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Zdolność sądowa — kategoria 
coraz bardziej nieostra
Na pierwszy rzut oka regulacja zdolności sądowej w po-
stępowaniu cywilnym wydaje się jasna i jednoznaczna.

Po zmianach dokonanych w art. 64 k.p.c. — uchyleniu 
§ 2 i zastąpieniu go przez obecny § 11 k.p.c. — z przepi-
su tego wynika, że zdolność sądowa przysługuje wszyst-
kim trzem kategoriom podmiotów prawa cywilnego:
osobom fizycznym i prawnym (art. 64 § 1 k.p.c.), a tak-
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Streszczenie
Kwestia zdolności sądowej jednostek organizacyjnych
Krajowej Administracji Skarbowej nie jest uregulowana
jednolicie. W sprawach stricte cywilnych nie mają one
zdolności prawnej, a w konsekwencji nie przysługuje
im zdolność sądowa. W postępowaniu cywilnym nie
występują zatem samodzielnie, a jedynie jako repre-
zentanci Skarbu Państwa. Natomiast w postępowaniu
odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy i ubez-
pieczeń społecznych jednostkom organizacyjnym Kra-
jowej Administracji Skarbowej przysługuje szczególna
zdolność sądowa na podstawie art. 460 § 1 k.p.c. Ce-
lem artykułu jest rozstrzygnięcie, w jakim zakresie jed-
nostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej
korzystają ze szczególnej zdolności sądowej. Zależy od
tego m.in. odpowiedź na pytanie, kto w obecnym sta-
nie prawnym powinien być stroną pozwaną w spra-
wach z powództwa funkcjonariuszy Służby Celno-Skar-
bowej, w szczególności w postępowaniach sądowych
o zasądzenie równoważników pieniężnych za brak
służbowego lokalu mieszkalnego.

Abstract
The capacity to be a party to court proceedings in the case
of the organisational units of the National Revenue
Administration has not been regulated in a uniform
manner. They do not have legal capacity in strictly civil
matters and, by extension, they do not have capacity to be
a party to court proceedings. Therefore, they do not act on
their own in civil proceedings; they only act as
representatives of the State Treasury. Conversely, the
organisational units of the National Revenue Administration
have special capacity to be a party to court proceedings
pursuant to Article 460 para. 1 of the Civil Procedure Code
in separate proceedings on matters concerning labour and
social security law. The purpose of this paper is to decide to
what an extent the organisational units of the National
Revenue Administration take advantage of their special
capacity to be a party to court proceedings. Depending on
the outcome, it will be possible to answer, among other
things, who should be the defendant in cases brought by
the officers of the Customs and Tax Task Forces, particularly
in court proceedings for the award of financial equivalents
for the lack of tied accommodation.
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że jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami
prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną
(art. 64 § 11 k.p.c.). Takie uregulowanie pozwala przy-
jąć, że na gruncie prawa procesowego cywilnego zdol-
ność sądowa stanowi odpowiednik zdolności prawnej1. 

Stan prawny w tym zakresie jest jednak znacznie bar-
dziej skomplikowany niż wynikałoby to z samego art. 64
k.p.c. (Jakubecki, 2014, s. 95; Obrębski, 2016, s. 28; Pie-
trzkowski, 2011, s. 452). Nie budzi wątpliwości, że — na
podstawie przepisów odrębnych od 64 k.p.c. — zdol-
ność sądowa przysługuje niekiedy także strukturom nie-
będącym podmiotami prawa cywilnego, przede wszyst-
kim organom oraz niesamodzielnym, wewnętrznym jed-
nostkom organizacyjnym (Dziurda, 2019, s. 143–145).
Jest to jednak zdolność sądowa o szczególnym (ograni-
czonym) charakterze. O ile podmioty prawa cywilnego
wymienione w art. 64 k.p.c. mają zdolność sądową ogól-
ną — obejmującą wszystkie postępowania prowadzone
na podstawie kodeksu postępowania cywilnego2 — 
o tyle strukturom wyposażonym w szczególną zdolność
sądową przysługuje ona w ograniczonym zakresie, wyni-
kającym z przepisu stanowiącego jej źródło. Najbar-
dziej czytelny przykład to art. 6913 k.p.c., w myśl które-
go dyrektor i rada pracownicza przedsiębiorstwa pań-
stwowego mają zdolność sądową jedynie w sprawach
o rozstrzygnięcie sporu między nimi (Tyczka, 1982, 
s. 26–27; Ereciński, 1984, s. 102–103; Lubiński, 1984, 
s. 92). Ze względu na stale zmniejszającą się liczbę
przedsiębiorstw państwowych samo uregulowanie art. 6913

k.p.c. nie ma już w zasadzie praktycznego zastosowania,
ale do jego odpowiedniego stosowania odsyłają liczne
przepisy przewidujące rozpoznawanie w postępowaniu
nieprocesowym spraw wynikających z realizacji zbioro-
wego prawa pracowników do informacji (Dziurda,
2019, s. 286–287). 

Podstawowy problem ze szczególną zdolnością sądo-
wą jako instytucją polega na tym, że wynika ona z roz-
proszonych, kazuistycznych przepisów. Nakłada się na
to arbitralność ustawodawcy, który podmiotowość pro-
cesową przyznaje z niejasnych niekiedy przyczyn. Powo-
duje to, że w wielu przypadkach sporne jest w doktry-
nie, czy określony przepis stanowi źródło szczególnej
zdolności sądowej określonej w nim struktury. W takich
sytuacjach ścierają się dwa poglądy. W myśl pierwszego,
liberalnego, jeżeli z przepisu wynika, że stroną (uczest-
nikiem) postępowania cywilnego jest organ lub niesa-
modzielna jednostka organizacyjna, należy to uznać za
przyznanie im, w zakresie przedmiotowym określonym
w tym przepisie, zdolności sądowej — rzecz jasna szcze-
gólnej, ponieważ struktury takie nie mieszczą się w hi-
potezie art. 64 k.p.c.3. Zgodnie z drugim, bardziej re-
stryktywnym podejściem, pierwszeństwo trzeba przy-
znawać zasadom ogólnym. W ramach tego stanowiska,
nawet jeżeli z treści przepisu wynika, że stroną (uczest-
nikiem) postępowania jest organ albo niesamodzielna
jednostka organizacyjna, nie trzeba tego rozumieć jako
przyznania szczególnej zdolności sądowej, ponieważ
w postępowaniu cywilnym struktury niesamodzielne po-
winny korzystać z ogólnej zdolności sądowej podmio-

tów prawa, w których skład wchodzą — osób prawnych
(art. 64 § 1 k.p.c.) albo jednostek organizacyjnych okre-
ślonych w art. 64 § 11 k.p.c.4. 

O ile jeszcze kilkanaście lat temu stanowisko restryk-
tywne wydawało się przeważać, o tyle obecnie dominu-
je podejście liberalne, ujmujące zakres szczególnej
zdolności sądowej bardzo szeroko. Z podejściem tym
można się zgodzić, należy jednak wziąć pod uwagę, iż
wiąże się z nim ryzyko, że zakres szczególnej zdolności
sądowej zostanie w judykaturze rozszerzony nadmier-
nie — nawet w sytuacjach, w których nie ma ku temu
podstaw ani potrzeby (Dziurda, 2019, s. 539 i n.). 

Szczególna zdolność sądowa 
w sprawach z zakresu prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych
Przed szczegółową analizą szczególnej zdolności sądo-
wej jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji
Skarbowej (dalej: KAS), omówienia w niezbędnym za-
kresie wymaga specyfika spraw z zakresu prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych. Jest to o tyle istotne, że wła-
śnie w takich sprawach szczególna zdolność sądowa wy-
stępuje de lege lata najczęściej. 

Największe znaczenie ma art. 460 § 1 k.p.c., z które-
go wprost wynika, że w postępowaniu odrębnym w spra-
wach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
zdolność sądową i procesową ma także pracodawca,
chociażby nie posiadał osobowości prawnej. Przepis ten
obrósł już dorobkiem doktryny i orzecznictwa (Baran,
2015, s. 113–116), co nie znaczy, że nie wywołuje kon-
trowersji. 

Szczególne uregulowanie podmiotowości procesowej
pracodawców w art. 460 § 1 k.p.c. stanowi refleks art. 3
k.p., w myśl którego pracodawcą jest jednostka organi-
zacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej. Za-
równo zatem na gruncie prawa materialnego, jak i pro-
cesowego podmiotowość przypisuje się tzw. pracodaw-
com wewnętrznym, niebędącym podmiotami prawa 
cywilnego (niemającym zdolności prawnej5), lecz wcho-
dzącym w skład takich podmiotów (Pisarczyk, 2004, 
s. 320–325). Nie budzi wątpliwości, że ze względu na
uregulowania szczególne, w tym tzw. pragmatyki służ-
bowe, samodzielnymi — aczkolwiek wewnętrznymi —
pracodawcami są państwowe i samorządowe jednostki
budżetowe (Gonera, 2010, s. 4), chociaż w sprawach
z zakresu prawa cywilnego działają jedynie jako repre-
zentanci, odpowiednio, Skarbu Państwa (stationes fisci)
albo jednostek samorządu terytorialnego (stationes mu-
nicipi)6. Przyjmuje się także, że pracodawcami w rozu-
mieniu art. 3 k.p. — wyposażonymi w szczególną zdol-
ność sądową zgodnie z art. 460 § 1 k.p.c. — mogą być
również inne jednostki wewnętrzne, w tym oddziały
osób prawnych, a także oddziały innych jednostek orga-
nizacyjnych wyposażonych, zgodnie z art. 331 § 1 k.c.,
w zdolność prawną, w szczególności handlowych spółek
osobowych (Baran, 2020, teza 2.5 do art. 3). 

Przyznanie zdolności sądowej pracodawcom we-
wnętrznym powoduje znaczne trudności praktyczne, co
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zmusza judykaturę do rozstrzygnięć takich, jak w wyro-
ku Sądu Najwyższego z 19 maja 2016 r., II PK 100/15
(LEX nr 2056868.). Przyjęto w nim, że jeśli pracodawca
jest częścią osoby prawnej, za zobowiązania wobec pra-
cowników prawną odpowiedzialność całym swoim ma-
jątkiem ponosi ta osoba. Wyodrębnienie finansowe pra-
codawcy wewnętrznego jest tylko zabiegiem wewnątrz-
organizacyjnym (Pisarczyk, 2004, s. 324-325; Dziurda,
2019, s. 574–575). Trudności te mają swe źródło w pra-
wie materialnym. Od dawna zwraca się uwagę, jakie
praktyczne trudności wynikają z utrzymywania zarząd-
czej definicji pracodawcy, zamiast zastąpienia jej defi-
nicją podmiotową (Hajn, 1997, s. 21; Pisarczyk, 2004, 
s. 321–323; Hajn, 2017, pkt 5.2.6–5.2.9). 

Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca w pewnym
zakresie korzysta z podmiotowej definicji pracodawcy
— z tym że nie dotyczy to stricte stosunków pracowni-
czych, lecz stosunków służbowych (administracyjno-
prawnych), charakterystycznych dla tzw. służb mundu-
rowych. W orzecznictwie przyjmuje się, że — inaczej
niż w przypadku zwykłych stosunków pracy, w ramach
których za pracodawcę uznaje się nie Skarb Państwa,
lecz poszczególne jednostki budżetowe (urzędy) wypo-
sażone w zdolność sądową na podstawie art. 460 
§ 1 k.p.c. — np. dla funkcjonariusza podmiotem za-
trudniającym (którego, ze względu na brak stosunku
pracy, nie należy określać pracodawcą) jest bezpo-
średnio Skarb Państwa, a nie określona jednostka bu-
dżetowa, w której pełni służbę (wyrok SN z 13 stycznia
2015 r., II PK 84/12, LEX nr 1650286 i powołane tam
dalsze orzecznictwo. Por. także Baran, 2020, teza 2.4.
do art. 3). 

W zakresie jednak stosunków pracy za pracodawcę
nadal uznaje się nie Skarb Państwa, lecz poszczególne
państwowe jednostki budżetowe7, w praktyce zazwyczaj
urzędy. Dopóki zatem nie dojdzie do generalnej zmia-
ny art. 3 k.p., który wciąż opiera się na zarządczej defi-
nicji pracodawcy, dopóty będzie utrzymywane także
uregulowanie art. 460 § 1 k.p.c. — w szczególności w za-
kresie przyznania zdolności sądowej niemającym zdol-
ności prawnej pracodawcom wewnętrznym. 

Nie budzi natomiast kontrowersji w praktyce druga
część art. 460 § 1 k.p.c., z której wynika, że w sprawach
z zakresu ubezpieczeń społecznych zdolność sądową ma
organ rentowy i wojewódzki zespół do spraw orzekania
o niepełnosprawności. Mieści się to w szerszym nurcie
przyznawania, w sprawach jedynie formalnie cywilnych,
zdolności sądowej organom broniącym w postępowaniu
przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym
swych rozstrzygnięć o charakterze władczym (Dziurda,
2019, s. 231–241). 

Wspomnieć ponadto należy, że szczególna zdolność
sądowa przysługuje także państwowemu inspektorowi
pracy w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy
(art. 631 k.p.c.; szerzej Dziurda, 2019, s. 215–216; Ma-
niewska, 2020), a także radzie pracowników oraz innym
strukturom, którym — w wyniku odesłań do odpowied-
niego stosowania art. 6913 k.p.c. — przyznano szczegól-
ną zdolność sądową w postępowaniach nieprocesowych

wynikających z odmowy udostępnienia określonych in-
formacji reprezentantom pracowników (Rylski, 2013, 
s. 393–395; Dziurda, 2019, s. 286–287). Chodzi o art. 36
ust. 4 ustawy z 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach
zakładowych (DzU z 2018 r. poz. 1247 ze zm.), art. 113
ust. 2 ustawy z 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupo-
waniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej
(DzU z 2015 r. poz. 2142 ze zm.), art. 44 ust. 3 i art. 45
ust. 2 ustawy z 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pra-
cowników w spółce powstałej w wyniku transgraniczne-
go połączenia się spółek (DzU nr 86 poz. 525 ze zm.),
a także art. 93 ust. 2 ustawy z 22 lipca 2006 r. o spół-
dzielni europejskiej (DzU z 2016 r. poz. 7 ze zm.). 

Ryzyko nadużywania konstrukcji
szczególnej zdolności sądowej
Jak wynika z przedstawionych przykładów, ustawodaw-
ca coraz częściej korzysta z konstrukcji szczególnej
zdolności sądowej. Wydaje się to nieuniknione. Z jed-
nej strony z art. 64 k.p.c. wynika, że ogólna zdolność są-
dowa przysługuje podmiotom prawa cywilnego — oso-
bom fizycznym i prawnym oraz określonym w art. 331

§ 1 k.c. jednostkom organizacyjnym, którym mimo bra-
ku osobowości prawnej ustawa przyznaje zdolność
prawną. Z drugiej strony legislator coraz częściej prze-
kazuje na drogę postępowania cywilnego sprawy cywil-
ne, w rozumieniu art. 1 k.p.c., w znaczeniu jedynie for-
malnym (niewynikające ze stosunków materialnopraw-
nych o charakterze prywatnoprawnym). Podmiotami
(stronami i uczestnikami) takich postępowań są struk-
tury niebędące podmiotami prawa cywilnego, w szcze-
gólności organy oraz niesamodzielne, wewnętrzne jed-
nostki organizacyjne. Powoduje to potrzebę przyznania
im formalnej podmiotowości procesowej, czyli zdolno-
ści sądowej. Ma ona jednak charakter szczególny, i to
w dwóch aspektach. Po pierwsze wynika z przepisu od-
rębnego od art. 64 k.p.c. Po drugie — w przeciwień-
stwie do ogólnej zdolności przysługującej podmiotom
prawa cywilnego zgodnie z art. 64 k.p.c. — przyznawa-
na strukturom niemającym zdolności prawnej szczegól-
na zdolność sądowa ma charakter ograniczony, w tym
sensie, że obejmuje tylko postępowania określone
w przepisie stanowiącym jej źródło. Na tej zasadzie 
art. 460 § 1 k.p.c. przyznaje pracodawcom wewnętrz-
nym (niemającym zdolności prawnej) szczególną zdol-
ność sądową jedynie w postępowaniu odrębnym
w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń spo-
łecznych. W innych postępowaniach (w sprawach stricte
cywilnych) — zarówno procesowych jak i nieproceso-
wych — występują oni jedynie jako reprezentanci pod-
miotów prawa cywilnego, w skład których wchodzą,
w szczególności Skarbu Państwa i jednostek samorządu
terytorialnego. 

Podkreślenia jednak wymaga, że konstrukcja szcze-
gólnej zdolności sądowej nie powinna być nadużywana.
W pewnym uogólnieniu chodzi o to, że nie powinno się
przyjmować szczególnej zdolności sądowej, jeśli nie ma
takiej konieczności — zwłaszcza w postępowaniach,

31PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE/LABOUR AND SOCIAL SECURITY JOURNAL   ISSN 0032-6186   

t. LXII, nr 1/2021  DOI 10.33226/0032-6186.2021.1.5



w których organy oraz wewnętrzne jednostki organiza-
cyjne nie muszą działać samodzielnie, lecz mogą wystę-
pować jako reprezentanci podmiotów prawa, w skład
których wchodzą (Dziurda, 2019, s. 580–586). 

Skutki zmian 
organizacji służby celnej 
Kwestia zdolności sądowej państwowych jednostek bu-
dżetowych szczególne wątpliwości wywołuje obecnie
w stosunku do jednostek organizacyjnych Krajowej Ad-
ministracji Skarbowej (KAS). Wynikają one z tego, że
po zmianach wprowadzonych z dniem 1 marca 2017 r.
mamy do czynienia z dwoma rodzajami osób zatrudnio-
nych w KAS: nie tylko pracownikami zatrudnionymi na
podstawie umowy o pracę, ale także funkcjonariuszami
Służby Celno-Skarbowej. Mimo szczególnego statusu
tych ostatnich, z art. 277 ustawy o KAS wynika, że —
poza wyjątkami określonymi w art. 276 — spory o rosz-
czenia ze stosunku służbowego funkcjonariuszy rozpa-
truje sąd właściwy w sprawach z zakresu prawa pracy. 

Na skutek zmian dokonanych wraz z wejściem w ży-
cie ustawy o KAS stosunki służbowe części funkcjona-
riuszy przekształciły się w stosunki pracy. W związku
w tym w uchwale Sądu Najwyższego z 19 lutego 2019 r.,
III PZP 7/19 (OSNP 2020/7/63) przyjęto, że obowiązek
wydania świadectwa służby funkcjonariuszowi, którego
stosunek służbowy przekształcił się następnie w stosu-
nek pracy, obciąża Skarb Państwa (reprezentowany
przez właściwą izbę administracji skarbowej) — i w ta-
ki sposób powinna być w tych sprawach oznaczana stro-
na pozwana. Chodzi bowiem nie o świadectwo pracy,
a świadectwo służby. Dopiero w postępowaniach sądo-
wych dotyczących okresu późniejszego, w którym byłym
funkcjonariuszom przysługuje już status pracownika,
ma zastosowanie art. 460 § 1 k.p.c., a zatem stroną po-
zwaną powinna być wyposażana w szczególną zdolność
sądową jednostka organizacyjna KAS, w szczególności
izba administracji skarbowej8. 

Odrębnej oceny wymagają sprawy z powództwa
funkcjonariuszy, którzy nadal pełnią w KAS służbę
(obok osób zatrudnionych na podstawie umowy o pra-
cę). Z dniem 1 marca 2017 r., w rezultacie wejścia w ży-
cie ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Admini-
stracji Skarbowej (DzU z 2020 r. poz. 505 ze zm., dalej:
ustawa o KAS), zlikwidowano odrębną Służbę Celną,
łącząc ją — wraz z dotychczasowym aparatem skarbo-
wym — w Służbę Celno-Skarbową. Zasadniczej zmianie
uległa przy tym struktura organizacyjna. Funkcjonariu-
sze celni, tak samo jak funkcjonariusze skarbowi, pełnią
służbę w zintegrowanych jednostkach organizacyjnych,
którymi są obecnie urzędy skarbowe albo celno-skarbo-
we, a w drugiej instancji — izby administracji skarbo-
wej, które wykonują również zadania z zakresu admini-
stracji celnej9. 

Ujednolicony został także status funkcjonariuszy cel-
nych i skarbowych10. Zgodnie z art. 277 ustawy o KAS
spory o roszczenia ze stosunku służbowego funkcjona-
riuszy co do zasady rozpatruje sąd właściwy w sprawach

z zakresu prawa pracy. Wyjątek wynika z art. 276 usta-
wy o KAS, w myśl którego do postępowania administra-
cyjnego, a następnie sądowoadministracyjnego zostały
przekazane odwołania od decyzji w sprawach stosun-
ków służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbo-
wej. Jak przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z 22 stycznia
2020 r., I PK 209/18 (LEX nr 2772555), funkcjonariusz
służby celnej, którego stosunek służbowy wygasł z koń-
cem sierpnia 2017 r. w związku z wprowadzonymi zmia-
nami w administracji celno-skarbowej i któremu nie za-
proponowano dalszej służby lub zatrudnienia, nie ma
zasadnego roszczenia o przywrócenie do pracy (w sto-
sunku pracy). Ma natomiast prawo do żądania wydania
decyzji dotyczącej jego stosunku służbowego i jej kon-
troli przed sądem administracyjnym. W orzeczeniu tym
niezbyt jasno wytyczona została granica między dopusz-
czalnością drogi sądowej a niezasadnością powództwa,
kwestia ta nie mieści się jednak w ramach niniejszego
artykułu. 

Do kwestii, w jakich sprawach z powództw byłych
funkcjonariuszy celnych przysługuje droga sądowa, naj-
bardziej szczegółowo Sąd Najwyższy odniósł się w uza-
sadnieniu wyroku z 9 maja 2019 r., I PK 245/17 (LEX 
nr 2659383), który zapadł w sprawie z powództwa funk-
cjonariuszy celnych (wszczętej jeszcze przed 1 marca
2017 r., a zatem przed utworzeniem KAS, a w jej ra-
mach jednolitej Służby Celno-Skarbowej) o zasądzenie
od strony pozwanej na ich rzecz wskazanych w pozwie
kwot tytułem równoważników pieniężnych za brak służ-
bowego lokalu mieszkalnego. Jako strona pozwana po-
czątkowo została oznaczona izba celna, w toku postępo-
wania zmieniono zaś oznaczenie pozwanego na dyrekto-
ra izby celnej, co dodatkowo skomplikowało sprawę. 

Sąd Najwyższy uznał, że w stanie prawnym, w którym
zostało wszczęte postępowanie, czyli przed 1 marca
2017 r., takie oznaczenie strony pozwanej — nawet
pierwotne — było nieprawidłowe. Na gruncie obowią-
zujących wówczas przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r.
o służbie celnej (DzU z 2016 r. poz. 1799 ze zm., dalej:
ustawa z 2009 r. o służbie celnej) przyjmowano, że sto-
sunek służbowy funkcjonariusza celnego miał charakter
administracyjnoprawny. Chociaż spory wynikające z ta-
kich stosunków służbowych są w pewnym zakresie roz-
poznawane przez sądy powszechne na podstawie ko-
deksu postępowania cywilnego, w judykaturze uznawano,
że stroną takich postępowań nie mogła być samodziel-
nie jednostka budżetowa (izba celna), w której 
funkcjonariusz celny pełnił służbę. Wynikało to z do-
minującego poglądu, że podmiotem zatrudniającym
funkcjonariuszy tzw. służb mundurowych jest Skarb
Państwa. Skoro zatem jednostka budżetowa, w której
funkcjonariusz pełni służbę, nie ma podmiotowości
materialnoprawnej (z zakresu prawa pracy), to nie ma
także potrzeby, żeby jej przypisywać podmiotowość
procesową. 

W podsumowującym ten kierunek orzecznictwa po-
stanowieniu Sądu Najwyższego z 4 grudnia 2014 r., 
III BP 2/14 (LEX nr 1616906), stwierdzono, że istnieją
sprawy rozpoznawane w postępowaniu odrębnym z za-
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kresu prawa pracy, w których stroną jest (powinien być)
Skarb Państwa (postanowienie Sądu Najwyższego z 14 sty-
cznia 2014 r., II PK 98/13, OSNP 2015/3/37). Odnoszo-
no to w szczególności do spraw o roszczenia funkcjona-
riuszy tak zwanych służb mundurowych, w tym funkcjo-
nariuszy celnych, których zatrudnienie ma źródło
w stosunku administracyjnoprawnym, a nie w stosunku
pracy (uchwała SN z 8 czerwca 2010 r., II PZP 5/10,
OSNP 2010/23-24/279). Sprawy te są rozpoznawane
w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa
pracy jako przekazane na podstawie przepisów szcze-
gólnych (art. 189 ustawy z 2009 r. o służbie celnej), ale
— ponieważ nie istnieje stosunek pracy i nie można
mówić o pracodawcy — nie ma zastosowania art. 460 
§ 1 k.p.c. 

Nie było to jednak stanowisko jednolite. W wyroku
Sądu Najwyższego z 22 listopada 2012 r., I PK 163/12
(LEX nr 1515356), przyjęto, że w postępowaniu przed
sądem pracy w sprawie o roszczenia funkcjonariusza
celnego wynikające ze stosunku służbowego ma zasto-
sowanie art. 460 k.p.c., zgodnie z którym zdolność sądo-
wą i procesową ma także „pracodawca”, za którego Sąd
Najwyższy uznał izbę celną, jako jednostkę budżeto-
wą11. Było to jednak stanowisko mniejszościowe, które
pozostawało w sprzeczności z założeniem, że stosunek
służbowy funkcjonariusza nie jest stosunkiem pracy,
a zatem zatrudniającego go podmiotu nie można uzna-
wać za pracodawcę. Dominował pogląd, że — podobnie
jak w przypadku innych służb mundurowych (wyrok SN
z 16 czerwca 2009 r., I PK 226/08, OSNP 2011/3-4/33)
— w rozpoznawanych w postępowaniu cywilnym spra-
wach dotyczących stosunku służbowego funkcjonariu-
sza izba celna nie mogła po stronie pozwanej występo-
wać samodzielnie (w oparciu o szczególną zdolność 
sądową wynikającą z art. 460 § 1 k.p.c.), lecz jako statio
fisci, czyli reprezentant Skarbu Państwa, którego ogól-
na zdolność sądowa — jako osoby prawnej — wynika
z art. 64 § 1 k.p.c. 

W wyroku z 9 maja 2019 r., I PK 245/17, Sąd Najwyż-
szy w pierwszej kolejności uznał, że stanowiące przed-
miot postępowania roszczenia funkcjonariuszy celnych
(obecnie celno-skarbowych) o równoważniki pieniężne
za brak służbowego lokalu mieszkalnego, w stanie
prawnym od 1 marca 2017 r. powinny być rozpoznawa-
ne przez sądy powszechne na podstawie przepisów ko-
deksu postępowania cywilnego, w szczególności regulu-
jących postępowanie odrębne w sprawach z zakresu
prawa pracy. Można się z tym zgodzić, wskazane sprawy
nie zostały przekazane na podstawie art. 276 ustawy
o KAS do postępowania sądowoadministracyjnego. 

Nie stanowią przedmiotu niniejszego artykułu kwe-
stie intertemporalne, do których Sąd Najwyższy szcze-
gółowo odniósł się w uzasadnieniu wyroku z 9 maja
2019 r., I PK 245/17. Nie można jednak oprzeć się wra-
żeniu, że niska jakość obecnej legislacji uwidacznia się
zwłaszcza w przepisach międzyczasowych. Wymagają
one szczególnej precyzji, której legislatorowi brakuje.
Trafnie zwrócił uwagę Sąd Najwyższy, że wykładnię
przepisów utrudnia brak jednolitej siatki pojęciowej.

Przykładem może być art. 206 ustawy z 16 listopada
2016 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej
Administracji Skarbowej (DzU poz. 1948 ze zm.).
Trudno oprzeć się wrażeniu, że autor tego przepisu nie
odróżnia państwowej jednostki organizacyjnej bez oso-
bowości prawnej (izba skarbowa) od jej organu (dyrek-
tora). Zaciera także różnicę pomiędzy postępowaniami
sądowymi z udziałem Skarbu Państwa jako osoby praw-
nej a takimi postępowaniami, w których — w oparciu
o szczególną zdolność sądową — występują samodziel-
nie państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości
prawnej, a nawet organy państwowe12. 

Zdecydowanie większe znaczenia mają uwagi, jakie
w wyroku z 9 maja 2019 r., I PK 245/17, Sąd Najwyższy
poczynił na przyszłość. Ich kierunek można uznać za
słuszny, ale uzasadnienie budzi poważne wątpliwości. 

Postępowania sądowe z powództw
funkcjonariuszy celno-skarbowych
w obecnym stanie prawnym
W wyroku z 9 maja 2019 r., I PK 245/17, Sąd Najwyższy
dopuścił możliwość, że w obecnym stanie prawnym —
inaczej niż było to pod rządami uchylonej ustawy z 2009 r.
o służbie celnej — w sprawach z powództwa funkcjona-
riuszy Służby Celno-Skarbowej stroną pozwaną jest nie
Skarb Państwa, lecz jednostka budżetowa, w której
funkcjonariusz pełni służbę. Dotyczy to w szczególności
roszczeń o równoważnik pieniężny w razie niezapew-
nienia służbowego lokalu mieszkalnego. Kwestia ta nie
jest oczywista, ponieważ z art. 169 ustawy o KAS wyni-
ka, że źródło roszczeń o równoważnik pieniężny udoku-
mentowanych kosztów przeniesienia służbowego funk-
cjonariusza stanowi bezpośrednio akt prawa (rozporzą-
dzenie Ministra Finansów z 16 lipca 2019 r. w sprawie
przyznawania i wypłacania funkcjonariuszom Służby
Celno-Skarbowej równoważnika pieniężnego za brak
lokalu mieszkalnego albo tymczasowej kwatery, DzU
poz. 1426). Nie budzi jednak wątpliwości trafność sta-
nowiska Sądu Najwyższego, że sprawy o tego rodzaju
świadczenie — wobec nieuwzględnienia ich w art. 276
ustawy o KAS — rozpoznawane są przez sądy po-
wszechne13. W literaturze zwraca się przy tym uwagę, że
utworzenie jednolitej Służby Celno-Skarbowej spowo-
dowało, że obecne stosunki służbowe jej funkcjonariu-
szy zawierają mniej elementów władczych (administra-
cyjnoprawnych) niż było to w przypadku poprzednio
funkcjonującej Służbie Celnej (Ura, 2018, s. 257–258). 

Nie jest do końca jasne, za jakim stanowiskiem opo-
wiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 9 maja 2019 r.,
I PK 245/17. W jego uzasadnieniu stwierdzono jednak,
że wypłata równoważnika pieniężnego „obecnie stano-
wi zobowiązanie właściwej jednostki Krajowej Admini-
stracji Skarbowej”, której „ustawodawca przyznał zdol-
ność sądową sensu largo”. Jak się wydaje, Sąd Najwyż-
szy uznał w ten sposób, że powództwo o równoważnik
pieniężny powinno być wytaczane nie przeciwko Skar-
bowi Państwa, lecz wewnętrznej, niesamodzielnej jed-
nostce organizacyjnej KAS, ponieważ „zobowiązanie
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z tytułu równoważnika pieniężnego za brak lokalu
mieszkalnego jest zobowiązaniem właściwej jednostki
KAS”14. W ocenie Sądu Najwyższego uzasadnia to
przyznanie jednostkom KAS (szczególnej) zdolności są-
dowej odrębnej od Skarbu Państwa, chociaż — jak
wskazano wyżej — w innych przypadkach przyjmuje się,
że w sprawach z powództw funkcjonariuszy służb mun-
durowych to Skarb Państwa jest reguły stroną pozwaną
— w oparciu o przysługującą mu ogólną zdolność sądo-
wą (art. 64 § 1 k.p.c.). 

Wydaje się jednak, że w praktyce przewagę zdobę-
dzie pogląd przeciwny (nawiązujący do powołanych wy-
żej orzeczeń Sądu Najwyższego dotyczących innych
służb mundurowych), w myśl którego — chociaż więk-
szość roszczeń funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbo-
wej art. 277 w zw. z art. 276 ustawy o KAS przekazuje
do postępowania cywilnego — to stroną pozwaną w ta-
kich sprawach powinien być Skarb Państwa. Wskazuje
na to powołana uchwała Sądu Najwyższego z 19 lutego
2020 r., III PZP 7/19. Nie odniesiono się w niej, co
prawda, do tej kwestii wprost, ale w uzasadnieniu obiter
dictum wskazano, że gdy źródłem dochodzonego rosz-
czenia jest stosunek służbowy funkcjonariusza służby
celno-skarbowej, oznacza to, że stroną przeciwną (po-
zwaną) może być tylko podmiot, który ma ogólną zdol-
ność sądową (art. 64 k.p.c.). Jest nim Skarb Państwa
(jako osoba prawna), a nie izba administracji skarbo-
wej, nie chodzi bowiem o sprawę z zakresu prawa pracy
przeciwko pracodawcy, lecz o sprawę wynikającą ze sto-
sunku służbowego, dlatego nie stosuje się art. 460 k.p.c.
— dodał Sąd Najwyższy. Podejście to jest spójne z do-
tychczasowym stanowiskiem judykatury. 

Nawet jednak, gdyby na płaszczyźnie teoretycznej
wyrażone w wyroku z 9 maja 2019 r., I PK 245/17, od-
mienne stanowisko, że jednostkom organizacyjnym
KAS, w szczególności izbom administracji skarbowej,
może przysługiwać samodzielna podmiotowość proce-
sowa (odrębna od Skarbu Państwa zdolność sądowa)
także w sprawach z powództw funkcjonariuszy Służby
Celno-Skarbowej, to nie sposób zgodzić się z uzasad-
nieniem tego stanowiska. 

Sprzeciw budzi przede wszystkim stwierdzenie Sądu
Najwyższego, że „w sprawach o zapłatę równoważnika
pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego ustawodawca
przyznał zdolność sądową sensu largo (odpowiednik
zdolności sądowej w rozumieniu art. 64 § 11 k.p.c. w zw.
z art. 331 § 1 k.c.) m.in. Izbom Administracji Skarbowej,
a przed 1 marca 2017 r. — m.in. Izbom Celnym, gdyż
podmiotom tym przyznano zdolność prawną (art. 64 § 11

w zw. z art. 331 § 1 k.c.)”. 
Przede wszystkim brak podstaw do przyjęcia, że

zdolność prawna może przysługiwać państwowym jed-
nostkom organizacyjnym — takim jak izby administra-
cji skarbowej (Dziurda, 2018, s. 33–35). Są to przecież
jedynie jednostki budżetowe (urzędy). De iure civili mo-
gą występować w obrocie jedynie w charakterze repre-
zentantów Skarbu Państwa (stationis fisci) — nigdy sa-
modzielnie (uchwała składu 7 sędziów SN z 14 paź-
dziernika 1994 r., III CZP 16/94, OSNC 1995/3/40).

W żadnym razie nie można zatem przyjąć, by jednostka
budżetowa (państwowa albo samorządowa jednostka
organizacyjna bez osobowości prawnej) miała zdolność
prawną zgodnie z art. 331 § 1 k.c.15. Zdolność prawna
w rozumieniu art. 331 § 1 k.p.c. może przysługiwać jedy-
nie jednostkom organizacyjnym samodzielnym, nie-
wchodzącym w skład innego podmiotu prawa16, tymcza-
sem państwowe jednostki budżetowe korzystają z pod-
miotowości cywilnoprawnej Skarbu Państwa, podobnie
komunalne jednostki budżetowe — z podmiotowości
jednostek samorządu terytorialnego. 

Nie sposób zatem przyjąć, że jednostkom organiza-
cyjnym KAS przysługuje zdolność sądowa na podstawie
art. 64 § 11 k.p.c. Po pierwsze, ze względu na swój nie-
samodzielny charakter nie mogą zostać uznane za jed-
nostki organizacyjne wyposażone w zdolność sądową
zgodnie z art. 331 § 1 k.c., a tylko takie jednostki są ob-
jęte hipotezą art. 64 § 11 k.p.c. Po drugie, zdolność są-
dowa na podstawie tego przepisu na charakter ogólny,
w tym sensie, że przysługuje w każdym postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu postę-
powania cywilnego. Nie budzi zaś wątpliwości, że jed-
nostkom organizacyjnym KAS zdolność sądowa przy-
sługiwać może jedynie w postępowania odrębnym
w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń spo-
łecznych; w sprawach stricte cywilnych mogą występo-
wać jedynie jako reprezentanci Skarbu Państwa (statio-
nes fisci). 

Jeżeli zatem poszukiwać źródła zdolności sądowej
izb administracji skarbowej, to może nim być jedynie
art. 460 § 1 k.p.c. Jeżeli uznać, że wynikające z ustawy
o KAS odrębności są tak istotne, że uzasadniają przyję-
cie, iż w określonych postępowaniach z powództwa
funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej po stronie po-
zwanej powinien występować nie Skarb Państwa, ale
jednostki organizacyjne KAS, to zdolność sądowa tych
ostatnich może wynikać jedynie z art. 460 § 1 k.p.c. 

Za trafne uznać jednak należy stanowisko, że skoro
w przypadku funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
podstawą zatrudnienia nadal jest stosunek służbowy, to
nie ma zastosowania art. 460 § 1 k.p.c. Sprawy wynika-
jące ze stosunku służbowego na płaszczyźnie proceso-
wej nie są sprawami z zakresu prawa pracy przeciwko
pracodawcy (jednostce budżetowej), a zatem pozwa-
nym powinien być Skarb Państwa reprezentowany przez
tę jednostkę budżetową działającą jako statio fisci
(uchwała SN z 19 lutego 2020 r., III PZP 7/19). 

Dla pełnego obrazu trzeba odnieść się jeszcze do
dwóch kwestii. W pełni należy się zgodzić z zajętym
w wyroku z 9 maja 2019 r., I PK 245/17, stanowiskiem,
że w sprawach rozpoznawanych przez sądy powszechne
— a zatem wynikających nie ze stosunku służbowego,
ale stosunku pracy — stroną pozwaną nigdy nie może
być dyrektor izby administracji skarbowej (w poprzed-
nim stanie prawnym dyrektor izby celnej), ponieważ art. 460
§ 1 k.p.c. przyznaje ten przymiot jedynie pracodawcom,
a nie ich organom. Za pracodawcę można uznać izbę
administracji skarbowej (jako jednostkę budżetową),
natomiast dyrektor jest jedynie organem, który w myśl
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art. 31 § 1 k.p. dokonuje czynności za pracodawcę17.
Oczywiste jest zatem, że organ taki nie może być uzna-
ny w postępowaniu sądowym za stronę18, lecz co najwy-
żej za jej reprezentanta19. 

Po drugie, w sprawach z zakresu prawa pracy, któ-
rych stroną jest nie Skarb Państwa, ale państwowa jed-

nostka budżetowa — wyposażona jako pracodawca we-
wnętrzny w szczególną zdolność sądową — nie zachodzi
obowiązkowe zastępstwo wykonywane przez Prokura-
torię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej (Dziurda
i Bosek, 2019, teza 30 do art. 4)20. 
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Przypisy/Notes
1 W odrębny sposób została uregulowana zdolność sądowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym. W myśl art. 25 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r.

— Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) przysługuje ona także organom administracji publicznej.

Wynika to ze specyfiki postępowania przed sądami administracyjnymi. 
2 W przypadku podmiotów mających podmiotowość cywilnoprawną (a w konsekwencji ogólną zdolność sądową zgodnie z art. 64 k.p.c.) braki mogą

dotyczyć legitymacji procesowej (Dziurda, 2019, s. 322–369). Szerzej na temat legitymacji procesowej Grzegorczyk, 2020, s. 5–46. 
3 Por. zwłaszcza uchwałę Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2017 r., III CZP 8/17 (OSNC 2018/3/27) oraz powołane tam dalsze wypowiedzi judykatu-

ry mieszczące się w nurcie liberalnym, szeroko ujmującym zakres szczególnej zdolności sądowej. 
4 Stanowisko restryktywne zazwyczaj nawiązuje do postanowienia Sądu Najwyższego z 16 marca 2005 r., IV CK 675/04 (OSNC 2006/2/35). 
5 Co prawda, w art. 460 § 1 k.p.c. nadal mowa o (szczególnej) zdolności sądowej pracodawców niemających „osobowości prawnej”. Po wprowadze-

niu jednak art. 64 § 11 k.p.c., stanowiącego procesowe odbicie art. 331 § 1 k.c., uregulowanie art. 460 § 1 k.p.c. ma znaczenie jedynie w odniesieniu do

tych pracodawców, którzy nie mają zdolności prawnej. Jeżeli pracodawcą jest podmiot, któremu — mimo braku osobowości prawnej — została przy-

znana zdolność prawna (np. handlowa spółka osobowa) jego (ogólna, obejmująca m.in. sprawy z zakresu prawa pracy) zdolność sądowa wynika de lege
lata z art. 64 § 11 k.p.c. Wyłącza to potrzebę korzystania z uregulowania art. 460 § 1 k.p.c. Szerzej Dziurda, 2019, s. 296. 
6 Co do pojęcia „statio fisci” Dziurda, 2005, s. 58–105. Jeśli chodzi o określenie „statio municipi” por. postanowienie Sądu Najwyższego z 14 paździer-

nika 2014 r., II CSK 781/13, OSNC 2015/9/108. 
7 Z punktu widzenia kodeku postępowania cywilnego państwowe jednostki budżetowe są uznawane za państwowe jednostki organizacyjne bez oso-

bowości prawnej, których organy — zgodnie z art. 67 § 2 zd. pierwsze k.p.c. — w postępowaniu sądowym przede wszystkim reprezentują Skarb Pań-

stwa. 
8 Jak wynika z art. 37 ustawy o KAS, w sprawach organizacyjno-finansowych izba administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi

oraz urzędami celno-skarbowymi stanowi jednostkę organizacyjną, której kierownikiem jest dyrektor izby administracji skarbowej. Szerzej Dziurda,

2018, s. 33. 
9 Należy zaznaczyć, że w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrudniane są także osoby niebędące funkcjonariuszami. Odbywa się to na pod-

stawie umów o pracę, a spory z tym związane rozpoznają sądy powszechne i Sąd Najwyższy w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego,

w szczególności regulujące postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy. 
10 W myśl art. 1 ust. 3 ustawy o KAS, Służba Celno-Skarbowa jest „jednolitą i umundurowaną formacją, którą tworzą funkcjonariusze”. 
11 W wyroku z 22 listopada 2012 r., I PK 163/12, Sąd Najwyższy zakwestionował natomiast możliwość uznania za pracodawcę, a w konsekwencji zdol-

ność sądową, dyrektora izby skarbowej jako organu. Stwierdził, że to państwowa jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej (izba celna) ma

zdolność sądową na podstawie art. 460 § 1 k.p.c., a nie jej organ (dyrektor). Warto to odnotować, ponieważ konieczność rozróżnienia jednostki orga-

nizacyjnej od jej organu nie zawsze jest dostrzegana w praktyce. Szerzej Dziurda, 2019, s. 57. 
12 Podobne problemy, wynikające z braku precyzji przepisów, dotyczą większości ustaw zmieniających strukturę administracji publicznej. Na gruncie

zmian wprowadzonych przez ustawę z 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (DzU z 2020 r. poz. 310 ze zm.) z wątpliwościami intertemporalnymi Sąd Naj-

wyższy musiał zmierzyć się w uchwale z 20 lutego 2020 r., III CZP 57/19 (LEX nr 2786142). Podobne wątpliwości mogą dotyczyć ustawy z 9 listopada

2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (DzU z 2018 r.

poz. 2243 ze zm.). Szerzej Dziurda, 2019, s. 583–584. 
13 Nie tylko w sprawach z zakresu prawa pracy nie należą do rzadkości sytuacje, w których w postępowaniu przed sądem powszechnym rozpoznawa-

ne są sprawy o roszczenia wynikające wprost z ustawy. Uwzględniono to w ustawie z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywil-

nego oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1469 ze zm.). Spośród licznych zmian wprowadzonych przez nią z dniem 7 listopada 2019 r. należy zwró-

cić uwagę na rozszerzenie zakresu przedmiotowego spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym. Obejmuje ono, jak wynika z art. 5051

k.p.c., nie tylko sprawy o roszczenia wynikające z umów — jak to było w poprzednim stanie prawnym — ale wszystkie sprawy o świadczenie (także wy-

nikające z ustawy), jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych. W tym zakresie, co do zasady, w postępowaniu uprosz-

czonym rozpoznawane są także sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, z pewnymi jednak wyłączeniami: nie rozpoznaje się w po-

stępowaniu uproszczonym z zakresu prawa pracy spraw rozpoznawanych z udziałem ławników (art. 5051 § 2 pkt 3 k.p.c.), jeśli zaś chodzi o sprawy

z ubezpieczeń społecznych, w postępowaniu uproszczonym rozpoznawane są jedynie sprawy wymienione w art. 4778 § 2 k.p.c. oraz sprawy o rentę 

(art. 5051 § 2 pkt 3 k.p.c. a contrario). 
14 W uzasadnieniu wyroku z 9 maja 2019 r., I PK 245/17, Sąd Najwyższy nie uzasadnił w sposób jasny swej tezy, iż to „ustawa stanowi, że zobo-

wiązanie z tytułu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego jest zobowiązaniem właściwej jednostki KAS”. Odwołał się w tym za-

kresie do przepisów intertemporalnych — „art. 193 w zw. z art. 184 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Kra-

jowej Administracji Skarbowej w zw. z art. 93 ust. 1 i 165 ustawy o Służbie Celnej z 2009 r. w zw. z art. 22a ust. 1 i art. 83 ustawy o Służbie Cel-
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nej z 1999 r. ”. Wydaje się, że w obecnym stanie prawnym uzasadnienia tej tezy należy poszukiwać raczej w przepisach rozporządzenia Ministra

Finansów z 16 lipca 2019 r. w sprawie przyznawania i wypłacania funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej równoważnika pieniężnego za brak

lokalu mieszkalnego albo tymczasowej kwatery (DzU poz. 1426). Z jego § 4 ust. 2 wynika, że oświadczenie mieszkaniowe funkcjonariusz składa

kierownikowi jednostki organizacyjnej, do której funkcjonariusz został przeniesiony, i to ów kierownik jednostki dokonuje wypłaty równoważni-

ka pieniężnego (§ 6). 
15 Odrębną kwestię stanowi przyznawanie osobowości prawnej urzędom państwowym — takim jak Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecz-

nik Finansowy czy Urząd Dozoru Technicznego. Nie opiera się to na art. 331 § 1 k.c., lecz wynika z ustaw odrębnych, w sposób arbitralny przy-

znających osobowość prawną wybranym jednostkom budżetowym. Izby administracji skarbowej — ani inne jednostki organizacyjne KAS — do-

tychczas w osobowość prawną nie zostały wyposażone. Por. art. 3 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (DzU

z 2020 r. poz. 765). 
16 Jeszcze inną kwestię stanowi katalog jednostek organizacyjnych wyposażonych w zdolność prawną zgodnie z art. 331 § 1 k.c. Nie budzi wątpli-

wości, że należą do nich handlowe spółki osobowe, spółki kapitałowe w organizacji oraz stowarzyszenia zwykłe. Przymiot ten przypisuje się tak-

że co do zasady wspólnotom mieszkaniowym (spory wywołuje jedynie zakres ich zdolności prawnej). Kontrowersje budzi natomiast zdolność są-

dowa pracowniczych kas zapomogowo-rozliczeniowych (por. postanowienie SN z 25 stycznia 2017 r., IV CSK 149/16, OSNC 2017/9/105) oraz

głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji. Szerzej Dziurda i Gudowski, 2018, tezy 17–25 do art. 331. 
17 Nie budzi wątpliwości, że organem w rozumieniu art. 31 k.p. jest dyrektor izby administracji skarbowej, ponieważ — inaczej niż w minister-

stwach, urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich (por. art. 25 ust. 4 pkt 2 w zw. z ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

DzU z 2020 r. poz. 265 ze zm.) — w tej jednostce budżetowej nie utworzono stanowiska dyrektora generalnego, któremu przysługiwałyby usta-

wowe kompetencje w sprawach z zakresu prawa pracy. 
18 Na pewnym skrócie myślowym opiera się wyrażone na gruncie wyroku z 9 maja 2019 r., I PK 245/17, stanowisko doktryny, że szczególna (ogra-

niczona) zdolność sądowa przysługuje „organom Krajowej Administracji Skarbowej” (Manowska, 2020, teza 5 do art. 64). W sprawach z zakre-

su prawa pracy można mówić o szczególnej zdolności sądowej jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej (np. izb administra-

cji skarbowej), a nie ich organów (w szczególności dyrektorów tych izb). 
19 Zastrzec jednak należy, że chociaż źródła szczególnej zdolności sądowej organów nie można upatrywać w art. 460 § 1 k.p.c., to może ona wy-

nikać z innych przepisów odrębnych (w stosunku do art. 64 k.p.c.). Sąd Najwyższy trafnie zwrócił w tym kontekście uwagę na art. 1891 k.p.c., z któ-

rego w powiązaniu z art. 199a ust. 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (DzU z 2019 r. poz. 900 ze zm.) wynika, że organom

podatkowym szczególna zdolność sądowa przysługuje w sprawach o ustalenie — na potrzeby postępowania podatkowego — ustalenia istnienia

lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa. Wbrew stwierdzeniu zawartym w wyroku z 9 maja 2019 r., I PK 245/17, nie jest to jednak jedyny

przepis tego rodzaju. Szerzej Dziurda, 2019, s. 169–199. 
20 Por. art. 4 i art. 7 ustawy z 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, DzU z 2020 r. poz. 762. 
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Celem monografii, którą oddajemy do rąk Czytelni-
ków, jest próba opracowania modelu objaśniającego
wpływ czynników technologicznych powiązanych
z czwartą rewolucją przemysłową na zarządzanie
projektami rozwoju nowych produktów (NPD)
w przedsiębiorstwie. W książce: 

scharakteryzowano obecne trendy w działalności
projektowej w organizacjach; 
omówiono podejście procesowe w zarządzaniu
projektami; 
przedstawiono koncepcję ładu projektowego oraz
jego operacjonalizacji; 
opisano czwartą rewolucję przemysłową (genezę
i istotę pojęcia, jego niejednoznaczność, wzajem-
ne relacje koncepcji z działalnością projektową
przedsiębiorstwa, implikacje dla zarządzania pro-
jektami NPD, aktywatory czwartej rewolucji prze-
mysłowej); 
określono wpływ aktywatorów czwartej rewolucji
przemysłowej na zarządzanie projektem w przed-
siębiorstwie; 
przedstawiono autorski model zarządzania pro-
jektami NPD w czwartej rewolucji przemysłowej.
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