy takiego członka 
ofe, który posiada uprawnienie do świadczeń z ubezpieczenia społecznego 
rolników w postaci renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo renty 
rodzinnej, a jednocześnie jest uprawniony do emerytury z powszechnego 

41 Od daty potrącenia należnej kwoty Zakład ma 14 dni na jej przekazanie na dochody 
budżetu  (por. § 5 rozp. w sprawie zwrotu środków).

42 Art. 14 ust. 6 ustawy o z.e.f. i ustawy o z.e.z.
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systemu ubezpieczenia społecznego przysługującej na podstawie art. 24 lub 
art. 24a ustawy o FUS. Członek ofe, który posiada uprawnienia do świadczeń 
wskazanych powyżej, zgodnie z art. 33 ust. 2b ustawy o u.s.r. traci prawo do 
świadczeń z ubezpieczenia rolniczego, chyba że zanim wystąpi z wnioskiem 
o prawo do emerytury z systemu powszechnego, złoży oświadczenie, że 
wybiera przysługujące mu świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolni-
ków. Oświadczenie o wyborze świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy 
o u.s.r. jest ostateczne i bez możliwości odstąpienia. Jeżeli członek ofe złoży 
oświadczenie o wyborze świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników, 
wówczas Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego43 w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania  tego oświadczenia przekazuje do ZUS zawiadomienie 
o wyborze dokonanym przez rolnika – członka ofe. Dalsza procedura doty-
cząca ustalenia czy ubezpieczony, który wybrał świadczenia z ubezpieczenia 
społecznego rolników jest członkiem ofe oraz tryb przekazania środków 
na dochody budżetu państwa wygląda tak samo, jak w przypadku sytuacji 
opisanej powyżej. 

W omawianej sytuacji, przekazanie środków zgromadzonych na rachun-
ku członka w ofe na dochody budżetu państwa następuje na skutek złożenia 
przez członka ofe oświadczenia o wyborze świadczenia z ubezpieczenia 
społecznego rolników. Ustawa o u.s.r. nie zawiera jednak postanowienia, 
zgodnie z którym, w wyniku złożenia przez członka ofe oświadczenia 
wskazanego powyżej, umowa między członkiem ofe a tym funduszem 
ulega rozwiązaniu. Z drugiej strony, przesądzenie o tym czy w omawianej 
sytuacji następuje również rozwiązanie umowy z ofe, nie jest koniecznym 
warunkiem dla stwierdzenia, że nastąpiło ustanie stosunku członkostwa 
w ofe. Kluczowe znaczenie dla bytu członkostwa w ofe ma bowiem w tej 
sytuacji złożenie przez członka ofe oświadczenia o wyborze świadczeń 
z ubezpieczenia społecznego rolników. Dlatego też ustanie stosunku człon-
kostwa w ofe następuje w omawianej sytuacji w dacie złożenia przez członka 
ofe wskazanego oświadczenia. Przekazanie środków zgromadzonych na 
rachunku w funduszu, tak jak w poprzedniej sytuacji, jest jedynie skutkiem 
ustania stosunku członkostwa w ofe.  

Również i w tej sytuacji mamy do czynienia z osobą, która w trakcie 
swojej aktywności zawodowej była objęta dwoma różnymi systemami 
ubezpieczenia, tj. systemem powszechnego ubezpieczenia społecznego 
oraz ubezpieczenia społecznego rolników. Ustanie stosunku członkostwa 

43 Dalej powoływana jako KRUS.
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w ofe, w sytuacji takiej osoby, jest skutkiem złożenia przez nią oświadcze-
nia o wyborze świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników. Również 
i w tym przypadku przekazanie środków zgromadzonych na rachunku człon-
ka na dochody budżetu państwa wydaje się uzasadnione. Przyjęcia takiego 
rozwiązania uzasadnia bowiem fakt, iż system ubezpieczenia społecznego 
rolników jest odrębnym systemem ubezpieczenia społecznego, w którym 
świadczenia emerytalne są w przeważającej części finansowane z dotacji 
pochodzącej z budżetu państwa.  

Ad. 3) Kolejna sytuacja, w której dochodzi do przekazania środków 
z rachunku w ofe na dochody budżetu państwa dotyczy takiego członka 
ofe, który zajmując stanowisko sędziego44 nabywa prawo do uposażenia 
w stanie spoczynku45 oraz prawo do emerytury lub renty z FUS. Zgodnie 
z ustawą p.o.u.s.p., w takim przypadku, wypłaca się wyłącznie uposażenie. 
Jeżeli zbieg prawa do świadczeń dotyczy sędziego, który jest jednocześnie 
członkiem ofe, wówczas Minister Sprawiedliwości w terminie 30 dni od 
przejścia sędziego w stan spoczynku z prawem do uposażenia  zawiadamia 
o tym fakcie ZUS46. Dalsza procedura prowadząca do przekazania środków 
na dochody budżetu państwa jest taka sama, jak w sytuacjach omówionych 
powyżej. 

Również i w tym przypadku następuje przekazanie środków zgroma-
dzonych na rachunku w ofe na dochody budżetu państwa. Ustawa p.o.u.s.p. 
również nie zawiera przepisu, który odnosiłby się do ustania stosunku 
członkostwa w ofe. Można jednak stwierdzić, że w omawianej sytuacji 
ustanie stosunku członkostwa w ofe następuje w dacie uprawomocnienia 
się decyzji właściwego organu o przyznaniu prawa do uposażenia w stanie 
spoczynku. Konsekwencją ustania jest przekazanie środków zgromadzonych 
na rachunku w funduszu na dochody budżetu państwa, tak jak w przypadkach 
omówionych wyżej. Z uwagi na fakt, że uposażenie w stanie spoczynku jest 
świadczeniem zaopatrzeniowym finansowanym z budżetu państwa, również 

44 Przepisy ustawy stosuje się również do prokuratorów.
45 Uregulowanego w ustawie p.o.u.s.p.
46 Por. Art. 100 § 6 i § 6a ustawy p.o.u.s.p. Wyjątek dotyczy takiego sędziego w stanie 

spoczynku, który do chwili przejścia w stan spoczynku był zatrudniony na podstawie po-
wołania na stanowisko sędziowskie w niepełnym wymiarze czasu pracy. W takiej sytuacji 
wypłaca się oba świadczenia, czyli emeryturę i uposażenie, z tym jednak zastrzeżeniem, 
że wypłatę uposażenia ogranicza się w taki sposób, aby suma emerytury i uposażenia nie 
przekraczała wysokości całego uposażenia sędziego w stanie spoczynku, jakie by otrzy-
mywał, gdyby nie został powołany w połowie wymiaru czasy pracy.
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i w tej sytuacji przekazanie środków na dochody budżetu państwa wydaje 
się uzasadnione. 

Ad. 4) Przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w ofe na do-
chody budżetu państwa następuje również w sytuacji, gdy ZUS zawiadomi 
o ustaleniu członkowi ofe prawa do emerytury na podstawie art. 46–50a lub 
50e ustawy o FUS. Wskazane przepisy ustawy o FUS dotyczą:

(1) emerytur dla niektórych ubezpieczonych urodzonych po dniu 
31 grudnia 1948 roku, a przed dniem 1 stycznia 1969 roku (art. 46–50) 
 oraz

(2) emerytur górniczych (art. 50a dotyczy emerytury górniczej przyzna-
wanej po osiągnięciu 55 lat życia, a art. 50e dotyczy emerytury górniczej 
przyznawanej bez względu na wiek).  

Uregulowania zawarte w art. 46–50 ustawy o FUS, określają przesłanki 
nabycia uprawnień emerytalnych dla niektórych ubezpieczonych urodzo-
nych po dniu 31 grudnia 1948 roku, a przed dniem 1 stycznia 1969 roku. 
Ubezpieczeni urodzeni w tym przedziale wiekowym sami podejmowali de-
cyzję o przystąpieniu do II filaru. Wielu ubezpieczonych, którzy przystąpili 
do ofe z własnej woli nie zdawało sobie sprawy z faktu, że przystąpienie 
do ofe przekreśla ich szansę na przejście na emeryturę przed ukończeniem 
powszechnego wieku emerytalnego47. Warunkami, jakie należało bowiem 
spełnić, aby nabyć prawo do emerytur wskazanych w art. 46-50 ustawy o FUS 
było spełnienie przez ubezpieczonego przesłanek określonych w przepisach 
ustawy o FUS wśród, których znajdował się warunek nieprzystąpienia do 
ofe.  

Wielu ubezpieczonych, którzy przystąpili do otwartych funduszy eme-
rytalnych uzyskiwało informację, o skutkach prawnych tego przystąpienia, 
w zakresie uzyskania prawa do emerytury przed ukończeniem powszechnego 
wieku emerytalnego, dopiero po rozpoczęciu starań o taką emeryturę. Ponie-
waż zgodnie z art. 111 ust. 5 ustawy o s.u.s. oświadczenie o przystąpieniu 
do ofe jest nieodwołalnym  oświadczeniem woli, wielu ubezpieczonych 
zdecydowało się wystąpić na drogę sądową, w celu udowodnienia, że za-
wierając umowę o członkostwo w ofe nie wiedzieli o skutkach prawnych 
wynikających z przystąpienia do ofe. W orzecznictwie sądowym interpre-
towano taką sytuację, jako uchylenie się od skutków oświadczenia woli 

47 M. J a n u s z e w s k a, Jak wystąpić z OFE, Rzeczpospolita z dnia 7-8 listopada 
2009 r.
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o przystąpieniu do ofe złożonego pod wpływem błędu w rozumieniu art. 84 
kodeksu cywilnego48. 

Z kolei emerytury górnicze, o których mowa w art. 50a i 50e ustawy 
o FUS, przysługują ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 roku. 
Emerytury te są obliczane według tzw. starych zasad wymiaru, bez wzglę-
du na wiek osoby uprawnionej oraz jej przynależność do ofe49. posiadanie 
członkostwa w ofe pozostawałoby zatem w sprzeczności z przyjętą w tych 
przepisach metodą obliczania emerytur. 

Omówione problemy spowodowały, że wprowadzono rozwiązania50, 
które pozwalają członkom ofe nabyć uprawnienia emerytalne określone 
w przepisach ustawy o FUS. Na mocy przepisów zmieniających, od 21 lutego 
2007 roku zarówno członkowie ofe, którzy spełniają warunki do nabycia 
emerytury określone w przepisach art. 46 – 50 ustawy o FUS, jak i górnicy-
członkowie ofe, którzy spełniają warunki do nabycia uprawnień emerytal-
nych na podstawie art. 50a i 50e ustawy o FUS, mogą nabyć uprawnienia 
emerytalne określone we wskazanych przepisach ustawy o FUS, jeżeli złożą 
wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w funduszu 
emerytalnym za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa. 

Po złożeniu wniosku ZUS ustala członkowi funduszu prawo do emery-
tury. O ustaleniu prawa do emerytury ZUS zawiadamia ofe i w terminie 30 
dni od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej prawo do emerytury 
przekazuje ofe powiadomienie o obowiązku zwrotu środków zgromadzonych 
na rachunku członka ofe51. Dalsza procedura zwrotu środków jest taka sama 
jak w przypadkach omówionych wcześniej.  

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 111a ust. 2a ustawy o o.f.f.e., 
w przypadku ustalenia prawa do emerytury na podstawie przepisów ustawy 
o FUS Zakład wykreśla wpis o członkostwie w otwartym funduszu z Cen-
tralnego Rejestru Członków OFE i zawiadamia o tym fundusz emerytalny. 
Z kolei zgodnie z ust. 2b wskazanego przepisu, z dniem ustalenia prawa 

48 Wyrok SA w Białymstoku z dnia 25 marca 2003 r., III AUa 1533/02, zob. także: wyrok 
SA w Warszawie z dnia 13 października 2004 r., III AUa 1155/2003 z glosą R. pacuda, OSp 
2005, nr 9, s. 464, wyrok SN z dnia 5 października 2005 r., I UK 49/2005.

49 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie usta-
wy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 
(druk sejmowy nr 1236).

50 Zostały one wprowadzone ustawą z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy 
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw, 
Dz.U. 2007, Nr 17, poz. 95.

51 § 3 rozp. o zwrocie środków.
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do emerytury, przysługującej na podstawie przepisów ustawy o FUS, umo-
wa z otwartym funduszem staje się nieważna z mocy prawa od początku 
(ex tunc). W przypadku tych osób wprowadza się więc fikcję prawną, zgodnie 
z którą są one traktowane tak jakby nigdy nie były członkami ofe. W zamian 
uzyskują one prawo do emerytury przed ukończeniem powszechnego wieku 
emerytalnego i świadczenie emerytalne, którego wymiar będzie obliczony 
według starych zasad.  

Można ponadto stwierdzić, że w sytuacji omówionej powyżej, w przy-
padku ustalenia członkowi ofe prawa do emerytury odbywają się równolegle 
dwie procedury. Pierwsza procedura jest związana z przekazaniem środków 
zgromadzonych na rachunku członka na dochody budżetu państwa. Druga 
natomiast dotyczy wykreślenia członka ofe z Centralnego Rejestru Członków 
OFE w związku z faktem, iż umowa zawarta przez członka z ofe stała się 
nieważna z mocy prawa z dniem ustalenia prawa do emerytury. Obie proce-
dury mają jedynie charakter techniczny i są następstwem ustania stosunku 
członkostwa w ofe. Samo ustanie stosunku członkostwa w ofe następuje 
z mocy prawa z dniem ustalenia prawa do emerytury, przysługującej na 
podstawie wskazanych przepisów ustawy o FUS, a więc z dniem uprawo-
mocnienia się decyzji ustalającej prawo do emerytury.  

Ad. 5) Ostatni przypadek zwrotu środków z ofe do budżetu państwa 
reguluje art. 184 ustawy o FUS. W przepisie tym wskazano – jako warunek 
nabycia przez członka ofe uprawnień emerytalnych – złożenie za pośred-
nictwem ZUS wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachun-
ku w funduszu na dochody budżetu państwa. W tym jednak przypadku, 
obliczając takiej osobie wysokość świadczenia, składki na ubezpieczenie 
emerytalne, zaewidencjonowane na jej koncie w ZUS, zwiększa się przez 
pomnożenie wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22, stanowiącym stosu-
nek pełnej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne do wysokości 
zaewidencjonowanej na koncie ubezpieczonego w Zakładzie. Następuje 
zatem wyrównanie środków zapisanych na indywidualnym koncie ubez-
pieczonego w I filarze do takiej wysokości, jakby składki ubezpieczonego 
były odprowadzane przez cały okres ubezpieczenia jedynie do I filaru. 
Ustanie stosunku członkostwa w ofe następuje, w omawianym przypadku, 
wskutek złożenia przez członka ofe wniosku o przekazanie  środków zgro-
madzonych na rachunku w funduszu, za pośrednictwem ZUS, na dochody 
budżetu państwa. Ustanie stosunku członkostwa następuje jednak z dniem 
ustalenia przez ZUS prawa do świadczeń emerytalnych, czyli z dniem 



 USTANIE STOSUNKU CZŁONKOSTWA W OTWARTyM FUNDUSZU...  167

uprawomocnienia się decyzji ustalającej prawo do emerytury na podstawie 
art. 184 ustawy o FUS.

4. Ustanie stosunku członkostwa w ofe na skutek jednorazowej 
wypłaty wszystkich środków zgromadzonych na koncie  

w otwartym funduszu emerytalnym

Jednym ze sposobów uzyskania członkostwa w otwartym funduszu 
emerytalnym jest otwarcie rachunku w tym funduszu52. Wskazany sposób 
uzyskania członkostwa ma zastosowanie w następujących sytuacjach:

− rozwiązania przez rozwód małżeństwa członka otwartego funduszu, 
− unieważnienia małżeństwa członka otwartego funduszu,
− ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa członka 

otwartego funduszu,
− umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej między 

członkiem tego funduszu a jego małżonkiem. 

Na podstawie obowiązujących przepisów, w wymienionych sytuacjach 
środki zgromadzone na rachunku członka funduszu, a przypadające byłemu 
czy obecnemu współmałżonkowi53 w wyniku podziału majątku wspólnego 
małżonków, są przekazywane w ramach wypłaty transferowej na rachu-
nek uprawnionego współmałżonka w otwartym funduszu emerytalnym54. 
Jeżeli współmałżonek uprawniony do części środków zgromadzonych na 
rachunku członka nie posiada rachunku w otwartym funduszu i w terminie 
2 miesięcy od dnia przedstawienia dowodu potwierdzającego uprawnienie 
do otrzymania środków, nie wskaże rachunku w jakimkolwiek otwartym 
funduszu emerytalnym, wówczas  otwarty fundusz, do którego należy 
drugi z współmałżonków, niezwłocznie otworzy rachunek na nazwisko 
uprawnionego współmałżonka i przekaże na ten rachunek, w ramach wy-
płaty transferowej, przypadające mu środki zgromadzone na rachunku jego 
współmałżonka. Z chwilą otwarcia rachunku współmałżonek uprawniony 
do wypłaty transferowej uzyskuje z mocy ustawy członkostwo w fundu-

52 Kwestie te reguluje art. 126 w zw. z art. 128 w zw. z art. 129 ustawy o o.f.f.f.e. 
53 Współmałżonek, który uzyskuje członkostwo w funduszu w wyniku otwarcia rachun-

ku, może być zarówno obecnym, jak i już byłym małżonkiem. W związku z powyższym dla 
zachowania przejrzystej terminologii w dalszej części opracowania posługuję się pojęciem 
„uprawniony współmałżonek”.

54 Art. 126 ustawy o o.f.f.e.
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szu55. Uzyskane w ten sposób członkostwo w funduszu nie jest uzależnione 
od posiadania przez osobę, na rzecz której nastąpiło otwarcie rachunku, 
obiektywnej możliwości zawarcia umowy z funduszem. W tym przypadku 
nawiązanie członkostwa pozostaje bowiem bez związku z wiekiem i tytułem 
do objęcia ubezpieczeniem emerytalnym56. Oznacza to, że osoby urodzone 
przed 1 stycznia 1949 roku stają się członkami funduszu pomimo tego, że 
nie posiadają legitymacji do uzyskania członkostwa w funduszu w wyniku 
zawarcia umowy. Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, a przed 1 stycz-
nia 1969 roku przymusowo stają członkami ofe, a osoby które urodziły się 
po 31 grudnia 1968 uzyskują członkostwo bez względu na fakt, czy istnieje 
już w stosunku do nich obowiązek wyboru ofe. Ponadto, w wyniku otwarcia 
rachunku, członkiem ofe może zostać nie tylko osoba, która nie posiada 
legitymacji do zawarcia umowy, ze względu na wiek czy brak tytułu do 
objęcia ubezpieczeniem emerytalnym, ale również osoba, która nie jest ob-
jęta powszechnym systemem ubezpieczenia emerytalnego. W omawianych 
okolicznościach członkiem ofe może bowiem zostać osoba objęta systemem 
zaopatrzenia społecznego (np. sędzia, prokurator, żołnierz zawodowy, funk-
cjonariusz służb paramilitarnych) lub osoba objęta systemem ubezpieczenia 
społecznego rolników. Nie można również wykluczyć, że członkiem ofe, 
w wyniku otwarcia rachunku w funduszu, może zostać osoba, która zabez-
pieczenie ryzyka starości realizuje poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, 
a więc cudzoziemiec czy obywatel polski objęty systemem zabezpieczenia 
ryzyka starości w innym kraju. 

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że jedynym celem, dla które-
go ustawodawca zdecydował się na przyjęcie takiego uregulowania jest 
umożliwienie dokonania wypłaty transferowej środków zgromadzonych na 
rachunku członka57. Wypłata transferowa na rachunek członka funduszu to 
jedyny przewidziany ustawą o o.f.f.e. sposób otrzymania przez uprawnionego 
małżonka środków zgromadzonych na rachunku współmałżonka58. Zgodnie 
z art. 8 pkt. 3 ustawy o o.f.f.e. oznacza ona przeniesienie środków znajdu-
jących się na rachunku członka z jednego funduszu do innego funduszu lub 

55 Art. 128 ustay o o.f.f.e.
56 R. S k i b i ń s k a, Pozaumowne sposoby uzyskania członkostwa w ofe, Nowe Ubez-

pieczenia, nr 8 (86)03, s. 13.
57 Z. R o s z e w s k i, D. n o w i c k i, Członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym 

wbrew woli – pozaumowne formy nabycia członkostwa, Prawo Asekuracyjne 3/2006 (48),  
s. 74.

58 Ibidem, s. 73.
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przeniesienie tych środków dokonywane między rachunkami tego samego 
funduszu, bez względu na stan rachunku. A zatem wypłata transferowa może 
być dokonana tylko na inny rachunek w ofe, bez znaczenia jest natomiast 
czy będzie to rachunek w tym samym funduszu czy w innym.  

W piśmiennictwie przyjęto, że omówione rozwiązanie ma na celu utrzy-
manie charakteru środków zgromadzonych w ofe, gdyż wypłata środków 
w trybie wypłaty transferowej nie pozbawia ich ubezpieczeniowego cha-
rakteru i stanowi istotny wkład na poczet przyszłej emerytury małżonka 
z drugiego filaru59. Wskazuje się jednak, że utrzymaniem takiego charakteru 
środków i potrzebą podwyższenia świadczeń emerytalnych uprawnionego 
małżonka nie da się uzasadnić przymusowego członkostwa osób wyłą-
czonych co do zasady ze zreformowanego systemu i niepodlegających 
w ogóle powszechnemu obowiązkowi emerytalnemu. W ich wypadku wy-
płata transferowa nie realizuje założonego celu, skoro prawo tych osób do 
świadczenia na starość jest realizowane całkowicie poza nowym systemem 
emerytalnym60, a nawet poza granicami państwa polskiego.  

Zapewne z tych powodów w art. 129a 61 ustawy o o.f.f.e. ustawodawca 
przewidział dla osób, które uzyskały członkostwo w ofe w wyniku otwarcia 
rachunku w trybie art. 128 ustawy o o.f.f.e. możliwość jednorazowej wypłaty 
wszystkich środków zgromadzonych na rachunku w ofe w terminie 14 dni 
od daty złożenia wniosku, w jednym z następujących przypadków: 

1) złożenia wniosku wraz z decyzją przyznającą emeryturę, zaopatrzenie 
emerytalne, emeryturę dla rolników lub uposażenie w stanie spoczynku;

2) nienabycia prawa do emerytury, o ile ukończyły 60 lat w przypadku 
kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn;

3) złożenia wniosku przez osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 
1969 r., jeżeli zgromadzone na ich rachunku środki w kwocie ustalonej 
w dniu złożenia wniosku nie są wyższe od kwoty stanowiącej:

− 50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt 3 
ustawy o FUS, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło przed dniem 1 stycznia 
2002 r.,

− 150 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt 3 
ustawy o FUS, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło po dniu 1 stycznia 2002 r. 

59 Ibidem.
60 Ibidem, s. 74.
61 Przepis został dodany ustawą z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2001, Nr 8, poz. 64).
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Należy jednak zaznaczyć, że ubezpieczeni urodzeni po dniu 31 grudnia 
1968 roku, którzy po dniu otwarcia rachunku na podstawie art. 128 ustawy 
o o.f.f.e. opłacali składkę na ubezpieczenie społeczne nie mogą dokonać 
jednorazowej wypłaty wszystkich środków zgromadzonych w ofe. Takie 
ograniczenie uzasadnia się faktem, iż wobec tych osób istnieje ustawowy 
przymus uczestnictwa w drugim filarze ubezpieczenia emerytalnego, ponie-
waż osoba ta po uzyskaniu członkostwa w ofe, w wyniku otwarcia rachunku 
uzyskała tytuł do objęcia ubezpieczeniem emerytalnym. Część składki tej 
osoby jest zatem przekazywana do ofe, zgodnie z dyspozycją art. 22 ust. 3 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych62. Dla takiej osoby nie otwiera 
się kolejnego rachunku w ofe, tylko odprowadzane składki wpływają na 
posiadany już przez nią rachunek w otwartym funduszu. Stąd też, w tym 
przypadku, jednorazowa wypłata wszystkich środków zgromadzonych w ofe 
byłaby sprzeczna z zasadami dotyczącymi uczestnictwa w drugim filarze. 
Zgodnie z tymi zasadami, wypłata środków z ofe może nastąpić dopiero 
w związku z ustaleniem dla tego członka ofe uprawnień emerytalnych.  

Z kolei ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed 
dniem 1 stycznia 1969 roku, którzy nie przystąpili dobrowolnie do ofe, 
a którzy uzyskali członkostwo w funduszu w wyniku otwarcia rachunku, 
ZUS nie odprowadza do ofe części składki emerytalnej.  Podstawowym 
powodem, dla którego osoby urodzone w tym przedziale czasowym nie 
przystępowały do drugiego filaru, była chęć uzyskania prawa do wcześ-
niejszej emerytury, która jest świadczeniem wygasającym i przysługującym 
według zasad obowiązujących w starym systemie emerytalnym. Innym po-
wodem, nie przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego mogła być 
świadoma decyzja tych ubezpieczonych o zamiarze uzyskania świadczenia 
emerytalnego obliczonego na starych zasadach. Nie bez znaczenia była 
także niepewność co do wysokości świadczenia emerytalnego wypłacanego 
w przyszłości z drugiego filaru. Zakładając, że nieprzystąpienie do ofe było 
świadomą decyzją ubezpieczonego, przymusowe odprowadzanie części 
składki emerytalnej na rachunek w ofe byłoby nałożeniem na te osoby obo-
wiązku uczestnictwa w ofe ze wszystkimi tego konsekwencjami, mimo tego, 
że zgodnie z założeniami dotyczącymi objęcia reformą emerytalną określonych 
grup wiekowych ubezpieczonych, ta grupa ubezpieczonych sama decydowała 
o przystąpieniu do ofe. Ponadto rozwiązanie to pozostawałoby w sprzeczności 
z art. 129a ust. 2 ustawy o o.f.f.f.e., zgodnie z którym osoby mające prawo do 

62 Ustawa z dnia 13 października 1998 r., Dz.U. 2009, Nr 205, poz. 1585 ze zm.
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wcześniejszej emerytury, którym ofe otworzył rachunek na podstawie art. 
128 ustawy o o.f.f.e. nie tracą prawa do wcześniejszej emerytury. Warun-
kiem utrzymania prawa do wcześniejszej emerytury, choć nie wskazanym w 
art. 129a ust. 2 ustawy o o.f.f.e., jest nie odprowadzanie na rachunek w ofe 
części składki emerytalnej. Z założenia rachunek takiej osoby, wobec braku 
wpływu składek, jest zatem rachunkiem „nieaktywnym”. 

Jednorazowa wypłata wszystkich środków zgromadzonych na rachunku 
oznacza w praktyce ustanie stosunku członkostwa w ofe. Ustawa o o.f.f.e. 
nie zawiera jednak żadnych postanowień, które regulowałyby w tej sytuacji 
kwestię zamknięcia rachunku i związanego z nim ustania stosunku człon-
kostwa. Nie mniej jednak wydaje się rzeczą oczywistą, że w przypadku 
osób, które nie mają możliwości uzyskania członkostwa w funduszu w inny 
sposób, wypłata wszystkich środków oznacza definitywne ustanie stosunku 
członkostwa w ofe. W tym przypadku ustanie stosunku członkostwa nastę-
puje w dacie jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych na rachunku 
w ofe. 

W piśmiennictwie podkreśla się, że możliwość jednorazowej wypłaty 
wszystkich środków została skierowana do tych osób, które uzyskały człon-
kostwo w ofe nie mając zdolności do zawarcia umowy o członkostwo oraz 
do osób, które są wyłączone spod powszechnego ubezpieczenia społeczne-
go63. Można więc przyjąć, że środki posiadane przez te osoby na rachunkach 
w ofe są „przechowywane” do czasu spełnienia przez nie warunków do 
dokonania jednorazowej wypłaty. Warto jednak zauważyć, że do czasu do-
konania wypłaty na podstawie art. 129a ustawy o o.f.f.e. rachunki tych osób 
pozostają „nieaktywne”, ale tylko w takim znaczeniu, że nie wpływa na nie 
składka członka. Natomiast środki zgromadzone na rachunkach tych osób 
są inwestowane na takich samych zasadach jak środki innych członków ofe. 
W konsekwencji należy stwierdzić, że posiadanie przez te osoby rachunku 
w ofe stanowi formę przymusowego oszczędzania i inwestowania środków 
do czasu spełnienia przesłanek pozwalających na jednorazową wypłatę. 

5. Śmierć członka Otwartego Funduszu Emerytalnego 

W przepisach ustawy o o.f.f.e nie wskazano śmierci członka jako przyczy-
ny ustania stosunku członkostwa w funduszu. Wskazana ustawa odnosi się 
do śmierci członka ofe tylko w kontekście podziału środków zgromadzonych 

63 Z. R o s z e w s k i, D. n o w i c k i, op. cit., s. 74.
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na jego rachunku  w funduszu64. Z kolei ustawa o emeryturach kapitałowych 
wymienia śmierć członka ofe jako przyczynę wygaśnięcia prawa do kapita-
łowej emerytury okresowej. Ponieważ śmierć osoby fizycznej jest naturalną 
przyczyną ustania jej bytu fizycznego i prawnego, śmierć członka otwartego 
funduszu emerytalnego stanowi naturalną przyczynę ustania stosunku człon-
kostwa w tym funduszu65. Ponadto stosunek członkostwa w ofe ma charakter 
osobisty, podmiotowy i trwały; wygasa więc z mocy prawa z chwilą śmierci 
członka ofe podobnie jak wszystkie prawa osobiste zmarłego i nie podlega 
dziedziczeniu66. Śmierć członka ofe jest zatem zdarzeniem wywołującym 
skutek w postaci ustania stosunku członkostwa w ofe. Skutek ten następuje 
w dacie śmierci członka.

Podsumowanie 

Omówione powyżej sytuacje stanowią katalog zdarzeń, których skut-
kiem jest ustanie stosunku członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym. 
Podsumowując, można stwierdzić, że stosunek członkostwa w ofe ustaje 
w następujących sytuacjach:

1) nieustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej,
2) nieustalenia prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej,
3) przyznania prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej,
4) wygaśnięcie prawa do emerytury okresowej w związku z wyczerpa-

niem środków zgromadzonych na rachunku członka,
5)  przekazania przez ofe środków zgromadzonych na rachunku członka 

na dochody budżetu państwa w okolicznościach wskazanych w art. 111a 
ustawy o o.f.f.e. i art. 184 ustawy o FUS,

6) jednorazowej wypłaty wszystkich środków zgromadzonych na rachun-
ku w ofe w okolicznościach wskazanych w art. 129a ustawy o o.f.f.e.,

7) śmierci członka ofe. 

Podkreślenia wymaga fakt, że wśród wymienionych przypadków ustania 
członkostwa brak jest takich zdarzeń jak likwidacja czy upadłość powszech-
nego towarzystwa emerytalnego oraz ustania członkostwa w funduszu 
wskutek decyzji którejkolwiek ze stron tego stosunku. Brak wskazanych 

64 W rozdziale 13 ustawy o o.f.f.e. zostały określone zasady podziału środków zgro-
madzonych na rachunku członka ofe w przypadku śmierci członka.

65 I. J ę d r a s i k - J a n k o w s k a, Pojęcia…, s. 238. 
66 A. J a b ł o ń s k i, Właściwości…, s. 25.
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zdarzeń jako przyczyn ustania stosunku członkostwa wynika z obowiązku 
uczestnictwa w ofe oraz z charakteru stosunku członkostwa w otwartym 
funduszu, który jak wskazano jest stosunkiem podmiotowym, osobistym 
i trwałym.  

Warto także zauważyć, że katalog zdarzeń powodujących ustanie stosun-
ku członkostwa w ofe podlega ciągłym zmianom. Zmiany te z jednej strony 
wymuszone są przez praktykę stosowania nowego prawa emerytalnego, 
a z drugiej strony wprowadzane są wraz z wejściem w życie kolejnych ustaw 
regulujących nowe prawo emerytalne. 
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Bogumiła Lipińska

CESSATION OF MEMBERSHIP RELATION IN AN OPEN PENSION FUND

(Summary)

Membership in an open pension fund (“ofe”) is of a fixed nature and, in its assumptions, 
it is aimed at gathering funds for the purposes of future pension payments from a so-called 
“second pillar”. Thus, it may be deemed that the cessation of the membership relation 
in an open pension fund results only in obtaining a right to pension payments out of the 
funds collected in the second pillar. At the same time, analysis of provision of acts of laws 
regulating new pension law allows to indicate various events which result in cessation of 
the membership relation in ofe. Due to the lack of provisions of laws and literature dire-
ctly enumerating events which result in cessation of the membership relation in ofe, this 
publication is aimed at filling this gap and determining the catalogue of events which result 
in cessation of the membership relation in ofe as well as indicating the moment when the 
result in the form of cessation of the membership relation takes place.


