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Wprowadzenie
Kolejny numer naszego pisma otwiera,
specjalnie dla nas napisany, artykuł profesora Aleksandra S. Zapiesockiego, wybitnego rosyjskiego uczonego i rektora jednej
z największych niepublicznych uczelni
Federacji Rosyjskiej – Humanistycznego Uniwersytetu Związków Zawodowych
w Sankt Petersburgu. Tekst ten zasługuje na szczególną uwagę, gdyż w ciekawy
sposób przedstawia rosyjski punkt widzenia na to, co Samuel P. Huntington nazywał „zderzeniem cywilizacji”, i na wzajemne
stosunki – obecne i przyszłe – Rosji i Unii
Europejskiej. Pojawienie się tego tekstu na
naszych łamach uważamy za ważny wkład
do dialogu polsko-rosyjskiego i zapowiedź
dalszej współpracy.
Publikujemy także tekst wykładu wygłoszonego przez rektora honorowego EWSPiA
profesora Jerzego Wiatra z okazji nadania mu doktoratu honoris causa Narodowego Uniwersytetu im. Olesia Honczara
w Dniepropietrowsku. Witamy zarazem
nowe perspektywy współpracy z tą ważną
uczelnią ukraińską.
Autorami pozostałych tekstów są zarówno pracownicy naszej uczelni (prorektor
SSN Tadeusz Szymanek, dr Artur Kasza),
jak i osoby spoza niej (sędzia dr Wiesław
Zarychta, Wojciech Janik, Anna Pitkowska,
Magdalena Siewkowska). Cieszy nas stała
obecność na łamach naszego kwartalnika
autorów zewnętrznych, w tym absolwentów EWSPiA.
W lipcu br. nastąpiła kolejna rekonstrukcja
władz uczelni. Stanowisko rektora objął
dr Dariusz Czajka, profesor nadzwyczajny i inicjator powstania EWSPiA. Życzymy
Jego Magnificencji powodzenia w realizacji
podjętych obowiązków.
Redakcja
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Aleksander S.
Zapiesocki

Europa ‒ wspólnym domem dla
krajów leżących od Gibraltaru
po Cieśninę Beringa

W

ydawałoby się, że im więcej
wspólnego mają poszczególne
kraje w zakresie kultury, im lepiej potrafią
się one zrozumieć, tym łatwiej jest im rozwijać wzajemne stosunki. Naocznym przykładem tego są Anglia i USA. Lecz są także
inne przypadki: Rosji, w ostatnich latach,
o wiele łatwiej tworzyć współpracę z Koreą
Południową i Wenezuelą, aniżeli z Gruzją,
Bułgarią czy Polską.
Dobrze wiemy, że jeszcze niedawno
na Zachodzie popularny był punkt
widzenia Samuela Huntingtona.
W swojej książce „Zderzenie cywilizacji” opublikował mapę świata, podzielonego na 7–8 podstawowych
stref kultury. Huntington stwierdzał,
że konflikty powstające na gruncie
odmiennych kultur są nieuniknione.
Dzisiaj sądzimy, że różnice kulturalne
nie zawsze prowadzą do sprzeczności. W wielu przypadkach są źródłem
atrakcyjności i stanowią podstawę
współpracy.

Huntington za decydujące uważał odmienności w zakresie języka, religii i histo-
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rii narodów. Rosję, Ukrainę i Białoruś oraz
ich europejskich sąsiadów przypisywał on
do różnych cywilizacji. Trudno się z tym
zgodzić. Czyż można twierdzić, że różnice kulturalne między, będącymi członkami Unii Europejskiej Bułgarią i Grecją
– z jednej strony, a Rosją – z drugiej strony
są większe aniżeli różnice między Bułgarią, Grecją i innymi członkami Wspólnoty
Europejskiej, na przykład Wielką Brytanią?
Czy warto mówić o tym, że francuski sposób postrzegania świata, system wartości,
tryb życia ludności różnią się od rosyjskiego
nieomal w tym samym stopniu co od chińskiego? Być może, kultura polska ma więcej wspólnego z portugalską niż z rosyjską?
Oczywiście, że nie.
W samej Rosji jest niemało zwolenników teorii o swoistości naszej kultury,
mającej jakoby eurazjatycki charakter. Pogląd ten oparty jest na historii wpływów
tatarsko-mongolskich oraz włączania się do
imperium rosyjskiego narodów azjatyckich.
Jednakże kompleksowa, systemowa analiza
kultury pozwala stwierdzić, że Rosja jest
krajem azjatyckim w nie większym stopniu
niż Włochy – krajem afrykańskim, Francja
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i Hiszpania – arabskimi, Anglia – indyjskim. Wszystkie te kraje przyswajały sobie
elementy innych kultur, co nie przeszkodziło im uformować swój oryginalny i zachwycający charakter narodowy, pozostać
Europejczykami, a zatem także stworzyć
Związek Europejski.
Uważamy, że Rosja bezwarunkowo
należy do cywilizacji europejskiej.
Fakt, że w naszym kraju zostały
wcielone w życie dwa wielkie eksperymenty społeczno-ekonomiczne jest jednym spośród osobliwości
naszej kultury. Pierwszy z tych eksperymentów trwał od 1917 do 1991
roku, kiedy to budowaliśmy komunizm, w sposób swoisty opierając
się na poglądach Karola Marksa.
System radziecki realizował pojmowanie człowieka jako istoty społecznej, wierzył w możność regulowania
przez państwo wszystkich aspektów
życia społecznego, odrzucał interes
prywatny i rynek, głosząc dominację interesów i praw społeczeństwa
nad prawami jednostki. Drugi eksperyment: od 1991 roku w Rosji jest
realizowany paradygmat ultraliberalny, oparty na niektórych ideach
Adama Smitha. Człowiek pojmowany jest jako istota ekonomiczna.
Głosi się wszechwładzę interesu
prywatnego i rynku. Pośród wszystkich praw jednostki na pierwszym
miejscu stawia się prawo do wzbogacania się. Eksperymenty rosyjskie
oparte na teoretycznej spuściźnie
Karola Marksa i Adama Smitha nie
sposób postawić poza ramami doświadczeń europejskich.

Uważam, że w ostatecznym rozrachunku granice pomiędzy Rosją i Wspólnotą

Europejską są nie tyle granicami kulturalnymi, co granicami politycznymi. Różnice
pomiędzy Europą Zachodnią a Rosją – to
różnice sztucznie stworzone i percepcja
faktów najnowszej historii we współczesnym postrzeganiu świata.
Niestety, obecnie w Europie budowane są nowe mury pomiędzy
jej wschodnią i zachodnią częścią.
Ostatnie dwudziestolecie to okres
kruszenia ogromnych nadziei Rosji, związanych z jej dążeniem do
Zachodu. Dwadzieścia lat temu nie
mieliśmy wątpliwości co do tego,
że rezygnacja z systemu komunistycznego pozwoli nam wejść do
wspólnej z narodami zachodnioeuropejskimi rodziny. Wydawało się
to zrozumiałe samo przez się, ale
tak się nie stało.

Przypomnę, że właśnie Związek Radziecki wystąpił z koncepcją „odprężenia”,
„nowego sposobu myślenia”, „wspólnego
europejskiego domu” i spróbował ją realizować. U podstaw takiej strategii leżała
chrześcijańska wiara w dobro, sprawiedliwość, miłość bliźniego. Wiara ta okazała
się naiwną, lecz świadczyła ona o tym, że
Lew Tołstoj i Piotr Czajkowski, Teatr Bolszoj i Ermitaż nie są czymś przypadkowym
w kulturze światowej. Być może to z powodu sympatii do narodów zachodnioeuropejskich, w ten sposób humanizm rosyjski
końca lat 80. i pierwszej połowy 90. zaszedł
tak daleko, wyprzedzając w tym inne kraje
i zaprzeczając realnej polityce Zachodu.
W końcu lat 80. naród Związku Radzieckiego pragnął wolności, demokracji,
nie widział powodów, dla których miałby
być w opozycji w stosunku do Europy Zachodniej i USA. Idea przyjaźni z Zachodem
spotkała się z wielkim oddźwiękiem. Zwią-
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zek Radziecki przeprowadził rozbrojenie
jednostronne i zgodził się na zjednoczenie
Niemiec. We wschodnich Niemczech znajdowało się 300 tysięcy naszych żołnierzy.
Związek Radziecki wyprowadził ich jednostronnie, demonstrując tym dobrą wolę.
Zachód odpowiedział na to przybliżeniem
baz NATO do naszych granic, destabilizacją i rozpadem Jugosławii, wkroczeniem do
Iraku, szykanowaniem osób pochodzenia
rosyjskiego w krajach bałtyckich, ingerowaniem w wybory na Ukrainie po stronie
antyrosyjskiego radykała Juszczenki, udzielaniem wsparcia reżimowi Saakaszwilego,
którego absolutnie nie da się traktować jako
wzoru demokracji.
Rozprzestrzenienie się NATO na
wschód jest odbierane u nas nie jak wojenna konieczność, lecz jako nowa forma
agresji, jak demonstracja lekceważenia
Rosji, jej opinii. Po zburzeniu komunizmu w Rosji zostały zasiane ziarna nowej
wrogości. Jest jeszcze jeden rezultat takich
działań: dla ogromnej większości swoich
rosyjskich zwolenników Zachód przestał
być przykładem, wzorem zarówno w sprawach organizacji życia wewnętrznego kraju,
jak i w kwestiach polityki zagranicznej.
W rezultacie wiele wspaniałych możliwości, które odkrywały się przed Europą na
przełomie lat 1980–1990, pozostało niewykorzystanych.
Rosja uważa siebie za dostatecznie pełnowartościową i samodzielną gałąź kultury europejskiej. Rosyjska kultura niesie
w sobie pełną świadomość bycia wielką
kulturą, równoznaczną z innymi wielkimi
kulturami. W dialogu kultur i cywilizacji
Rosja nie przyznaje przewagi jakiejkolwiek innej kulturze i prawa jakiegokolwiek
kraju na uzurpowanie sobie roli jej nauczyciela. Uważamy, że nikt nie jest wyrocznią
w sprawach stosunków międzynarodo-
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wych ani nie ma patentu na prawdę w tych
kwestiach. Misjonarstwo, narzucanie siłą
swoich wartości, jest absolutnie niedopuszczalne i tylko pogarsza nastroje w Europie.
W myśli naukowej współczesnej Rosji
ugruntował się pogląd, że rozmaitość kultur
stanowi o bogactwie człowieczeństwa. Dowolna, nawet najmniejsza kultura potrzebuje wsparcia, obrony i rozwoju. Istnienie
innych kultur jest warunkiem zrozumienia
własnej, tworzenia własnej świadomości
kulturalnej i rozwoju własnej kultury. Demokracja, prawa człowieka i wolność słowa
– to bezwarunkowo uniwersalne wartości.
Ale każda kultura narodowa ma prawo
do własnej drogi ku tym wartościom, do
własnych poszukiwań sposobu ich pojmowania, zgodnie z tradycjami historyczno-kulturalnymi. Również sprawiedliwość,
porządek, interesy społeczne, patriotyzm
etc., są nie mniej cennymi wartościami,
wywalczonymi w ciągu tysiącleci rozwoju
człowieczeństwa. Społeczeństwo rosyjskie
oczekiwałoby od Wspólnoty Europejskiej
wielkiej uwagi i szacunku dla naszego rozumienia wartości.
Dzisiaj Rosja oczekuje od Wspólnoty
Europejskiej wyważonego, dyplomatycznego i poważnego stosunku do historii. Na
przykład, kiedy na Zachodzie podejmuje
się na nowo rozmowy o odwiecznej dzikości i nieprzewidywalności Rosji, w naszym kraju znajduje się wielu pragnących
przypomnieć dzikich krzyżowców, którzy
ogniem i mieczem zniszczyli Konstantynopol. Gdy Polska porusza kwestię rozstrzelania swoich oficerów w Katyniu, w Rosji
wspomina się o masowej zbrodni dokonanej na jeńcach – czerwonoarmistach, na
początku istnienia państwa radzieckiego.
Za każdym razem, kiedy szwedzcy dyplomaci występują na arenie międzynarodowej z krytyką jakichkolwiek działań
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Rosji i potępiająco mówią o naszej historii,
u moich rodaków pojawia się pokusa, aby
przypomnieć „krwawych Skandynawów”,
przez długie lata gnębiących swoich sąsiadów. Hiszpanom można by przypomnieć
inkwizycję. Francuzi odrąbywali głowy
swoim arystokratom. A Duńczycy i dzisiaj
obrażają w swoich gazetach muzułmanów,
publikując karykatury proroka Mahometa, co przez wiele osób w Rosji odbierane
jest jako wyraz dzikości. Niestety, historia
jest źródłem niekończących się możliwości
skłócania narodów i przypisywania sobie
nawzajem jedynie negatywnych cech. Powinniśmy wyciągać wnioski ze swoich pomyłek historycznych, a w historii innych
narodów dostrzegać osiągnięcia i dobre
przykłady, pozwalające budować dobre
stosunki.
W oczach Rosjan jednym ze wspaniałych przykładów takiego podejścia jest
Finlandia. Można założyć, że bilans wzajemnych krzywd w historii stosunków dwustronnych ukazuje Rosję w nie najlepszym
świetle. Wojska fińskie, w odróżnieniu od
polskich, nigdy nie wyruszały na Moskwę
i Kijów. I władze fińskie, w odróżnieniu od
kierownictw krajów bałtyckich, nie przyzywały wojsk radzieckich na swoje terytorium
przed II wojną światową. Wtedy Stalin wystąpił przeciw Finlandii z otwartym aktem
agresji. Ale to nie przeszkodziło Finlandii

w dziesięcioleciu powojennym prowadzić
wobec ZSRR, a potem wobec Rosji maksymalnie przychylną, przyjazną politykę,
która doprowadziła w rezultacie do unikatowej struktury wzajemnych powiązań
ekonomicznych, opartych na równouprawnieniu i nie naruszającej suwerenności Finlandii. A tymczasem kontakty dwustronne
z Estonią nieustannie rozluźniają się, co jest
bardzo przykre.
Rosja i Unia Europejska w najbliższej przyszłości, a pewnie i nigdy,
nie połączą się w jedno państwo.
Obywatelom naszego kraju obca
jest myśl, aby rosyjską suwerenność
rozpuścić w korytarzach brukselskiej biurokracji. Ale wspólnotę kultur należy wykorzystać dla dobra
współpracy, a różnice nie powinny
być wykorzystane na jej szkodę.
Uczeni, politycy, działacze społeczni, intelektualiści Wschodu i Zachodu Europy są w stanie zrobić wiele,
aby granice między krajami od Gibraltaru do Cieśniny Beringa stały
się bardziej otwarte dla swobodnej
wymiany kulturalnej i współpracy
ekonomicznej.

Dzisiaj to zadanie wydaje się bardziej
realne, aniżeli stworzenie Unii Europejskiej
kilka dziesięcioleci temu.
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Europa pokomunistyczna:
podobieństwa i kontrasty

T

ematem tych rozważań1 są przemiany zachodzące w państwach
„pokomunistycznych” to jest tych, w których partie komunistyczne sprawowały
władzę bez mandatu wynikającego z demokratycznych wyborów i w których system
został zdemontowany lub upadł w latach
1989-1991. Zmiany ustrojowe w tych państwach stworzyły politologom i socjologom
niezwykle atrakcyjne warunki dla analizy
porównawczej. Pojawiła się bowiem duża
grupa państw, które w tym samym momencie historycznym wychodziły z systemu
mającego wspólne cechy, a zarazem efekty przekształceń okazały się bardzo różne.
W ostatnich dwóch dziesięcioleciach pojawiły się liczne prace komparatystyczne, do
których tu nawiązuję2.
1

2
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Jest to tekst wykładu wygłoszonego 12 września
2013 z okazji otrzymania tytułu doktora honoris
causa Narodowego Uniwersytetu im. Olesia Honczara w Dniepropietrowsku.
Zwłaszcza: Attila Agh, The Politics of Central Europe (Beverly Hills-London: Sage Publications
1998), Samuel H. Barnes i Janos Simon, red. The
Postcommunist Citizen (Budapest: Erasmus Foundation i Institute for Political Science, Hungarian
Academy of Sciences 1998), John Higley, Jan Pakulski, Włodzimierz Wesołowski, red., Postcommunist Elites and Democracy in Eastern Europe (Lon-

Rozważaniami obecnymi obejmuję 29
państw istniejących obecnie na obszarze
dawnego Związku Radzieckiego i w Europie Środkowej. Pomijam natomiast doświadczenie trzech pokomunistycznych
państw w Azji: Kambodży, Laosu i Mongolii, a także państw, w których partie komunistyczne nadal sprawują władzę (Chiny,
Korea Północna, Kuba i Wietnam).
don-New York: Macmillan & St.Martin’s Press
1993), Egbert Jahn i Rudolf Wildenmann, red.,
Stability in East Central Europe? (Baden-Baden:
Nomos Verlagsgesellschaft 1995), Herbert Kitschalt, Zdenka Mansfeldova, Radosław Markowski i Gabor Toka, Post-communist Party Systems:
Competition, representation and Inter-party Cooperation (Cambridge: Cambridge University Press
1999), Kay Lawson, Andrea Roemmele i Georgij
Karasimeonov, red., Cleavages, Parties and Voters.
Studies from Bulgaria, the Czech republic, Hungary,
Poland and Romania (Westport-London: Praeger
1999), Juan J. Linz i Alfred Stepan, Problems of
Democratic Transition and Consolidation: Southern
Europe, South America and Post-Communist Europe
(Baltimore-London: The Johns Hopkins University Press 1996), Adam Przeworski i inni, Sustainable Democracy (Cambridge: Cambridge University
Press 1995), Jerzy J. Wiatr, Europa pokomunistyczna: przemiany państw i spoleczeństw po 1989 roku
(Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar
2006).

Europa pokomunistyczna: podobieństwa i kontrasty

Omawianą tu grupę 29 państw pokomunistycznych łączą następujące cechy wspólne:
1) zmiana ustroju dokonała się
w tym samym czasie, w latach
1989‒1991;
2) przemiany prowadziły do demontażu systemu dyktatorskiej
władzy partii komunistycznej;
3) przemianom systemu politycznego towarzyszyła zmiana ustroju
ekonomicznego, czym przemiany
te różniły się od przemian demokratycznych przeprowadzonych
w południowej Europie (Portugalia,
Grecja, Hiszpania) w latach siedemdziesiątych i w Ameryce Łacińskiej
w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia;
4) zmianom politycznym towarzyszyły głębokie zmiany sytuacji
geopolitycznej: koniec „zimnej wojny”, rozpad ZSRR, Jugosławii i Czechosłowacji, reorientacja państw
środkowo-europejskich w kierunku integracji europejskiej i wejścia
w skład Paktu Północnoatlantyckiego.
Analiza porównawcza zmian zachodzących w tych krajach może być prowadzona
w oparciu o trzy paradygmaty.
Pierwszym jest paradygmat polityczny.
Jaki był mechanizm zmiany? Co powstaje
na miejscu dawnej dyktatury komunistycznej? Jaka jest trwałość nowego systemu?
Drugi paradygmat dotyczy zmian ekonomiczno-społecznych. Jaki model gospodarki rynkowej powstaje po demontażu
dawnego systemu nakazowej gospodarki
socjalistycznej? Jaka rodzi się struktura
społeczna? Jakie konflikty społeczne są jej
produktem?

Trzeci paradygmat obejmuje zmiany
sytuacji geopolitycznej. Jak zakończenie
zimnej wojny zmieniło położenie geopolityczne tych państw? Jakie wybierają one
opcje w polityce międzynarodowej?
Z tych trzech paradygmatów wybieram
do dalszej analizy pierwszy – polityczny.
Obejmuje on dwa podstawowe aspekty. Po pierwsze: jakimi drogami dokonał
się demontaż systemu komunistycznego?
Po drugie: co z tego demontażu wynikło?
W dalszych rozważaniach główną uwagę
skupiam na tej drugiej kwestii, gdyż ma ona
znaczenie nie tylko historyczne, lecz także
aktualne.
Drogi przejścia
Rządzące w Europie Środkowej
i Wschodniej partie komunistyczne traciły władzę mniej więcej
w tym samym czasie, ale różnymi
drogami. Wyróżnić tu można pięć
podstawowych dróg przejścia od
państwa dyktatury partyjnej do innego systemu (nie zawsze zresztą
do demokracji).
Były to warianty następujące:
1) Negocjowana reforma systemu
dokonywana w drodze uzgodnionego kompromisu zawartego
przez reformatorsko nastawione kierownictwo partii rządzącej
z opozycją demokratyczną. Tak
dokonały się zmiany w Polsce i na
Węgrzech; także w Chorwacji i Słowenii ( jeszcze przed ich wystąpieniem z federacyjnej Jugosławii);
2) Załamanie się systemu w warunkach nieudanego zamachu stanu
(ZSRR) lub masowych demonstracji
ulicznych (Czechosłowacja i NRD);
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3) Zbrojna rewolucja, mająca miejsce tylko w jednym państwie ‒ Rumunii;
4) Przeprowadzona od góry ewolucja, dopuszczenie do legalnej
działalności opozycji, przeprowadzenie wolnych wyborów, co
w różnych zresztą formach miało
miejsce w Albanii, Bułgarii, Czarnogórze, Macedonii i Serbii;
5) Zbrojny konflikt etniczny połączony z interwencją zbrojną NATO,
co miało miejsce w Bośni i Hercegowinie oraz w Kosowie.
Wybór drogi zmiany ustroju był konsekwencją wcześniejszych, ewolucyjnych
zmian lub ich braku. Przemiana ustrojowa
dokonana w drodze uzgodnień z opozycją
miała miejsce w tych dwóch państwach
(Polska, Węgry) i w tych dwóch republikach związkowych (Chorwacja, Słowenia),
gdzie od dawna w rządzących partiach silne
były tendencje reformatorskie i gdzie istniała demokratyczna opozycja; najsilniejsza
była ona w Polsce.
System komunistyczny w Czechosłowacji i NRD załamał się, gdyż jesienią
1989, pozbawiony wojskowej protekcji
ZSRR, nie był w stanie stłumić masowych
demonstracji antyrządowych. Natomiast
w ZSRR załamanie się systemu było konsekwencją fiaska prowadzonych od góry
reform Gorbaczowa i fiaska antyreformatorskiego puczu sierpniowego.
Zbrojna rewolucja w Rumunii była następstwem utrzymywania się totalitarnej
blokującej wszelkie zmiany dyktatury, która
utraciła poparcie sił zbrojnych. Natomiast
„odgórna ewolucja” w Albanii, Bułgarii,
Czarnogórze, Macedonii i Serbii była konsekwencją tego, że rządzące partie nie chcąc
dopuścić do wybuchu, wprowadziły stosun-
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kowo wolne wybory i dopuściły odbudowę
systemu wielopartyjnego, co początkowo
dało im szansę na wygrywanie pierwszych
kontestowanych wyborów, ale ostatecznie
doprowadziło (wszędzie poza Czarnogórą)
do utracenia przez nie władzy.
Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo
stanowią wypadki historii lat, w których
państwa te rządzone były przez partie komunistyczne. W obu ostry konflikt narodowościowy i wyznaniowy doprowadził
do krwawych walk, interwencji zbrojnej
NATO (w postaci zmasowanych bombardowań) i ustanowienia systemu będącego
w Kosowie pewną formą międzynarodowego protektoratu, a w Bośni i Hercegowinie
federacją dwóch, pogrążonych w głębokim
konflikcie republik.
Dokąd od komunizmu3
Analizowane tu państwa przed ponad
dwudziestu laty wyszły z podobnego (choć
nie identycznego) systemu, ale różnią się
bardzo znacznie tym, co z tej zmiany wynikło. Wyjście z systemu komunistycznej
dyktatury nie jest identyczne z przejściem
do demokracji, co stało się udziałem tylko
części dawnych państw komunistycznych.
Amerykańska niepaństwowa instytucja
Freedom House od 1975 roku prowadzi
systematyczną analizę porównawczą stanu
demokracji w świecie. Analiza te opiera się
na uszeregowaniu wszystkich państw świata według stopnia, w jakim realizowane są
w nich dwie podstawowe zasady : prawa
polityczne i wolności obywatelskie. Na każdej z tych skal państwa otrzymują punktację od 1 (najwyższy poziom realizacji zasad
3

Świadomie nawiązuję tu do tytułu książki wybitnego działacza polskiej opozycji demokratycznej
Karola Modzelewskiego (Dokąd od komunizmu?,
Warszawa: Oficyna Wydawnicza BGW 1993).
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demokratycznych) do 7 (poziom najniższy).
Na tej podstawie państwa zostają (dość arbitralnie zresztą) uznane za wolne, częściowo wolne i niewolne. Pierwszą z tych grup
można uznać za w pełni demokratyczną,
drugą za częściowo demokratyczną, a trzecią za niedemokratyczną.
W 2013 roku Freedom House objął
analizą 195 państw, z których 90 (46%)
uznał za wolne, 58 (30%) za częściowo
wolne, a 47 (24%) za niewolne. Oznacza
to wyraźny wzrost liczby państw demokratycznych w świecie4.
Spośród 29 pokomunistycznych
państw istniejących obecnie na
terenie dawnego Związku Radzieckiego i w Europie Środkowej
i Wschodniej za wolne uznano 13
(45%), częściowo wolne 9 (31%),
a niewolne 7 (24%). Rozpatrywane
jako jedna grupa, państwa te nie
odbiegają więc od średniej światowej, choć wypadają znacznie gorzej niż państwa Europy Zachodniej
czy Ameryki Łacińskiej. Istnieją jednak między tymi państwami bardzo
istotne różnice.

Za wolne uznano 13 państw: Bułgarię,
Chorwację, Czarnogórę, Czechy, Estonię,
Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Serbię,
Słowację, Słowenię i Węgry. Jedenaście
z tych państw to członkowie Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego, a dwa
pozostałe (Czarnogóra i Serbia) to republiki
byłej Jugosławii, gdzie w ostatnich latach
miało miejsce wyraźne umocnienie demokracji. Najwyższe oceny (1 w obu rankingach) otrzymały Czechy, Estonia, Litwa,
Polska, Słowacja i Słowenia.
Za częściowo wolne uznano 9 państw:
Albanię, Armenię, Bośnię i Hercegowinę,
4

Według strony internetowej Freedom House.

Gruzję, Kirgistan, Kosowo, Macedonię,
Mołdawię i Ukrainę, to jest pięć byłych
republik radzieckich, trzy byłe republiki
jugosłowiańskie oraz Albanię.
Za niewolne uznano 7 byłych republik radzieckich: Azerbejdżan, Białoruś,
Kazachstan, Rosję, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan. Najgorsze oceny (7
w obu rankingach) otrzymały Turkmenistan i Uzbekistan.
Oceny Freedom House w pewnych
szczegółach budzić mogą wątpliwości.
Osobiście sądzę, że umieszczenie Federacji
Rosyjskiej w tej samej kategorii, co autorytarne reżymy azjatyckich republik dawnego
ZSRR zaciera istotną różnicę między nimi
(czemu częściowo autorzy raportu dają
wyraz, przyznając Rosji 6 punktów w rankingu praw politycznych i 5 w rankingu
wolności obywatelskich). W sumie jednak
jest to przekonujący obraz zróżnicowanych
losów państw pokomunistycznych.
Obraz ten w istotny sposób pokrywa
się z tym, który wyłania się z największego
porównawczego badania, w którym analizie
poddane zostały wartości polityczne lokalnych polityków z różnych państw, w tym 14
państw pokomunistycznych.
Badanie to, noszące nazwę „Demokracja i rządzenie lokalne”, rozpoczęte zostało
w 1991 roku i w latach 1991-2001 objęło
28 państw, w tym 15 pokomunistycznych5.
Z punktu widzenia omawianej tu problematyki najważniejsza była ta część badania,
5

Metodologia tego badania i jego wyniki przedstawione zostały przez Krzysztofa Ostrowskiego
w napisanych przez niego rozdziałach dwóch prac
zbiorowych przynoszących wyniki kolejnych faz
polskich badań: Jerzy J. Wiatr, red., Władza lokalna
w warunkach demokracji (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 1998, s. 75–88) oraz Jerzy
J. Wiatr, red., Władza lokalna po reformie samorządowej (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
Scholar 2002, s. 89–94).
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która dotyczyła stosunku działaczy lokalnych do demokracji.
W badaniu zastosowaliśmy trzy skale
demokracji (obejmujące łącznie dziewięć
pytań). Pierwsza dotyczyła akceptacji równości politycznej, druga – akceptacji pluralizmu politycznego, a trzecia akceptacji
zabezpieczenia praw mniejszości. Każdy
badany otrzymywał indywidualną punktację na tak skonstruowanych skalach, przy
czym największej akceptacji odpowiadała
liczba + 1 , a najmniejszej liczba – 1. Średnie wyniki dla całych zbiorowości działaczy z poszczególnych państw stanowiły
narodową miarę demokratyzmu działaczy
lokalnych.
W sześciu państwach akceptacja wartości demokratycznych wśród badanych
działaczy miała znak dodatni. Były to
(w malejącej kolejności): Czechy, Polska, Węgry, Słowacja, Litwa i Słowenia.
W ośmiu akceptacja tych wartości miała
znak ujemny. Były to (w kolejności rosnącej): Ukraina, Armenia, Łotwa, Rosja, Białoruś, Kazachstan, Uzbekistan i Kirgistan.
Między tymi zbiorami, ze średnią akceptacją na poziomie zera, znajdowała się Estonia. Inaczej mówiąc: działacze z państw
pokomunistycznych zajmowali wobec
wartości demokratycznych stanowiska od
najwyższej akceptacji (Czechy) do najsilniejszego odrzucenia (Kirgistan). Rzecz
znamienna: przynależność do Związku
Radzieckiego stanowiła najsilniejszy czynnik wyjaśniający różnice między badanymi
państwami. Akceptacja wartości demokratycznych wystąpiła wśród działaczy
z państw, które nie weszły w skład ZSRR
oraz z Litwy, a odrzucenie wartości demokratycznych – wyłącznie wśród działaczy
z dawnych republik radzieckich. Pewna
ambiwalencja obserwowana wśród działaczy estońskich, litewskich i łotewskich jest
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godna uwagi, gdyż republiki te tym różniły się od innych republik radzieckich, że
w skład ZSRR weszły dopiero w 1940 roku,
niemal ćwierć wieku po rewolucji rosyjskiej.
Przytoczone tu badania pokazują,
że likwidacja dyktatury partyjnej nie
oznaczała automatycznie ustanowienia demokracji. Pokomunistyczne państwa Europy Środkowej,
w tym także trzy republiki bałtyckie,
poszły drogą demokracji. Nie była
ona prostym gościńcem. Zwłaszcza
na Bałkanach przez wiele lat utrzymywały się autorytarne reżymy
a w części dawnej Jugosławii trwały
etniczne wojny (Chorwacja, Bośnia
i Hercegowina, Kosowo). Wiek XX
kończył się w warunkach, gdy losy
demokracji w południowej części
tego regionu nie były jeszcze przesądzone. Obecnie jednak Europa
Środkowa jest niemal w całości obszarem demokracji, nie wszędzie
jednak w pełni skonsolidowanej.
Inaczej mają się sprawy na obszarze dawnego Związku Radzieckiego. Żadna z republik stanowiących
część ZSRR przed drugą wojną
światową nie jest obecnie w pełni
demokratyczna, a w wielu z nich
(zwłaszcza, choć nie wyłącznie
w azjatyckiej części byłego ZSRR)
uformowały się reżymy autorytarne. Reżymy te nie stanowią
restauracji dawnych systemów
komunistycznych, gdyż partie komunistyczne ( jeśli w ogóle istnieją)
nie sprawują w nich władzy. Są to
najczęściej reżymy oparte na poparciu większości obywateli, ale
pozbawione podstawowych cech
liberalnej demokracji: gwarancji
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praw opozycji i wolności słowa,
rządów prawa, poszanowania
swobód mniejszości. Ich przyszłość
polityczna pozostaje wielką niewiadomą.
Uwarunkowania historyczne
Zadaniem nauki nie jest sam opis, lecz
wyjaśnienie badanych zjawisk. Co powoduje, że państwa pokomunistyczne poszły
różnymi drogami?
Odpowiedzi na to pytanie szukać należy
w historii – bliższej i dalszej.
Zwolennikiem sięgania do odległej przeszłości był między innymi wybitny uczony
amerykański Samuel P. Huntington (1927–
–2008), który w latach dziewięćdziesiątych
zarysował ciekawą teorię przechodzenia
do demokracji i jej konsolidacji6. Jego zdaniem o powodzeniu lub fiasku demokracji
decyduje przede wszystkim podłoże kulturowe (cywilizacyjne), uformowane przez
stulecia pod dominującym wpływem religii.
Demokracja stanowiła produkt cywilizacji
zachodniego chrześcijaństwa i obecnie najlepiej rozwija się tam, gdzie najsilniejsze są
wpływy tej cywilizacji. W pierwszej z tych
książek Huntington nakreślił linię dzielącą cywilizacje zachodniego i wschodniego
chrześcijaństwa w Europie i wyraził pogląd, że perspektywy demokracji będą gorsze w państwach, gdzie dominującą religią
jest prawosławie. Katolicka lub protestancka Europa Środkowa lepiej radziła sobie
z ustanowieniem demokracji niż prawosławna Europa Wschodnia i Południowa
6

Samuel P. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji
(Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1995;
wydanie amerykańskie 1991) oraz Zderzenie cywilizacji i nowy ład światowy (Warszawa: Wydawnictwo Literackie MUZA 1998, wydanie amerykańskie 1996).

(Bałkany). Jednakże umacnianie się demokracji w Bułgarii, Czarnogórze, Rumunii
i Serbii pokazuje, że tradycja religijna nie
stanowi bariery nie do przebycia.
Są jednak różnice historyczne z mniej
odległej przeszłości.
Rozumowanie Huntingtona można
uzupełnić o inny jeszcze element historii:
obecność lub brak tradycji demokratycznych z okresu poprzedzającego ustanowienie systemu komunistycznego. Dawne
imperium rosyjskie nie miało tradycji rządów demokratycznych. Natomiast większa część Europy Środkowej takie tradycje
miała. Cesarstwo Habsburgów, choć nie
było państwem w pełni demokratycznym,
miało (po reformie 1864) rozbudowany
system parlamentarny i opierało się na
rządach prawa. W dwudziestoleciu międzywojennym systemy demokratyczne
istniały przez pewien czas we wszystkich
państwach tego regionu poza Węgrami,
a w Czechosłowacji demokracja przetrwała aż do jej zniszczenia przez hitlerowskie
Niemcy w 1939 roku. Można zakładać,
że ten element historii w znacznej mierze
wyjaśnia różnice między Europą Środkową
a dawnym ZSRR.
Wyłaniająca się z przytoczonych badań
różnica między starymi republikami byłego
Związku Radzieckiego a innymi państwami
pokomunistycznymi ma swe źródła w długości trwania systemów komunistycznych.
Stare republiki dawnego Związku Radzieckiego pozostawały pod władzą partii komunistycznej przez 74 lata, wcielone
w 1940 roku do ZSRR Estonia, Litwa
Łotwa i Mołdawia pół wieku, a państwa
Europy Środkowej około 45 lat. Z punktu
widzenia losów politycznych miało to istotne znaczenie. Gdy zaczynał się demontaż
starego systemu, w Europie Środkowej
(w tym także w republikach nadbałtyckich)
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żyło jeszcze pokolenie nie tylko pamiętające czasy przedkomunistyczne, ale mające
w swoich szeregach ludzi, którzy uczestniczyli w działalności politycznej przed
ustanowieniem systemu komunistycznego.
W nowych ekipach przywódczych byli tacy
weterani, co w wypadku starych republik
radzieckich nie było możliwe.
Wreszcie znaczący był wpływ tego, jaki
wariant systemu komunistycznego istniał
w poszczególnych krajach, jak silny był
nurt reformatorski w łonie partii rządzącej,
jak znaczny był potencjał demokratycznej
opozycji. Pod tymi względami Polska, Węgry, Jugosławia, Czechosłowacja (ta ostatnia do interwencji 1968 roku) wyróżniały
się znacznie spośród wszystkich państw
rządzonych przez partie komunistyczne.
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W tym sensie korzeni obecnych zróżnicowań szukać trzeba w historii.
Historia nie przesądza jednak
o tym, jak potoczą się losy poszczególnych państw. Omawiane tu państwa pokomunistyczne stoją przed
wyborem drogi. Pod koniec XX wieku Serbia zaliczana była do państw
niedemokratycznych, a dziś uznana jest za demokrację. Chorwacja – będąca pod koniec XX wieku
państwem autorytarnym – jest dziś
demokratycznym członkiem NATO
i Unii Europejskiej. Na szczęście nie
odnotowaliśmy odwrotnego procesu: przemiany państwa demokratycznego w autokrację. Droga do
demokracji wciąż stoi otworem.

Tadeusz Szymanek,
Magdalena Siewkowska

Porównanie przepisów
indyjskich i polskich
odnoszących się do zawarcia
i rozwiązania małżeństwa
przez orzeczenie rozwodu

Uwagi ogólne
Zbiór norm prawnych obowiązujący
w Europie jest w Indiach jedynie wyrazem
marzeń indyjskiego społeczeństwa. Próby zaś zrozumienia indyjskiej kultury oraz
ukształtowanego przez nią porządku prawnego i jego wykładni nie jest dla prawnika
europejskiego łatwe, bowiem Indiami rządzą
jeszcze reguły niepisane, niewypowiedziane,
ale namacalne i trwałe. Reguły te ukazują
dla nie wtajemniczonych jedność żyjących
w tym kraju, która przy wnikliwym spojrzeniu obserwatora tworzy obraz społeczeństwa
pogrążonego w manewrowaniu między istniejącymi stanami. Społeczeństwo indyjskie
jest bowiem podporządkowane obyczajowości i nikt nie jest od niej wolny. Obyczajowość indyjska jest mieszanką pozytywnych
praw oraz negatywnych reguł wzajemnie
oddziałujących na siebie i dążących do zapoczątkowania drogi praworządności.
Jednakże prawo pisane w Indiach wydaje się przegrywać z obyczajowością zako-

dowaną w niewidzialnym splocie tradycji,
którą potrafią odczytać wszyscy Hindusi.
Tradycja ta wyróżnia się rygorystyczną moralnością, dominującą swym znaczeniem
nad prawem. Do katalogu najważniejszych
norm moralnych hinduizmu należą absolutny nakaz ochrony wszelkiego życia,
nakaz prawdomówności, zakaz kradzieży,
zalecenie powściągliwości seksualnej, pochwała cnoty ubóstwa, wyzwolenie z ograniczeń doczesności, dewocyjne oddanie
prawom wszechświata1.
Naruszenie norm moralnych zagrożone
jest obowiązkiem popełnienia rytualnego
samobójstwa, np. w formie śmiercionośnego postu. Przestrzeganie wymienionych
norm wypełnia hinduski ideał życia religijnego, moralnego i prawnego.
Praworządność w Indiach tworzy zbiór
praw pisanych regulujący zagadnienia prawne kraju, w którym nie znajdziemy jednego
1

Tak. R. Tokarczyk, Etyka prawnicza, Warszawa
2011, s. 29.
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hinduizmu, jednych Indii. Powyższe normy
prawne tworzą splot tradycji, przyzwyczajeń, obrzędów religijnych i własnych interpretacji. W powiązaniu tym praworządność
nie odgrywa szczególnej roli, bowiem im
bardziej liberalne stają się elity indyjskie,
tym z większą skrupulatnością pilnują porządku obyczajowości rodziny wiejskie, plemienne, klasa średnia, a także arystokracja.
Prawo rodzinne indyjskie
Obowiązujące obecnie indyjskie prawo
rodzinne pisane stanowi ochronę dla tych
jednostek społeczeństwa, które cenią sobie
tradycję i rozumieją potrzeby nie tylko własne, ale i swoich bliskich. Jest ono adresowane do jednostek niepopełniających tych
samych błędów, które zostały im narzucone
na drodze dorosłości.
Indie zamieszkują Hindusi, których
dzielą różnice religijne. Istnieją
wśród nich enklawy islamistów, parsów, żydów i chrześcijan. Wszystkie z tych społeczności religijnych
posiadają odpowiednie dla swoich
kanonów religijnych prawo rodzinne lub mogą korzystać z ogólnie
obowiązującego prawa cywilnego
rodzinnego.

Wśród społeczności indyjskiej przeważają Hindusi, wyznawcy hinduizmu, buddyzmu, dżinizmu i sikhizmu.
Dla ułatwienia zrozumienia różnic
pomiędzy cywilnym prawem rodzinnym
a rodzinnym prawem religijnym dalsze rozważania będą oparte na podstawie przepisów następujących ustaw:
 wyznawców hinduizmu obowiązuje pra-

wo rodzinne religijne, ustawa z 18 marca
1955 r., The Hindu Marriage Act [Act.
No 33 of 1995] oraz
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 ustawa z 9 października 1954 r., The Spe-

cial Marriage Act [Act No 43 of 1954]
lub

 ustawa z 31 sierpnia 1969 r., The Foreign

Marriage Act [Act No 33 of 1969].

Ustawa z 1955 r. nawiązuje do hinduizmu, buddyzmu, dżinizmu i sikhizmu
poprzez podmiotowo – prawne powiązanie pewnych idei zakorzenionych w tych
religiach, które stanowią jednocześnie
podstawę określającą prawny zasięg jej
obowiązywania. Połączenie normy prawnej ustanowionej i uznanej za obowiązującą
przez państwo z normą religijną obowiązującą tylko członków danej zbiorowości
religijnej, jest dla prawnika europejskiego
niespotykanym połączeniem mogącym
stwarzać trudności w ich interpretacji i zastosowaniu. Prawo Hindusów opiera się na
objawieniach „usłyszanych” – śruti i „zapamiętanych” – smryti, zawartych w świętych
księgach hinduizmu – Wedach, starych
legendach, boskich zasadach, jak również
lokalnych, kastowych i rodzinnych zwyczajach czy przyzwyczajeniach. Zarówno
pod rządami Mongołów, jak Wielkiej Brytanii prawo rodzinne Hindusów nie było
reformowane, aż do czasów niepodległości
Republiki Indii [18 maja 1955 r.]. Kompleksowa kodyfikacja w ustawie The Hindu Marriage Act w dużej mierze zastąpiła
wiekową ustawę hinduską.
Jeśli chodzi o buddyzm, to nie pozostawił żadnych regulacji, co zgodnie z jego
doktryną o krótkotrwałym stanie ulotnym
transformacji człowieka doprowadziło do
nierozwinięcia praw własnych.
Dżinizm przed 1955 rokiem postrzegany był jako odłam hinduizmu. Następstwem
tego jest podporządkowanie jego wyznawców w sprawach małżeństwa i rozwodu
przepisom ustawy The Hindu Marriage Act.
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Również wyznawców sikhizmu uważano zawsze w Indiach za odłam hinduizmu i dlatego obowiązują ich przepisy
ustawy The Hindu Marriage Act. Przepisy
omawianej ustawy maja zastosowanie do
wszystkich innych osób, które nie są muzułmanami, chrześcijanami, parsami lub
żydami i nie są w stanie udowodnić, że dla
nich istnieje inne uznane przez indyjskiego prawodawcę prawo zwyczajowe. Jeżeli
okaże się, że osoba ta nie jest członkiem
jednej z wyżej wymienionych religii, uznaje się, że jest ona objęta zakresem ustawy
The Hindu Marriage Act, o ile ustawa nie
stanowi inaczej. Przepisy powołanej ustawy
nie mają zastosowania w stanie Dżammu
i Kaszmirze, ponieważ zgodnie z art. 370
Konstytucji Republiki Indii z 26 listopada 1949 r. nie obejmuje ona tych stanów,
które stanowią autonomię i dlatego rząd
federalny Indii nie posiada ogólnie obowiązujących kompetencji ustawodawczych.
Terytorium to stanowi około dwie trzecie
dawnego Księstwa Kaszmiru, które w podziale Indii brytyjskich w 1947 r. zostało
przyłączone do Indii, ponieważ maharadża
Hari Singh był wyznawcą hinduizmu. Dla
ludności hinduskiej zamieszkującej w obu
stanach pół roku po wejściu ustawy The
Hindu Marriage Act zostało uchwalone
stanowe prawo małżeńskie, które w istocie
powiela przepisy zawarte w ustawie The
Hindu Marriage Act.
Wyłączane warunkowo z zakresu zastosowania hinduskiej ustawy na podstawie
§ 2 [1] HMA są również niektóre zarejestrowane plemiona ujęte w art. 366 Konstytucji Republiki Indii, ale tylko do czasu,
kiedy rząd federalny Indii nie ogłosi w drodze publikacji w Dzienniku Urzędowym
innej regulacji prawnej.
Dla europejskiego ustawodawstwa
powołany przepis nie ma żadnego prak-

tycznego znaczenia, ponieważ członkowie
zarejestrowanego plemienia opuszczający
swoje tereny podlegają automatycznie ustawodawstwu ogólnie obowiązującemu.
Komentowana ustawa w większości
przypadków odnosi się do hinduizmu, jest on również odpowiednikiem tejże koncepcji małżeństwa.
Według wiary hinduskiej małżeństwo jest sakramentem, nierozerwalnym związkiem mężczyzny
i kobiety, który utrzymuje się na
zawsze. Jest to święta więź, która
musi być zamknięta, aby począć
syna, który spłaca długi wobec
przodków, żeby mogli osiągnąć
zbawienie dusz.

Na tym tle wola zawarcia małżeństwa
nigdy nie odgrywa decydującej roli. Przeciwnie, uważa się nawet za niestosowne posiadać prawo do własnego wyboru partnera.
W kontynuacji rodu to rodzice aranżowali małżeństwo swoich dzieci bez ich woli,
a istniejące przesłanki do stworzenia takiego
związku nie zasługiwały na uwagę. Osobiste uczucia i skłonności musiały się poddać
konieczności dopasowania nupturientów,
zwłaszcza co do przynależności do stanu, tła
rodzinnego, edukacji i znaków zodiakalnych,
idealnie dopasowując przyszłych małżonków i ich rodziny.
Według wierzeń Hindusów córka
wychodząca za mąż i opuszczająca dom
rodziców nieodwracalnie przerywa więzy rodzinne, jakby nigdy nie urodziła się
w swojej biologicznej rodzinie, i staje się
w zupełności członkiem rodziny męża.
Z patria potestas przechodzi na conventio in
manum jej męża, któremu musi się podporządkować i za nim podążać dokądkolwiek.
Uchwalenie ustawy The Marriage Act poprawiło sytuację
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prawną kobiet oraz mężczyzn
w kwestii małżeństwa i rozwodu
poprzez uwzględnienie elementów umownych i wyeliminowanie
tych dotyczących nierozerwalności
małżeństwa i rozwodu. Wola zawarcia małżeństwa została sprowadzona do pewnych minimalnych
standardów takich jak: intelektualna
możliwość wyrażenia woli, wiekowa
zdolność do życia w małżeństwie.
Zatwierdzono możliwość ponownego zawarcia małżeństwa przez
wdowy, unieważnienie małżeństwa,
restytucji związku małżeńskiego, separacji sądowej i rozwodu.
Od momentu uchwalenia ustawy
małżeństwo przestaje być nierozerwalne za życia, jak i po śmierci małżonka; ponadto nastąpiło
ujednolicenie praw małżeńskich
wyznawców hinduizmu z legislacyjnego punktu widzenia.
Uchwalenie komentowanej ustawy nie
doprowadziło do zaniechania zawierania
małżeństw według kryteriów religii. Nadal
są one zawierane według przynależności do
stanu, wyboru rodziców i sytuacji rodzinnej.
Rozwody są rzadkie ze względu na to,
że sytuacja rozwódki w Indiach jest ciężka,
ma ona trudności w uzyskaniu mieszkania
na wolnym rynku, a także trudności w znalezieniu zatrudnienia.
Zakres obowiązywania
indyjskiego prawa cywilnego
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Prawo cywilne uregulowane zostało
w dwóch ustawach:
ustawie The Special Marriage Act
w 1954 r. oraz
ustawie The Foreign Marriage Act
z 1969.

Przez uchwalenie pierwszej z wymienionych ustaw ustawodawca dostosował
ustawodawstwo krajowe do konstytucyjnego mandatu w art. 44 Konstytucji Indii,
stwarzając tym samym jednolite prawo
cywilne. Ustawa zezwala każdemu obywatelowi Indii na zawarcie formalnie prawnego związku cywilnego bez względu na
przynależność religijną. Przepisy ustawy są
dogodnym rozwiązaniem dla małżeństw
pomiędzy religiami lub małżeństw, którym
własne prawo religijne stawia przeszkody
lub jest życiowym i ekonomicznym sposobem pozwalającym uniknąć przyszłym
małżonkom dużych wydatków, jakie powoduje tradycyjny ślub indyjski.
Zakres obowiązywania ustawy obejmuje Państwo Indyjskie z wyjątkiem regionu
Dżammu i Kaszmiru. W obu regionach
przepisy komentowanej ustawy mają jednak zastosowanie do obywateli indyjskich
zamieszkałych na tym terytorium. Przepisy komentowanej ustawy dopuszczają
możliwość zarejestrowania małżeństwa
zawartego według prawa obowiązującego
małżonków.
Przepisy zaś ustawy The Foreign Marriage Act, 1969 mają zastosowanie wobec osób zawierających małżeństwo poza
granicami Indii przed autoryzowanymi
przedstawicielami indyjskich ambasad
i konsulatów. Wymogiem zawarcia takiego
małżeństwa jest posiadanie przynajmniej
przez jednego z nupturientów obywatelstwa indyjskiego.
Forma zawarcia małżeństwa
Ceremonia ślubna według hinduskiej
tradycji na przestrzeni wieków wykształciła
regionalne i zależne od przynależności do
stanu różnorodne formy zawarcia związku
małżeńskiego. Żadna z istniejących form
zawierania związku małżeńskiego nie jest
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ustawowo wymagana. Zgodnie zaś z treścią § 7 [1] HMA wstąpienie w związek
małżeński jest możliwe według obrzędów
i zwyczajów jednego z przyszłych małżonków.
Według tradycyjnego prawa hinduskiego istnieje osiem różnych form opisujących, jak dziewica może zostać żoną2.
Są to przede wszystkim: Brahma, Daiva,
Arsha, Prajapatya, Asura, w których decydującą rolę odgrywa ojciec przyszłej panny
młodej. Szósta, społecznie nieakceptowana
forma, to: Gandharva, w której nupturienci
sami podejmują zgodę na zawarcie małżeństwa.
Z wymienionych wyżej form zawarcia
związku małżeńskiego przetrwały tylko
trzy:
 Asura – przekazanie panny młodej w za-

mian za posag lub świadczenia wzajemne3;





2
3

Brahma – przekazanie panny młodej
przez ojca w formie darowizny [prezentu];
Gandharva – deklaracja małżeństwa
za wspólną zgodą nupturientów bez
zgody ojca panny młodej, przeznaczona dla niższych warstw społecznych.
Dalsza część uroczystości ma charakter
religijny, według obrzędów i zwyczajów jednego z przyszłych małżonków
§ 7 [1] HMA. Kolejny wymóg uznania
małżeństwa za pełne i wiążące to małżonkowie zgodnie z § 7 ust. 2 HMA
muszą wykonać wspólnie siedem okrążeń wokół świętego ognia.

Zob. Sir. Jones, the Laws of Manu, Manusmriti
Charles Rivers, e-book, s. 633.
Żądanie, dawanie i przyjmowanie posagu jest
w Indiach zakazane od 1961 r. na mocy ustawy The
Dawry Prohibition Act.

Zgodnie z § 8 ustawy The Hindu Mariage Act nie ma obowiązku rejestracji
związków małżeńskich, jednakże ustawa
upoważnia stanowe organy wykonawcze na
podstawie rozporządzenia do prowadzenia
dobrowolnej lub obowiązkowej rejestracji
związków małżeńskich zawartych na mocy
powyższej ustawy.
Przy zawarciu zaś małżeństwa na
podstawie przepisów ustawy The Special
Marriage Act z 1954 r. nupturienci są zobowiązani do złożenia z około półtoramiesięcznym wyprzedzeniem specjalnego
formularza przed urzędnikiem stanu cywilnego będącego zawiadomieniem o zamiarze wstąpienia w związek małżeński.
Zawiadomienie to zostaje udostępnione do
wglądu w publicznej księdze zawiadomień
o zamiarze zawarcia związku małżeńskiego
– Marriage Notice Book [§ 6 ust. 1 SMA].
Przeciwko temu zawiadomieniu może być
złożony w terminie 30 dni sprzeciw [§ 7
SMA]. Brak sprzeciwu umożliwia nupturientom otrzymanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa. Może ono być zawarte nie
później niż w okresie trzech miesięcy od
uprawomocnienia się zawiadomienia o zamiarze zawarcia małżeństwa [§ 14 SMA].
Fakt oświadczenia woli nupturientów
o zawarciu małżeństwa powinien być przez
nich i trzech świadków podpisany. Akt
zawarcia związku małżeńskiego podlega
wpisaniu do księgi stanu cywilnego [§ 13
SMA]. Do księgi stanu cywilnego może też
być wpisane, na wniosek obojga małżonków, małżeństwo zawarte w przeszłości na
podstawie innego prawa [§ 15 SMA].
Przepisy ustawy The Foreign Marriage Act umożliwiają obywatelom indyjskim zawarcie związku
małżeńskiego poza granicami
państwa indyjskiego przed upo-
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ważnionym przez rząd centralny
Indii przedstawicielem służby dyplomatycznej lub konsularnej, ustawowo określonym jako Marriage
Officer, w obecności trzech świadków, z zachowaniem przewidzianej
uroczystej formy oraz spełnieniu
wymogów formalnych przedślubnych, tj. złożeniu zawiadomienia
o zamiarze wstąpienia w związek
małżeński [§ 5 FMA].
Przeszkody powodujące
zakaz zawierania
związku małżeńskiego
Do czasu wejścia w życie ustawy The
Hindu Marriage Act 1955 oraz ustawy The Special Marriage Act 1954 Indie
były krajem, w którym wielożeństwo dozwolone było dla męskich przedstawicieli
hinduizmu. Małżeństwa były i są nadal
aranżowane przez rodziców, a możliwość
wyrażenia jakiejkolwiek woli przez nupturientów jest surowo zabroniona. Wola,
zdolność umysłowa oraz jakakolwiek inna
forma wyrazu własnych pragnień nie była
wymagana i konieczna. Liczyły się i nadal
liczą przynależność do kasty, posag, wola
rodziny i przepowiednia zodiakalnych
przeznaczeń.
Według § 5 [i] ustawy The Hindu Marriage Act pierwszą przeszkodą wyłączającą
skuteczne zawarcie małżeństwa jest bigamia. Powołana ustawa przyznaje specjalne
prawa rozwodowe związkom poligamicznym, które w dniu wejścia jej w życie prawnie istniały [§13] [2] [i].
Ustawa The Special Marriage Act
[§ 4] oraz ustawa The Foreign Marriage
Act [§ 4] określają pierwszą przeszkodę uniemożliwiającą zawarcie ważnego
związku małżeńskiego; jest to pozosta-
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wanie jednej ze stron w innym związku
małżeńskim.
Ustawa The Hindu Marriage Act w
§ 5 [iv] przewiduje zakaz zawierania małżeństw między krewnymi, szczególnie
w linii prostej [wstępni, zstępni] oraz ich
współmałżonkami, krewnymi w linii bocznej: wujek, ciotka, bratanica, siostrzenica.
Ze względu na wynikające z małżeństwa
powinowactwo w linii bocznej, bratowa
oraz wywodzące się z jej strony krewne typu
ciotka oraz babka cioteczna – związki są
również zabronione.
Nie istnieje zaś zakaz małżeństw zaistniałych w linii bocznej szwagra oraz z jego
strony męskich krewnych [wujek i wuj cioteczny].
Obowiązuje także tradycyjny zakaz
zawierania małżeństw pomiędzy tzw. sapindas § 5 [v] HMA, tj. pochodzenie od
wspólnego przodka do trzeciej generacji ze
strony matki i piątej generacji ze strony ojca
§ 3 [f ] [i] HMA.
Zakaz zawierania małżeństw pomiędzy krewnymi i powinowatymi według
przepisów ustawy The Special Marriage
Act w linii prostej zarówno matki i ojca
obejmuje bezpośrednich przodków do
pradziadków.
Ustawa The Foreign Marriage Act w § 4
[d] także przewiduje zakaz pokrewieństwa
i powinowactwa nupturientów jako przeszkodę do zawarcia małżeństwa. Do powyższego zakazu odsyła ustawa The Special
Marriage Act [§ 23], z jednym wyjątkiem:
dopuszcza uznanie małżeństwa na mocy
ustawy każdego innego kraju, jeżeli prawo
małżeńskie obowiązujące w danym kraju
[obcym] zawiera przepisy podobne do zawartych w powołanej ustawie.
Wiek jako przesłanka do zawarcia małżeństwa według § 5 [iii] HMA wynosi 21
lat dla mężczyzn oraz 18 lat dla kobiet,
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Różnice pomiędzy formami
zawarcia związku małżeńskiego

ten sam wymóg wieku przewidują: § 4 [c]
SMA oraz § 4 [c] HMA.
Według ustawy The Hindu Marriage
Act § 5 [ii] żaden z nupturientów nie może
być w chwili zawierania małżeństwa:
 chory psychicznie, czyli niezdolny do
złożenia oświadczenia woli zawarcia
małżeństwa;
 niedorozwinięty umysłowo, czyli jest
zdolny częściowo do złożenia oświadczenia woli zawarcia małżeństwa;
 cierpieć na powtarzające się napady obłędu i padaczki.
Identyczne przeszkody uznaje ustawa
The Special Marriage Act [ § 4 B] oraz §
4 b HMA.
Przeszkodę stanowi także impotencja
[12 ust. 1 HMA] i § 24 [1] [i] [ii] SMA.
Wady oświadczenia woli jako przeszkoda do zawarcia małżeństwa:
 brak świadomości lub swobody oświadczenia woli;
 groźba obejmująca niebezpieczeństwo
osobiste pod wpływem bezprawnej
groźby drugiej strony lub osób trzecich;
 błąd co do treści czynności prawnej lub
tożsamości osoby drugiej;
 pozorność oświadczenia woli.
Wady oświadczenia woli w ustawodawstwie cywilnym według § 12 ICA [The Indian Contract Act 1872] to:
 brak zdolności do czynności prawnych;
 choroba psychiczna;
 niedorozwój umysłowy.
Według § 5 HMA małżeństwo jest
ważne tylko wtedy, gdy obie strony są wyznawcami hinduizmu.

Nawiązując do twierdzenia użytego na wstępie opracowania podkreślamy, że zrozumienie indyjskiej
kultury oraz ukształtowanego
przez nią porządku prawnego
i jego wykładni nie stanowi dla
prawnika europejskiego łatwego
zadania. Między innymi dlatego, że
w Indiach obowiązują jeszcze reguły niepisane, niewypowiedziane, ale
namacalne i trwałe.
Ceremonia ślubna według tradycji
hinduskiej jest piękna, kolorowa, trwająca
czasem kilka dni. Na przestrzeni wieków
wykształciły się regionalne i zależne od
przynależności do stanu różnorodne formy.
Żadna z tych form zawierania związku małżeńskiego nie jest ustawowo wymagana4.
W Polsce także ceremonia ślubna nie
jest objęta żadną formą prawną, poza przewidzianą w art. 5 kro. Natomiast przyjęcie
weselne jest praktykowane według obrzędów i zwyczajów panujących w danym
okręgu kraju i również czasami trwa do
dwóch dni. Rzecz zrozumiała, że jest mniej
urozmaicona od ceremonii wyprawianych
w Indiach.
Jeśli zaś chodzi o przeszkody do zawarcia związku małżeńskiego, to podobne są
do tych, które określają przepisy naszego
kodeksu rodzinnego z następującymi odmiennościami: według prawa indyjskiego
granica wieku uprawniającego do zawarcia
małżeństwa dla mężczyzn wynosi 21 lat,
a dla kobiet 18 lat. Oświadczenia o zawarciu małżeństwa składane są według prawa
hinduskiego przed urzędnikiem stanu cywilnego lub przedstawicielem dyploma4

Cytujemy za J. Januszewską–Spilke z pracy magisterskiej na temat: „Małżeństwa w Indiach”.
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tycznym w obecności trzech świadków,
według prawa polskiego dwóch świadków.
Wedle prawa hinduskiego przeszkodą
do zawarcia małżeństwa jest impotencja
i różnica wiary między nupturientami.
Prawo polskie nie statuuje tego rodzaju
przeszkód.
Formy ustania małżeństwa
Według prawa indyjskiego istnieje
możliwość złożenia wniosku o rozwód,
separację sądową lub restytucję związku
małżeńskiego. Jednakże formy te są zdecydowanie w odwrocie, przegrywając z półwiecznym i surowym tradycyjnym prawem
hinduskim.
Obojętność społeczeństwa indyjskiego
skutkuje bezsilnością prawa wobec przemocy oraz spowalnia starania zmierzające
do poprawy praworządności jak i akceptacji norm prawnych dotyczących rozwodu,
separacji sądowej i restytucji związku małżeńskiego.
Według § 13 HMA podstawą rozwodu
z orzeczeniem winy małżonka są wykroczenia tego małżonka, które nastąpiły podczas trwania małżeństwa i na które może
się powołać jedna ze stron małżeństwa,
a mianowicie:
 opuszczenie związku małżeńskiego;
 okrucieństwo;
 cudzołóstwo;
 choroba psychiczna lub niedorozwój
umysłowy;
 trąd;
 choroby weneryczne;
 zaginięcie, uznanie za zmarłego;
 religijne podstawy prawne lub
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przesłanka, na którą mogą się powołać
obie strony związku małżeńskiego:





zupełny rozkład pożycia małżeńskiego lub

przesłanki, na które może się powoływać
tylko kobieta:
 bigamia;
 gwałt;
 bestialstwo;
 naruszenie obowiązków alimentacyjnych;
 małżeństwo zawarte poniżej granicy
wieku.

Wniosek o rozwód może być złożony
dopiero po upływie jednego roku od zawarcia małżeństwa. Jednakże na podstawie
§ 23 HMA wniosek o rozwód może być
złożony niezwłocznie.
Rozwód za obopólną zgodą
Nowelizacja ustawy The Hindu
Marriage Act z 1976 r. ustanowiła
w § 136 HMA możliwość rozwiązania małżeństwa przez rozwód
za obopólną zgodą. Na powołany
przepis strony mogą się powołać
wtedy gdy istnieje między małżonkami trwały i zupełny rozpad
pożycia małżeńskiego trwający
przez okres jednego roku lub dłużej i obopólna zgoda małżonków
na rozwód.
Jeżeli nawet występują wszystkie wymienione wyżej przesłanki, to sąd na podstawie § 13 [2] HMA jest zobowiązany
w momencie złożenia wniosku o rozwód
odroczyć rozprawę za zgodą małżonków
na okres sześciu miesięcy, dając małżonkom czas na rozważenie ewentualnego
wniosku o wycofanie pozwu o rozwód.
Polski kodeks rodzinny nie przewiduje takiego zobowiązania dla sądu. Z autopsji zaś

Porównanie przepisów indyjskich i polskich odnoszących się do zawarcia i rozwiązania małżeństwa...

jest nam wiadomo, że w praktyce polskich
sądów, w przypadku istnienia okoliczności wskazujących na pojednanie stron, sąd
na wniosek stron zawiesza postępowanie
rozwodowe, a w przypadku braku wniosku
stron o podjęcie zawieszonego postępowania sąd po upływie ustawowego terminu
umarza postępowanie o rozwód.
Zgodnie z § 13A HMA sąd indyjski
może ze względu na okoliczności sprawy,
jeżeli uzna to za właściwe, niezależnie od
złożonego wniosku o rozwód, orzec separację sądową.
Podobne rozwiązanie przewiduje art.
61² kro statuując, że jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi
orzeczenia rozwodu, sąd orzeka rozwód.
Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest
dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację.
W § 29 [2] HMA ustawodawca indyjski przewiduje możliwość rozwiązania małżeństwa na podstawie istniejącego prawa
zwyczajowego lub prawa lokalnego wydanych przed 1955 r., które do dziś nie zostały
uchylone.
Separacja sądowa
Według § 10 HMA każdy z małżonków
może złożyć wniosek o separację sądową.
W świetle prawa indyjskiego, odmiennie niż
według polskiego, orzeczenie separacji nie ma
takiego skutku jak rozwiązanie małżeństwa
przez rozwód, bowiem związek małżeński
zostaje zachowany pomimo ustania wspólnego pożycia. Jeżeli sąd uzna za sprawiedliwe i uczciwe, separacja sądowa na wniosek
jednej ze stron związku małżeńskiego może
zostać w każdej chwili uchylona. Z chwilą jej
zniesienia wszystkie prawa i obowiązki małżeńskie zostaną przywrócone. Do zniesienia
separacji według art. 616 § 1 kro potrzebne
jest zgodne żądanie małżonków.

Rozwód i separacja sądowa wedle
indyjskiego prawa cywilnego
Zgodnie z § 27 SMA prawa w zakresie
rozwodu i separacji sądowej są takie same
jak w ustawie The Hindu Marriage Act,
poza dwoma wyjątkami:


przesłanka bigamii oraz



podstawy religijne

Powyższe nie stanowią podstawy do
uzyskania rozwodu. W przeciwieństwie
do ustawy The Hindu Marriage Act, która
w § 23 [i] [b] SMA statuuje możliwość
sądowej separacji związku małżeńskiego
zakończonego po upływie jednego roku
negatywnym wyrokiem.
Religijne podstawy prawne
W przypadku przejścia jednego z małżonków na inną wiarę prawo indyjskie
przewiduje możliwość drugiemu małżonkowi złożenia wniosku o separację sądową
lub złożenie pozwu o rozwód z orzeczeniem winy.
Restytucja związku małżeńskiego
Zgodnie z § 9 HMA w razie wycofania się jednej ze stron małżeństwa bez
uzasadnionej przyczyny, druga strona tego
małżeństwa może wystąpić z powództwem
w sprawie restytucji tego związku małżeńskiego. Ciężar dowodu w tym procesie,
uzasadniającego istnienie przesłanek usprawiedliwiających takie zachowanie, obciąża
małżonka zaniedbującego obowiązki małżeńskie.
Restytucja małżeństwa w naszym systemie prawnym [kodeksie rodzinnym] nie
jest przewidziana. Można natomiast ją porównać z instytucją mediacji.
Restytucja związku małżeńskiego wedle
prawa indyjskiego budzi, naszym zdaniem,
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wątpliwości, bowiem może być wykorzystywana w celu uchylenia się tego małżonka
od obowiązków utrzymania żony. Ponadto
otwiera drogę do uzyskania rozwodu.
Forma zmuszenia [zobowiązania]
małżonka do powrotu do związku mał-
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żeńskiego w drodze orzeczenia sądowego
zagrożonego grzywną narusza, naszym
zdaniem, prawa osobiste człowieka.
Restytucja związku małżeńskiego może
nastąpić w drodze mediacji, która nie narusza prawa jednostki.

Artur Kasza

Polska prezydencja wobec wyzwań
współczesnej Unii Europejskiej –
przegląd problematyki
i próba recenzji

I. Wstęp
Krakowskie Studia Międzynarodowe,
czasopismo wydawane przez Krakowską
Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, w numerze 2 (IX) z 2012 roku,
poświęcone jest w całości polskiej w prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
Struktura numeru, zaprezentowana
w spisie treści, zdradza dużą różnorodność i kompletność podjętych tematów,
związanych z prezydencją. Poruszone są
więc aspekty polityczne i prawne (prezydencja w kontekście metody wspólnotowej
i międzyrządowej, zmiany wprowadzonych
traktatem lizbońskim oraz ochrona praw
człowieka), gospodarcze (kryzys strefy euro,
polityka handlowa UE), kwestie ochrony
własności intelektualnej (umowa ACTA
oraz jednolita ochrona patentowa w UE),
energetyczne (bilans polskiej prezydencji
w obszarze polityki energetycznej, bezpieczeństwo energetyczne), kulturalne (program wydarzeń kulturalnych i promocja
kultury), a także związane z polityką ze-

wnętrzną UE (Partnerstwo Wschodnie
oraz wybory na Ukrainie).
Rada Unii Europejskiej to instytucja
stanowiąca prawo, wraz z Parlamentem
Europejskim. Jest to jednolita instytucja,
której składy zmieniają zależnie od zawartości tematycznej prac legislacyjnych. Rada
funkcjonuje w dziesięciu składach, z tym
że Rada do Spraw Ogólnych oraz Rada
do Spraw Zagranicznych zbiera się w tym
samym składzie osobowym; wchodzą
weń ministrowie do spraw zagranicznych
państw członkowskich UE.
Tomasz Młynarski wskazuje na rolę
i skalę polskiej prezydencji. Działania
rządu państwa sprawującego prezydencję
obejmują reprezentację Rady wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych państw członkowskich,
prowadzenie prac Rady, organizację różnorodnych spotkań i wydarzeń o charakterze roboczym oraz politycznym. Ogólnie,
prezydencja nadaje orientację działaniom
we wszystkich obszarach współdziałania w UE. Jak podkreśla autor wymaga
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to znacznej sprawności organizacyjnej,
administracyjnej, proceduralnej, a także
mobilizacji potencjału politycznego, jakim
dysponuje dane państwo sprawujące prezydencję. Młynarski informuje, że podczas
polskiej prezydencji zorganizowano ponad 450 spotkań, 30 konferencji ministerialnych, ponad 300 spotkań eksperckich;
w związku z prezydencją Polskę odwiedziło
około 30 tysięcy delegatów, a obsługiwało
ją ponad 2000 dziennikarzy.
Kluczowa kwestia, która pojawia się
w niejednym rozdziale omawianej tu publikacji, to zakres wpływu prezydencji polskiej
na agendę polityczną UE, zdeterminowany przez ramy prawno-instytucjonalne
wprowadzone przez Traktat z Lizbony,
a także przez uwarunkowania takie jak
kryzys strefy euro, interesy państw członkowskich, czynniki geopolityczne, a także,
bezsprzecznie, pozycja Polski jako młodego
członka Unii Europejskiej.
Biorąc po uwagę bogactwo tematyczne prezentowanej publikacji, wynikające
z wielokierunkowości polskiej prezydencji, niniejsza recenzja jest selektywna; autor podjął staranie, by ująć główne watki
łączące poszczególne rozdziały i dojść do
ogólnych wniosków o znaczeniu prezydencji rotacyjnej w UE, zawartych w podsumowaniu.
II. Rola polityczna oraz umocowanie prawne prezydencji
po wejściu w życie
Traktatu z Lizbony
Magdalena Bainczyk oraz Paulina Habas
poruszają kwestie znaczenia politycznego
oraz uwarunkowań prawnych polskiej prezydencji. Pierwsza z tych autorek koncentruje się na architekturze instytucjonalnej
UE powstałej po wejściu w życie traktatu
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lizbońskiego, a szczególnie na metodzie
wspólnotowej i międzyrządowej. Autorka
wskazuje, że Unia Europejska odróżnia się
od innych organizacji międzynarodowych
tym właśnie, że niesie charakter ponadnarodowy, przejawiający się w rodzaju i zakresie
kompetencji instytucji. Klasyczne organizacje międzynarodowe, o charakterze międzyrządowym, nie stanowią, lecz wypracowują
prawo, które następnie podlega ratyfikacji
w państwach członkowskich. W Unii Europejskiej stanowione jest prawo, w co zaangażowany jest specyficzny, jedyny w swoim
rodzaju system instytucjonalny – stąd tajemnicze określenie sui generis – odmienny od
instytucji organizacji międzynarodowych.
Ponadnarodowość w UE oznacza,
że w procedurach legislacyjnych
Komisja Europejska, jako egzekutywa, posiada wyłączność inicjatywy prawodawczej, a Rada UE
wraz z Parlamentem Europejskim
jako legislatura stoją na równych
pozycjach i stanowią prawo. Element międzyrządowy znajduje się
w tym, że w Radzie, a także w Radze Europejskiej reprezentowane
są interesy narodowe. Można też
dodać to, że państwa członkowskie
zachowują wyłączną kompetencję
formułowania i zmiany traktatów,
oraz że nie wszystkie obszary działania UE – powołanej przez traktat
z Maastricht – zostały poddane logice ponadnarodowej. Odnosi się
to szczególnie do byłego III filaru
(wymiar sprawiedliwości i sprawy
wewnętrzne, a od wejścia w życie
traktatu z Amsterdamu współpracy
organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości) oraz nadal obszaru
byłego II filaru, czyli wspólnej po-
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lityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
Magdalena Bainczyk trafnie analizuje
dynamikę polityczną oraz kierunek rozwoju instytucji UE, po wejściu w życie traktatu lizbońskiego i w kontekście kryzysu,
który dotyka Unię na przełomie pierwszej
i drugiej dekady XXI wieku. Dynamika ta
w istotnym stopniu zdeterminowała charakter i skuteczność polskiej prezydencji.
Autorka zaznacza, że Polska od początku
członkostwa w UE, a nawet jeszcze przed,
jest zainteresowana zarazem silną pozycją
instytucji ponadnarodowych, w tym Komisji oraz Parlamentu, jak i silną własną
pozycją w Radzie UE, podbudowaną nicejskim systemem głosowania większością
kwalifikowaną. Można tu oczywiście zadać
pytanie, czy ma miejsce pewna sprzeczność
pomiędzy tymi stanowiskami. System głosowania większością kwalifikowaną stanowi bardzo wyraźnie o ponadnarodowym
charakterze UE, odmiennym od innych
organizacji międzynarodowych. Można jednak zauważyć, że system nicejski
wprowadził pewną nierównowagę, dając
państwom średniej wielkości (Polska, Hiszpania) mocno przewartościowaną siłę głosu
w stosunku do państw największych (Francja, Włochy, Wielka Brytania i szczególnie
Republika Federalna Niemiec). System
ten został już skorygowany, z odchyleniem
z drugą stronę, poprzez system podwójnej
większości (ludności oraz liczby państw)
wprowadzony przez Traktat z Lizbony.
Obrona rozwiązań nicejskich w tym zakresie może świadczyć o pewnym partykularyzmie narodowym, nie jest to jednak
postawa znacząco różniąca się od innych
państw członkowskich UE.
Co ważniejsze natomiast, to kierunek
rozwoju polityczno-instytucjonalnego UE

uwarunkowany przez kryzys. Autorka odnosi się do coraz bardziej złożonej struktury Unii Europejskiej, w której powstają
różne sceny polityczne i różne mechanizmy
przewodnictwa. Z jednej strony, traktat lizboński zniósł strukturę filarową UE, podporządkowując całość obszaru działań III
filaru logice ponadnarodowej. II filar też
został zlikwidowany w sensie formalnym,
ale jego odmienność instytucjonalna w dużej mierze pozostała na miejscu. Traktat
lizboński nazwał procedurę współdecydowania procedurą zwykłą i poszerzył zakres
spraw, co do których decyzje podejmowane
są tą drogą. Natomiast w wielu miejscach
traktatu można znaleźć procedury specjalne, czyli poprzednie procedury zgody
i współpracy, w biegu których rola Parlamentu Europejskiego jest mniejsza.
Kryzys postawił przed państwami
członkowskimi zupełnie nowy zestaw wyzwań. Strefa euro jest szczególnie dotknięta przez problem
zadłużenia sektora publicznego,
niestabilność systemów bankowych, oraz, szerzej, dekoniunkturę i wynikające z niej bezrobocie.
W tym kontekście można zaobserwować przechylenie inicjatywy
w stronę międzyrządową. Finanse
UE ani jej system instytucjonalny nie
przewidywał mechanizmów wsparcia finansowego dla państw strefy
euro, które znalazły się w trudnej
sytuacji. Środki te zależą w dużej
mierze od państw członkowskich,
a sposoby ich asygnowania musiały
być uzgodnione pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi oraz prawnie usankcjonowane.

Po pierwsze, jak zauważa autorka, zarysowuje się coraz bardziej wyraźnie po-
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dział na państwa w strefie euro i państwa
poza nią. Jak wskazuje w swoim rozdziale
Magdalena Bainczyk, przewodnictwo eurogrupy jest oddzielne od przewodnictwa
w Radzie UE, a państwa spoza strefy euro
nie są uprawnione, by uczestniczyć w jej,
jakkolwiek nieformalnych, spotkaniach. To
zasadniczo redukuje możliwość wpływania
na kształt strefy euro przez państwa członkowskie UE, które nie przyjęły wspólnej
waluty. Co więcej, kryzys zmusił państwa
UE do wypracowania zestawu rozwiązań
krótko- i długoterminowych. Do tych
pierwszych zaliczono rozwiązania umożliwiające dokapitalizowanie systemów
bankowych oraz budżetów państw, celem
stabilizacji rynków finansowych. Do tych
drugich zaliczono rozwiązania przyjęte
celem zapobieżenia powrotu sytuacji kryzysowej w przyszłości, w tym zestaw silniejszych zabezpieczeń przed nadmiernym
deficytem i związanym z tym narastaniem
długu publicznego oraz system kontroli
banków.
Co bardzo istotne, te rozwiązania zostały przyjęte obok systemu prawno-instytucjonalnego UE, pomimo utrzymania
pewnych związków zarówno z prawem UE
jak i jej instytucjami. Pierwsze instrumenty
umożliwiające wsparcie państw dotkniętych
przez kryzys (Europejski Mechanizm Stabilizacyjny i Europejski Instrument Stabilności Finansowej) zostały przyjęte w 2010
roku, miały one jednak charakter ograniczony w czasie i zasięgu. Konieczne było
wypracowanie stałych rozwiązań prawnych
i instytucjonalnych, które to przyjęły formę traktatu ustanawiającego Europejski
Mechanizm Stabilności (instrumentu finansowego łączącego EISF i EMS) oraz
traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Europejskiej (zestaw zasad
zarządzania finansowego w strefie euro).
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Jak zauważa Magdalena Bainczyk, negocjacje tych dwóch traktów przypadły na okres
prezydencji Polski w Radzie UE.
Natomiast wkład Polski w te negocjacje był ograniczony. Wobec niezłomnego
oporu Wielkiej Brytanii, rozwiązania te nie
mogły być przyjęte na gruncie prawa Unii
Europejskiej, zostały więc wypracowane
jako prawo międzynarodowe. Prawo to jest
przyjmowane bez udziału Parlamentu Europejskiego oraz poza jurysdykcją Trybunału Sprawiedliwości UE. Dotyczy ono ściśle
państw należących do strefy euro i przez
nie zostało wypracowane. Jakkolwiek grupa państw pozostająca poza strefą euro
wyraziła zainteresowanie uczestnictwem
w procesie negocjacyjnym, a wielu miejscach wspominanych traktatów pojawiają
się deklaracje o poszanowaniu integralności i spójności UE, to ostatecznie negocjacje przebiegały pomiędzy państwami euro
grupy i pod jej własnym przewodnictwem.
Za sukces Polski można natomiast włączenie do treści traktatu TSKZ klauzuli
o uczestnictwie państw spoza strefy euro
w posiedzeniach eurogrupy, podczas których prowadzone są rozmowy w pewnych
wybranych obszarach tematycznych.
Paulina Habas podejmuje kwestie
pozycji politycznej i prawnej polskiej
prezydencji, a w kontekście zmian wprowadzonych przez Traktat z Lizbony w zakresie przewodnictwa Unii Europejskiej.
Jak wskazuje autorka, najistotniejsze dwie
zmiany to wprowadzenie stałego stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej
oraz zmiana dotycząca wysokiego przedstawiciela UE do spraw wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa. Przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony przewodnictwo w Radzie Europejskiej zapewniane
było w sposób identyczny jak w Radzie
Unii Europejskiej. Przewodniczącym Rady
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Europejskiej była głowa państwa lub rządu
państwa sprawującego rotacyjnie prezydencję w Radzie UE. Traktat z Lizbony
wprowadził stałe stanowisko przewodniczącego RE, o kadencji trwającej dwa i pół
roku, odnawialnej jednokrotnie, wybieranego większością kwalifikowaną przez
członków RE. Jeśli zaś chodzi o stanowisko wysokiego przedstawiciela, to zostało
ono przeniesione ze struktury Rady UE,
w której był on sekretarzem generalnym,
do struktury Komisji Europejskiej, gdzie
stał się on wiceprzewodniczącym. Autorka
wskazuje na osłabienie prezydencji rotacyjnej państw członkowskich, jakie z tego
wynika. Uprzednio, jej zdaniem, agenda
polityczna UE zależała w większej mierze
od programu prezydencji, która to miała
większą możliwość wprowadzenia pod obrady – do decyzji – spraw, które uznawała
za ważne. Ta możliwość została w pewnej
części utracona. Autorka szczegółowo prezentuje strukturę prezydencji rotacyjnej,
w tym współpracę trzech państw wchodzących w trio. W tej prezentacji szczególna
uwaga została poświęcona równowadze,
jaka zachodziła w ramach prezydencji
grupowej, złożonej z trzech państw i trwającej łącznie 18 miesięcy. W każdą taką
trójkę wchodzą państwa spośród starych
oraz nowych a także spośród państw dużych (jedno) i małych (dwa). De facto
więc, program prezydencji jest złożeniem
agend trzech państw sprawujących prezydencję przez półtora roku. Te pozytywne
zdaniem autorki rozwiązania, jakkolwiek
nie zlikwidowane przez traktat lizboński,
zostały osłabione. Autorka wskazuje też
stratę instytucjonalną, jaką ponosi głowa
państwa lub szef rządu państwa sprawującego prezydencję. Z zakresu jego roli znikła
odpowiedzialność za przebieg i zawartość
negocjacji oraz za kształt konkluzji Rady

Europejskiej. Jego rola obejmuje w głównej mierze koordynację oraz zapewnienie
spójności prezydencji. Można tu także
dodać rolę wizerunkową, nadal silną, której w świecie politycznym nie można nie
doceniać. W tym obszarze zarówno szef
rządu RP, jaki cała prezydencja osiągnęła
znaczący sukces.
Oba zarysowane tu rozdziały bardzo
trafnie i kompletnie oddają dynamikę
polityczną i formalną prezydencji Polski
w UE, która była zarazem symptomatyczna dla kierunków rozwoju politycznego
oraz prawnego UE. Dwie ścieżki integracji, wspólnotowa i międzyrządowa, towarzyszą lub raczej wyznaczają ten proces od
jego wczesnych etapów. Zauważyć jednak
można, że kryzys finansowy i gospodarczy
powoduje wzmocnienie ścieżki międzyrządowej. W swoim rozdziale Magdalena
Bainczyk cytuje wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego RFN, w którym
to Trybunał potwierdził zgodność traktatu
o EMS z ustawą zasadniczą. W tym wyroku Trybunał stwierdził między innymi,
iż przesłanką uznania tej zgodności jest
informowanie parlamentów narodowych,
co jest istotne w świetle odpowiedzialności Bundestagu za budżet państwa. Innymi
słowy, kontrola jest należna tym, którzy wyasygnują środki finansowe.
Zarazem trzeba zauważyć, że zaangażowanie państw członkowskich w złagodzenie i oddalenie kryzysu dowodzi ich silnej
woli politycznej, by podtrzymać proces integracji europejskiej. Otworzenie ścieżki
międzyrządowej dla rozważań finansowych
wymaganych przez kryzys w istocie nie wynikało z takiej woli państw członkowskich,
ale raczej z oporu jednego z nich, by włączyć
te rozwiązania do systemu prawno-instytucjonalnego UE. Metoda unijna, której sformułowanie Magdalena Bainczyk przypisuje
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kanclerz Angeli Merkel, może więc okazać
potrzebna i skuteczna, bowiem nadając kontrolę państwom członkowskim, cementuje
ich zaangażowanie i uwidacznia wolę polityczną, kluczową dla zażegnania kryzysu
i podtrzymania integracji europejskiej.
Problemem niewątpliwie jest swoiste
rozszczepienie przewodnictwa Unii Europejskiej. W systemie demokratycznym
władza z definicji jest rozlokowana pomiędzy różnymi instytucjami, tak by zapewnić
mechanizmy kontroli. W przypadku Unii
Europejskiej można jednak wysunąć argument, iż mechanizmy te uległy dużemu
rozproszeniu oraz są niejasne. Przewodnictwo stałe (Rady Europejskiej, Komisji
Europejskiej, Parlamentu Europejskiego)
jest rozdzielne od przewodnictwa rotacyjnego (Rady Unii Europejskiej, eurogrupy).
Te różne płaszczyzny zachodzą na siebie,
przecinają się i wzajemnie osłabiają. Powoduje to też niezrozumienie, a nawet odrzucenie ze strony europejskiego elektoratu.
Powraca w tym miejscu problem deficytu
demokracji i legitymizacji w UE.
Jeśli zaś chodzi o rolę prezydencji polskiej w kontekście zamian traktatowych,
wynikła ona z dynamiki reform instytucjonalnych zainicjowanych długo przed
kryzysem, wraz z pracami nad traktatem
konstytucyjnym. Prezydencja stanowi bez
wstąpienia okazję do zademonstrowania
przez państwo członkowskie UE jego zaangażowania oraz sprawności politycznej
i administracyjnej, jak również do kształtowania agendy działań UE. Zarazem jednak rotacyjność można uznać za słabość
tego rozwiązania, bowiem ani polityka wewnętrzna, ani zewnętrzna nie powinna zależeć od państwa, które ma szczególny wpływ
na sprawy w okresie sześciu miesięcy lub
grupy państw w okresie osiemnastu. Tworzenie i wzmacnianie struktur przewodnic-
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twa stałego w Unii Europejskiej wydaje się
więc uzasadnione. Mimo tego, w kontekście zmian traktatowych, o których piszą
Magdalena Bainczyk oraz Paulina Habas,
osiągnięcia polskiej prezydencji, zarówno
polityczne, wizerunkowe, jak i administracyjne wydają się być bardzo zadowalające.
III. Prezydencja Polski a polityka
energetyczna Unii Europejskiej
Tomasz Młynarski oraz Anna Piziak-Rapacz podejmują kwestie związane
z polityką energetyczną UE. Energetyka
stanowi jeden z kluczowych, a zarazem
newralgicznych obszarów polityki europejskiej dla Polski oraz dla innych państw
UE. Unia Europejska jest znaczącym importerem surowców energetycznych, co
czyni ją w dużym stopniu zależną w tym
obszarze od państw posiadających surowce (szczególnie złoża gazu ziemnego oraz
ropy naftowej). Polska jest importerem
obu tych surowców, a zarazem w jej bilansie energetycznym dominuje wydobycie
i zużycie węgla kamiennego, co znacząco
warunkuje jej pozycję w tym obszarze polityki europejskiej. Jak wskazują autorzy, na
poziomie UE, polityka energetyczna jest
oparta na zasadach takich jak konkurencyjność i liberalizacja rynku. Ważne jest
też bezpieczeństwo energetyczne oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii
w produkcji energii, szczególnie ze źródeł
odnawialnych.
W tym kontekście energetyka należała do trudniejszych obszarów, na których
skupiały się działania polskiej prezydencji.
Autorzy zauważają, iż dużo uwagi poświecono wymiarowi zewnętrznemu polityki
energetycznej i związanej z nią współpracy
pomiędzy państwami członkowskimi UE,
tak by w większym stopniu reprezentowały
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one wspólny front. Tomasz Młynarski wyczerpująco wymienia bogaty zestaw działań i wydarzeń, jakie miały miejsce podczas
polskiej prezydencji, od formalnych i nieformalnych spotkań na szczeblu ministerialnym w różnych miejscach w Polsce oraz
w Brukseli, poprzez szczyt Partnerstwa
Wschodniego, dla którego kwestie energetyczne stanowiły istotny punkt programu,
międzynarodowe konferencje, aż do konferencji w sprawie zmian klimatu w Durbanie.
Za jeden z kluczowych aspektów autorzy uznali kwestię dekarbonizacji sektora
energetycznego w UE. W tym miejscu,
ich zdaniem, działania polskiej prezydencji można uznać za porażkę. Zaistniała tu
wyraźna opozycja pomiędzy polską prezydencją a Komisją Europejską, która przyjęła „Energetyczną mapę drogową 2050”.
W tym dokumencie zakłada się odejście od
wykorzystania węgla kamiennego do roku
2050. Założenie to jest bardzo problematyczne dla Polski, mocno zależnej od tego
surowca naturalnego. Zarazem Polska jest
mocno zależna od importu innych surowców potrzebnych do produkcji energii, nie
posiada przy tym własnych zasobów gotowych do eksploatacji. Jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, Polska nie cieszy się
satysfakcjonującymi warunkami meteorologicznymi (duże nasłonecznienie, duża siła
i stabilność wiatru), by wykorzystać w odpowiednim stopniu te wymagające znacznych nakładów finansowych i złożonych
rozwiązań technologicznych źródła energii.
Jak zauważa Tomasz Młynarski, podczas
kolejnej, duńskiej prezydencji Polska zawetowała dokument Komisji i znalazła się
w całkowitym osamotnieniu w tej sprawie.
Biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty
autorzy w bardzo zrównoważony sposób
oceniają osiągnięcia w tym trudnym ob-

szarze, jakim jest energetyka. Za sukces
można uznać szczególnie przyjęcie zasad
koordynacji współpracy, za porażkę zaś
kwestię redukcji emisji CO2, rzutującą na
wydobycie i wykorzystanie węgla kamiennego. Ponownie zatem można zauważyć,
na co wskazuje w swoim podsumowaniu
Anna Piziak-Rapacz, że bogaty program
prezydencji, wiele działań i wydarzeń nie
przekłada się w całości na sukcesy polityczne. Niemniej energetyka, wchodząca
w obszar bezpieczeństwa państwa, to jeden z tych obszarów, gdzie interesy państw
członkowskich UE są bardzo silne, i trudno
się spodziewać, iż prezydencja rotacyjna je
w znacznym stopniu zmieni lub zintegruje.
IV. Prezydencja Polski
a umowa ACTA
Marta Kolendowska-Matejczuk podejmuje ważne, acz kontrowersyjne kwestie ochrony własności intelektualnej oraz
praw obywatelskich związanych z umową
ACTA. Autorka stawia kwestię podpisania
umowy ACTA na tle szeroko uznanego
sukcesu polskiej prezydencji, zadając we
wstępie pytanie, czy można uznać ACTA za
cząstkowy sukces, który złożył się na ogólne
pozytywne postrzeganie prezydencji.
Marta Kolendowska-Matejczuk przedstawia prawny bieg rzeczy, od startu negocjacji w 2007 roku, poprzez przyjęcie
regulacji aprobującej ACTA w Parlamencie Europejskim, sformułowania wniosku
przez Komisję Europejską, aż do przyjęcia
tego wniosku przez Radę UE i podpisania
umowy 16 grudnia 2011, czyli w ostatnich
dniach polskiej prezydencji. Jak prezentuje to autorka, rząd polski skwapliwie
i niezwłocznie ogłosił sukces. Trudności
pojawiły się niedługo po tym, na dwóch
płaszczyznach: społecznej oraz prawnej.
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Problemy związane z ACTA na tych dwóch
płaszczyznach są szczegółowo analizowane
w rozdziale.
Na gruncie społecznym pierwszą
krytyczną reakcję wywołało już samo
zamieszczenie informacji o zawarciu porozumienia ACTA na portalu rządowym. Po
tym jedynie nasilał się opór czy to ze strony
obywateli, czy to kręgów eksperckich. Zainteresowane sprawą zostały organy takie
jak Rzecznik Praw Obywatelskich oraz
Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych. Autorka informuje, że liczba
skarg otrzymanych przez Rzecznika w tej
sprawie sięgnęła 1200.
Na gruncie prawnym sprecyzowany został szereg zastrzeżeń do treści zawartych
w umowie ACTA. Kluczowy, ale niejedyny
był zarzut dotyczący braku odpowiednio
szerokich i otwartych konsultacji społecznych dotyczących umowy. To z inicjatywy
Rzecznika przeprowadzona została seria debat publicznych w kilku uczelniach
publicznych i prywatnych w Polsce. Zastrzeżenia prawne wskazywały na dużą nieprecyzyjność ustaleń zawartych w umowie,
która potencjalnie kreowałaby znaczną dyskrecjonalność i dowolność w interpretacji
oraz stosowaniu.
Szczególne wątpliwości budziły między innymi przepisy dotyczące sposobu
ustalania odszkodowania za sprzedaż dóbr
stanowiących podróbki, skutki prawnokarne w prawie polskim polegające na
poszerzeniu i zaostrzeniu interpretacji już
istniejących przepisów z zakresu ochrony
własności intelektualnej oraz dostępu do
danych chronionych przez podmiotu publiczne i prywatne bez odpowiednich podstaw i zabezpieczeń prawnych.
Autorka w podsumowaniu wskazuje
na finalną porażkę umowy ACTA, zarówno na poziomie Unii Europejskiej, gdzie
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Parlament Europejski nie wydał zgody na
ratyfikację pomimo swojej pierwszej rezolucji aprobującej ACTA, jak w Polsce, gdzie
wskutek intensywnego oporu społecznego
i eksperckiego rząd RP wycofał się z ratyfikacji umowy; premier mówił o przesunięciu
sposobu myślenia o sieci oraz o konsultowaniu decyzji władz ze społeczeństwem.
Marta Kolendowska-Matejczuk konkluduje, że w istocie można uznać sprawę umowy
ACTA za sukces, jednakże nie w zakresie
ochrony własności intelektualnej proponowanej w umowie ACTA, ale bardziej za
lekcję standardów demokracji oraz dialogu
społecznego. Umowa ACTA stała się swoistym testem demokracji, zarówno krajowej
jak i europejskiej.
Można tylko się zgodzić z analizą
prawną zawartą przez autorkę w rozdziale,
która precyzyjnie naświetla ułomność i nietrafność przepisów zawartych w umowie
ACTA oraz stojący w sprzeczności ze standardami demokracji sposób jej wypracowania i przyjęcia. Sposób ten stawia pewien
znak zapytania nad standardami demokratycznymi – skądinąd wysokimi – zarówno
na poziomie Polski, jak i innych krajów.
Ta ułomność prawna została wychwycona
i skorygowana przez społeczeństwa.
V. Prezydencja polska
a Partnerstwo Wschodnie
Karolina Szwarc podejmuje kwestię
polityki zagranicznej UE, jaką jest Partnerstwo Wschodnie. Jak wskazuje autorka, jest to wspólna inicjatywa Polski oraz
Szwecji, przyjęta po konsultacjach politycznych podczas szczytu Rady Europejskiej
w Brukseli w czerwcu 2008. Partnerstwo,
zainaugurowane na specjalnym szczycie
w Pradze w 2009 roku, stanowi wymiar
wschodni europejskiej polityki sąsiedztwa.
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Autorka we wstępie stawia dwa ważne
pytania: czy Polska jest w stanie utrzymać
rolę promotora swojej własnej inicjatywy
oraz czy Unia Europejska jest gotowa zbudować Partnerstwo Wschodnie. Przedstawia następnie proces kształtowania się
projektu, jego skład po stronie partnerów
wschodnich, cele oraz działaniach podejmowanych przez obie strony partnerstwa.
Autorka zwraca uwagę na aspekt dostosowania standardów i rozwiązań instytucjonalnych, prawnych, organizacyjnych
w wielu dziedzinach życia społecznego.
Zarazem Partnerstwo Wschodnie jest elastyczne, pozostawiając wybór w obszarze
stopnia i środków współpracy.
Dwa problemy można dostrzec w analizie autorki, dotyczące Partnerstwa Wschodniego, a także szerzej wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa. Pierwszy
z nich to problem warunkowości. Relacje
pomiędzy Unią Europejską a państwami
Europy Wschodniej, podobnie jak wcześniej miało to miejsce w przypadku państw
kandydujących w Europie Środkowej, podbudowane są zestawem warunków. W przypadku członkostwa przy ocenie kandydata
brane są pod uwagę tzw. kryteria kopenhaskie. Obejmują one m.in. standardy demokratyczne, praworządność, ochronę praw
człowieka i praw mniejszości oraz swobodę prowadzenia działalności gospodarczej
i stabilność wolnego rynku (dodatkowo
ściśle w perspektywie członkostwa w UE
brana jest także zdolność do przyjęcia dorobku prawnego UE, a także gotowość do
wejścia do unii gospodarczej i walutowej).
Podobne kryteria warunkują Partnerstwo
Wschodnie, co wyraźnie wskazuje autorka.
Bez wątpienia warunkowość daje Unii
Europejskiej środki oddziaływania na państwa kandydujące oraz, w tym przypadku,
partnerskie. Pozwala ona promować refor-

my polityczne i gospodarcze – w kierunku
wzmacniania demokracji i wolnego rynku.
Można w tym miejscu zauważyć pewne różnice pomiędzy państwami Europy
Środkowej, które weszły do UE w 2004
roku, oraz Wschodniej, które stanowiły
część Związku Radzieckiego i dla których
członkostwo UE to bardziej odległa perspektywa. Zasadny wydaje się argument,
że w przypadku pierwszej grupy warunkowość była stosunkowo łatwa do przyjęcia,
bowiem reżim autorytarny nie był głęboko zakorzeniony, a oprócz tego społecznie
zdyskredytowany. Dowodzi tego aktywność
ruchów opozycyjnych w różnych państwach
regionu, wraz z regularnymi zrywami demokratycznymi. Zaś w drugiej połowie
lat 90. reformy, których oczekiwała Unia
Europejska, były już zaawansowane i zasadniczo aprobowane przez społeczeństwa.
Sytuacja wydaje się odmienna w przypadku
państw obszaru posowieckiego. Tam reżim
został zakorzeniony znaczenie głębiej, zarówno w strukturach państwa, gospodarki,
jak i w mentalności społeczeństw. Reżim
Aleksandra Łukaszenki na Białorusi zdaje
się (na ten moment) odporny na zmiany.
Ukraina po zrywie demokratycznym –
i prozachodnim – jakim była pomarańczowa rewolucja w 2004 roku, wydaje się
przechodzić przez etap podobny do wczesnej transformacji w Polsce, polegający na
fragmentacji i wewnętrznym konflikcie elit
demokratycznych, których liderami byli
Wiktor Juszczenko i Julia Tymoszenko.
Dało to pole obozowi przeciwnemu i zapewniło prezydenturę Wiktorowi Janukowiczowi. Ten zaś sięga po styl rządzenia
przypominający ancien régime. Sytuacja jest
jeszcze bardziej skomplikowana przez nie
do końca jasne intencje liderów opozycji
demokratycznej i ich powiązania z rodzimą oligarchią, co dało możliwości działań,
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nawet brutalnych, szczególnie dotykających
Julii Tymoszenko.
Pozostałe państwa z grupy objętej Partnerstwem Wschodnim nie
graniczą bezpośrednio z UE, znajdują się w bardzo złożonej pozycji
geograficznej oraz geopolitycznej,
stanowią mieszanki etniczne i są
wplecione w niezwykle skomplikowane powiązania z Federacją
Rosyjską, państwami po stronie
azjatyckiej oraz Zachodem.

W tym kontekście warunkowość wymaga dużej sprawności dyplomatycznej
i, można by powiedzieć, politycznej subtelności. Jest z jednej strony konieczna, by
wywierać wpływ na państwa partnerskie.
Z strony drugiej zaś może być czynnikiem
odsuwającym, bowiem gdy idzie zbyt daleko lub jest stawiana zbyt ostentacyjnie,
narusza godność i suwerenność państw,
do których jest adresowana. Ilustrującym to paradoksem jest to, że Aleksander
Łukaszenka nie mógł przybyć na szczyt
Partnerstwa Wschodniego w Warszawie,
bowiem Unia Europejska wydała mu zakaz wstępu na teren UE, co celnie wskazuje autorka rozdziału. Można też zauważyć
fakt, iż w wyniku kryzysu, jaki dotyka Unię,
utraciła ona po części – być może niewielkiej – swój cywilizacyjny magnetyzm
oraz „miękką siłę” (soft power). Zapewne
niuansuje to w pewnym stopniu interesy
partnerów wschodnich, znajdujących się
geograficznie i politycznie pomiędzy Europą Zachodnią a Federacją Rosyjską.
Drugi problem, który mocno uwypukla w swoim rozdziale Karolina Szwarc,
jest niespójność polityki zagranicznej UE.
Ważną część swojej analizy autorka poświęca realnemu lub potencjalnemu konfliktowi
pomiędzy wschodnim kierunkiem polityki
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zewnętrznej UE, którym szczególnie zainteresowana jest Polska wraz z państwami
Grupy Wyszehradzkiej i państwami Europy Północnej, a kierunkiem południowym,
którym szczególnie jest zainteresowana
Francja wraz z państwami basenu Morza
Śródziemnego. Autorka wyraźnie wskazuje na możliwą rywalizację pomiędzy tymi
dwoma kierunkami, a na jej gruncie na tarcia pomiędzy Polską i Francją. Przywołuje
przy tym dwie znacząco odmienne diagnozy ekspertów – L. Koćwina i S. Parzymiesa
– z których pierwszy widzi bardzo wyraźnie
i w kategoriach zagrożenia potencjał takiego tarcia, a drugi zaś zajmuje stanowisko
bardziej optymistyczne.
Zaobserwowany tu przez autorkę problem jest bardzo symptomatyczny, zarówno dla inicjatywy takiej Partnerstwo
Wschodnie, jak i dla całości wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE. Po
pierwsze polityka zewnętrzna UE jest wyraźnie domeną państw i ich geopolitycznie
zorientowanych interesów. To bezsprzecznie stanowi o słabości zarówno Partnerstwa
Wschodniego, jak i ogólnie WPZiB. Po
drugie, co nie mniej ważne, w rozdziale Karoliny Szwarc nie pojawia się w ogóle wysoki przedstawiciel UE ds. WPZiB ani też
Europejska Służba Działań Zewnętrznych,
która działała już w trakcie polskiej prezydencji Rady UE. Wskazuje to na bardzo
państwowy charakter tej inicjatywy. Można wysunąć twierdzenie, iż dopóki różne
kierunki polityki zewnętrznej UE będą ze
sobą rywalizować, lub też będą postrzegane jako rywalizujące, a ich inicjatorami
i dyrygentami będą poszczególne państwa
członkowskie, trudno spodziewać się silnej, spójnej, a przede wszystkim skutecznej
polityki zewnętrznej UE. Bez wątpienia
służby UE odpowiedzialne za działania
zewnętrzne mogą i powinny wykorzysty-
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wać zasoby poszczególnych państw członkowskich kompetentnych, z racji położenia
geograficznego i doświadczeń historycznych, w określonych kierunkach polityki
zewnętrznej UE. Zasoby te powinny być
jednak podporządkowane wspólnej europejskiej agendzie. Nie jest to stwierdzenie
w żaden sposób nowe, ale pomimo upływu
czasu, intensywnych zmian na arenie międzynarodowej oraz kolejnych wchodzących
w życie traktatów europejskich, nie traci
ono na ważności.
W świetle powyższych obserwacji
Karolina Szwarc stawia bardzo poprawną, wyważoną ocenę wkładu
polskiej prezydencji, argumentując, że zostało osiągnięte to, co na
tamtym etapie było możliwe. Ujmuje w tym zarówno układ instytucjonalny UE po wejściu w życie
Traktatu z Lizbony, rzutujący na pozycję Polski, jak i czynniki otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego
UE, w tym przede wszystkim kryzys
gospodarczy, wydarzenia arabskiej
wiosny, które mocno skupiły uwagę
Europy, oraz autonomicznie rozwijająca się sytuacja w państwach objętych Partnerstwem Wschodnim,
szczególnie na Białorusi i Ukrainie.
Autorka zauważa też, że jest to
projekt długofalowy, który gdy jest
wprowadzony do agendy polityki
zewnętrznej UE, będzie rósł według własnej dynamiki i w tempie,
jakie umożliwiają różnorodne czynniki międzynarodowe.

VI. Uwagi podsumowujące
Dyskusja o przewodnictwie Polski
w Radzie Unii Europejskiej niewątpliwie
dotyka tematu przywództwa w UE. Dla

każdego państwa członkowskiego stanowi ona moment, w którym państwo może
z jednej strony wprowadzić do agendy UE
swoje priorytety polityczne – we współpracy
z partnerami w ramach trojki – a z drugiej
wzmocnić swój wizerunek i dowieść sprawności instytucjonalnej i administracyjnej,
co na scenie politycznej (tak europejskiej,
jak i krajowej) jest bardzo cenne. W tym
kontekście można uznać, iż bilans polskiej
prezydencji jest pozytywny w obu obszarach, a być może nieco bardziej w obszarze
wizerunkowym i organizacyjnym. Autorzy,
których publikacje zostały omówione w tej
recenzji, wskazują różne stopnie tego sukcesu, zależnie od sprawy. Należy wskazać,
że silną pozycję Polski podczas prezydencji,
a także po niej, podbudowuje relatywnie
dobra sytuacja gospodarcza. Polska wydaje
się opierać kryzysowi lepiej, niż wiele innych państw członkowskich UE.
Natomiast przewodnictwo Polski,
i bardziej ogólnie przewodnictwo
rotacyjne w Radzie UE, należy widzieć w kontekście ewolucyjnych
zmian w obszarze przywództwa
UE jako całości. Z formalnego,
traktatowego punktu widzenia
ma miejsce odejście przywództwa
państwowego.

Rola głowy państwa lub szefa rządu
zmalała z racji ustanowienia kadencyjnego przewodnictwa w Radzie Europejskiej.
Jednakże, z politycznego punktu widzenia,
można zauważyć, że przywództwo Unii Europejskiej jest mocno rozproszone i niejasne.
Przywództwo UE konkuruje z przywództwem państwowym. Państwa członkowskie
zachowują niezmiennie kompetencje traktatowe, co widać zarówno w zakresie zmiany
traktatów założycielskich (traktat lizboński), jak i tworzenia nowych, w razie potrze-
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by (pakt fiskalny). Co więcej, przywództwo
w Radzie Europejskiej jest zdeterminowane
zarówno rozwiązaniem instytucjonalnym,
jak i osobowością przewodniczącego. Personalna ocena przewodniczącego nie jest
tu w żadnym razie uzasadniona, niemniej
zauważyć można, iż w swojej kadencji Herman Van Rompuy nie odgrywa roli lidera
wysuniętego przed szereg, ale jest raczej
wtopiony w system instytucjonalny i działa
jako negocjator i mediator. W czym wykazuje dużą skuteczność. Pojawiają się także
inicjatywy wzmacniania przywództwa na
poziomie innych instytucji UE, szczególnie
poprzez coraz bardziej ścisłe powiązanie
układu politycznego w Parlamencie Europejskim ze składem Komisji Europejskiej.
Tu i ówdzie pojawia się pomysł bezpośredniego wyboru prezydenta UE. Pomysł ten
jawi się jednak jako bardzo odległy, jeśli nie
zupełnie nierealistyczny.
Być może takie właśnie rozwiązania są
na tym etapie właściwe dla Unii Europejskiej. Daje się jednak odczuć pewna nostalgia za nazwiskami miary takiej jak – wybór
kolejności jest trudny – Kohl, Mitterand,
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Spinelli, nie mówiąc już nic o nazwiskach
takich jak Hallstein, De Gasperi, Adenauer,
Monnet i, last but not least, Schuman. Niemniej można obserwować powolne kształtowanie przywództwa UE, które będzie
łączyć ścieżkę międzyrządową z ponadnarodową. Kluczowym wyzwaniem jest stworzenie takich struktur przywództwa, które
będą czytelne i akceptowalne dla obywateli
UE. Na szali jest bowiem jej demokratyczny charakter i legitymizacja, która pomimo
wielu prób wzmocnienia pozostaje słaba
(co dodatkowo uwydatnia kryzys).
W tym świetle prezydencja rotacyjna w Radzie UE może coraz bardziej tracić na znaczeniu, aż stanie
się całkiem anachroniczna. Należy więc docenić wysiłek polskich
władz i administracji, by osiągnąć
maksimum pozytywnych rezultatów w krótkim czasie, jaki dawała
prezydencja. Prezentowane tu teksty stanowią bardzo wartościowy
wkład w analizę i ocenę przebiegu
i osiągnięć tejże prezydencji.

Wiesław Zarychta

Ustawodawstwo wypadkowe
w niektórych krajach europejskich na tle prawa unijnego

P

rzedstawiony materiał źródłowy obejmuje stosowaną przez
dziewięć krajów europejskich metodykę
wypadkową instytucji odpowiedzialnych
za gromadzenie, przetwarzanie, tudzież
publikowanie danych statystycznych.
Dotyczy to krajów: Austrii, Belgii, Francji, Grecji, Niemiec, Hiszpanii, Irlandii,
Luksemburga, Portugalii i Włoch. Prezentuje dwa rodzaje źródeł: dostępną
literaturę przedmiotu oraz stosowane meldunki przez poszczególne kraje1.
Niestety, materiał w niektórych przypadkach jest ograniczony (np. Belgia, Luksemburg), w innych natomiast – znacznie
obszerniejszy (np. Francja, Hiszpania).
Niemniej zasługuje na uwagę ze względu
na walory poznawcze, a ponadto może stanowić praktyczną wskazówkę przy opracowywaniu docelowej koncepcji systemu
informacyjnegoo wypadkach przy pracy2.
1
2

Podstawowe dokumenty Rady Europy z dziedziny
polityki społecznej, Warszawa 1997, s. 10–30.
Por. M. Matey, Praca i Polityka socjalna w regulacjach europejskich (w:) Nowy ład w Polsce i w Europie, praca pod redakcją M. Matey, Warszawa 1997,
s. 133.

Dostosowanie polskiego porządku prawnego do wymagań związanych z członkostwem w Unii
Europejskiej jest autonomicznym,
jednostronnym zespołem czynności prawnych i faktycznych, który
obejmuje wszelkie reguły należące
do acquis communautaire. Pierwszym istotnym zagadnieniem są
sposoby rozstrzygania konfliktów
miedzy prawem Unii Europejskiej
a prawem państw członkowskich.
Następnym problemem jest miejsce
prawa Unii Europejskiej w porządkach
prawnych państw członkowskich i jego
znaczenie dla organów tych państw. Kolejną kwestią jest wpływ prawa unijnego na pozycję prawną osób fizycznych
i prawnych – czyli ich praw i obowiązków.
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą3 nie zawiera przepisów,
które normowałyby sposób rozstrzygania konfliktów prawnych między EWG
a państwami członkowskimi. Jedynie
3

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (obejmuje Wspólnota Europejska) został zapisany w Rzymie 25 III 1957.
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Europejski Trybunał Sprawiedliwości
w orzeczeniu Costa4 proklamował zasadę pierwszeństwa (prymatu, supremacji,
nadrzędności) prawa wspólnotowego nad
prawem państw członkowskich. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że
żadne przepisy prawa krajowego nie mogą
przeważać nad prawem wywodzącym się
z Traktatu, będącym niezależnym źródłem
prawa.
Dlatego też z pierwszeństwa prawa
unijnego korzystają wszystkie normy zawarte w prawie pierwotnym
i pochodnym. Zasada prymatu
prawa unijnego obejmuje również
normy konstytucyjne państw członkowskich. Państwa członkowskie
Unii Europejskiej nie mogą się powołać na żadne normy prawne,
które miałyby nadrzędność nad
prawem unijnym. A zatem z pierwszeństwa korzystają normy prawa
unijnego w stosunku do prawa
krajowego niezależnie od tego czy
zaczęły wcześniej czy później obowiązywać.

1. Niemcy
Ubezpieczenia wypadkowe w Niemczech funkcjonują od 1886 roku i stanowią
odrębną gałąź prawa systemu ubezpieczeń.
Jest ono niezależne od ubezpieczenia emerytalnego, chorobowego i ubezpieczenia od
bezrobocia, obejmuje pracowników zrzeszonych w 35 przemysłowych stowarzyszeniach branżowych5.
Godnym podkreślenia jest fakt, że
główną zasadą systemu ubezpieczeń jest
4
5
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Costa V. ENEL. Orzeczenie 16/64.
Zebranie i tłumaczenie ustawodawstwa wypadkowego w niektórych krajach na tle prawa unijnego
dokonano we własnym zakresie.

skupienie w jednym ręku całej problematyki
wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Ubezpieczeniem wypadkowym objęty jest obowiązkowo każdy pracownik,
a składkę opłaca pracodawca. Zwalnia
to pracodawcę od ponoszenia ewentualnych bezpośrednich skutków finansowych, wypadków lub chorób zawodowych,
a konsekwencje z tego tytułu przejmuje
ubezpieczyciel. Z drugiej strony jednak
wysokość składki zależy od stanu bezpieczeństwa pracy w danym zakładzie
i w przypadku zmniejszenia się liczby wypadków ulega ona obniżeniu. A zatem stanowi to motywację dla pracodawcy w celu
poprawy warunków pracy. Podstawowymi
zadaniami instytucji ubezpieczeniowej są:
prewencja, rehabilitacja medyczna i zawodowa oraz wypłacanie świadczeń6.
Wydatki ponoszone przez instytucję
ubezpieczeniową dzielone są pod koniec
każdego roku bilansowego na poszczególne przedsiębiorstwa. Pracodawcy są zobowiązani do wpłacania ustalonej składki do
15 maja następnego roku. Instytucje ubezpieczeniowe same zajmują się ściągalnością
składki. Wysokość składki jest zróżnicowana w zależności od branż i stopnia ryzyka
w zakładach pracy. Powstaje nowa taryfa
stopnia ryzyka co 5 lat w poszczególnych
branżach, łącznie wyróżnia się 612 stopni
ryzyka.
Wysokość składek z tytułu wypadków i chorób zawodowych wynosi około
0,5%, na przykład dla górnictwa minimalna składka Stowarzyszenia Zawodowego
Pracowników wynosi 150 marek.
6

L. Pietrzak, Analiza metod oceny ryzyka stosowanych w Unii Europejskiej pod względem ich
przydatności w zapobieganiu wypadkom przy pracy i następstw zdrowotnych spowodowanych warunkami pracy. Seminarium „Ryzyko zawodowe”,
CiOP, Warszawa 1995, s. 3 i n.
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Godzi się zauważyć występujące
trendy obniżania się średniej wysokości
składek ubezpieczeniowych w latach 1988–
–1989. Dla przykładu w 1988 roku wynosiła ona 1,37% średniej płacy, a w 1989 roku
– 1,35%. Obniżanie i podwyższanie składek odbywa się automatycznie przy okazji
rocznego obliczania ich wysokości. Ogólnie
rzecz ujmując, bierze się pod uwagę wypadki zaistniałe w zakładach pracy w ciągu
ostatniego roku lub dwóch lat, obniżenia sięgają do 40% wysokości normalnej
składki, a podwyższenia do 80%. Generalnie można powiedzieć, że zapobieganie
wypadkom poprzez poprawę warunków
pracy stanowi ważny element działalności
instytucji ubezpieczeniowej. Pracownicy
nadzoru technicznego, zatrudnieni przez
ubezpieczyciela, są systematycznie szkoleni i przeprowadzają kontrole w zakładach
pracy, wskazując na istniejące zagrożenia.
Nadzór naukowy nad działalnością prewencyjną ubezpieczeń wypadkowych sprawuje Instytut Medycyny Pracy i Chorób
Zawodowych w Bonn.
Postępowanie administracyjne powypadkowe po wypadku przy pracy lub
w drodze do pracy i z pracy prowadzone
jest przez referenta ds. ubezpieczeń wypadkowych (z reguły jest to absolwent
3-letniego studium pomaturalnego). Do
obowiązków wymienionego referenta należy m.in. ustalenie okoliczności wypadku,
przeprowadzenie wizji lokalnej w zakładzie
pracy, stały kontakt z lekarzem leczącym
ambulatoryjnie lub szpitalem, z poszkodowanym i jego rodziną, biurem zatrudnienia
itp. Wszystkie te działania podejmuje samodzielnie, nie czekając nawet na inicjatywę ze strony poszkodowanego.
Każdy lekarz, który udziela pierwszej
pomocy po wypadku lub wydaje przynajmniej 3 dni zwolnienia z powodu czasowej

niezdolności do pracy na skutek wypadku
musi zawiadomić o tym fakcie tzw. lekarza
autoryzowanego. Jest to lekarz, z którym
instytucja ubezpieczeniowa zawarła odpowiednią umowę.
Obowiązkiem lekarza autoryzowanego
jest przeprowadzenie badania poszkodowanego i przejęcie opieki nad nim albo nadzorowanie dalszego leczenia przez lekarza
domowego. Lekarz autoryzowany zawiadamia związek branżowy o przyczynach wypadku, a następnie w trakcie terapii co jakiś
czas o jej wynikach. Wartą podkreślenia jest
zasada ciągłości opieki medycznej, którą
sprawuje lub kontroluje przez cały czas jeden lekarz. Na terenie RFN było 2600 lekarzy autoryzowanych. Liczba tych lekarzy
zwiększy się w związku z zorganizowaniem
na jednolitych zasadach postępowania powypadkowego w całych Niemczech.
Ubezpieczenia wypadkowe posiadają 7
własnych klinik wypadkowych z 2800 łóżek o najwyższym standardzie usług. Kliniki budowane są z funduszów administracji
landu, branżowe ubezpieczenia finansują
ich rozbudowę, natomiast bieżące koszta
funkcjonowania pokrywane są z opłat wypływających za pobyt pacjentów.
Każda klinika posiada własny samorząd,
w skład którego wchodzą w równej liczbie
przedstawiciele pracowników i pracodawców danego stowarzyszenia branżowego.
Rola kliniki zmieniła się ewolucyjnie na
przestrzeni lat. Początkowo były to kliniki
rehabilitacyjne, a obecnie zajmują się głównie aktywną działalnością medyczną, której
celem jest maksymalne zmniejszenie skutków wypadku.
Kliniki dysponują oddziałami chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej, w tym
chirurgii rąk, ortopedii, neurochirurgii,
leczenia oparzeń, leczenia porażonych itp.
oraz pracowniami protez. Poza aktywnym
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leczeniem włącza się możliwie szybko rehabilitację medyczną. Wykorzystanie łóżek
w klinikach wynosi od 95 do 97%, ponieważ mogą się w nich leczyć również osoby
posiadające inne ubezpieczenie, np. emerytalno-rentowe, prywatne itp.
Podstawowymi celami rehabilitacji
medycznej i zawodowej jest przywrócenie
do pracy osoby, która uległa wypadkowi
lub zachorowała na chorobę zawodową.
Renta jest traktowana jako ostateczność.
Postępowanie rehabilitacyjne prowadzone jest wszystkimi dostępnymi środkami,
bez względu na koszty. Instytucja ubezpieczeniowa pokrywa wydatki na niezbędne
przedmioty i inwestycje dla poszkodowanego, które ułatwiają mu funkcjonowanie
życiowe i umożliwiają pracę dostosowaną
do jego możliwości (sprzęty rehabilitacyjne, wyposażenie mieszkania, zmiana
mieszkania na niżej położone, samochód
odpowiednio przystosowany do kalectwa
itp.) finansuje również szkolenie zawodowe w przypadku konieczności zmiany
zawodu.
W ciągu pierwszych 6 tygodni zwolnienia lekarskiego zakład pracy płaci poszkodowanemu 100% ostatniego wynagrodzenia.
Wypłatę świadczeń po 6 tygodniach niezdolności do pracy przejmuje ubezpieczalnia. Przez okres od 6 tygodni do 36 miesięcy,
w którym prowadzone jest leczenie i rehabilitacja, wypłacany jest zasiłek chorobowy,
stanowiący 80% ostatniego wynagrodzenia.
Najpóźniej do 36 miesiąca po wypadku
należy podjąć decyzję co do dalszych losów
zawodowych poszkodowanego. Jeśli jego
niezdolność do pracy uległa obniżeniu
o przynajmniej 20%, wtedy zostaje przyznana mu renta inwalidzka. Okres wypłacania renty inwalidzkiej jest ściśle określony
i może wynosić niekiedy tylko kilka miesięcy.
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Oceny medycznej stopnia niezdolności do pracy dokonuje lekarz autoryzowany, który zajmuje się danym pacjentem.
Oświadczenie wydawane jest przez specjalną komisję w ubezpieczalni branżowej.
Świadczenia rentowe wypłacane są z urzędu, a więc poszkodowany nie musi sam
ubiegać się o ich przyznanie. Nie wypłaca
się, jak to ma miejsce w Polsce, jednorazowego odszkodowania.
W przypadku śmierci w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową rodzina
otrzymuje rentę rodzinną i zasiłek pogrzebowy. Renta przyznana wdowie jest wypłacana przez czas nieograniczony, natomiast
dzieciom – do 18 roku życia, a jeśli nadal
się uczą – do 27 roku życia.
Na terenie RFN miało miejsce rocznie około 1,6 miliona wypadków w pracy
i w drodze do pracy, z tego w około 55 tysiącach przypadków wypłacana była okresowa
renta inwalidzka. W ostatnich latach dzięki
stałemu udoskonalaniu opieki medycznej
i rehabilitacyjnej odsetek rent zmniejszył
się o 10%, co dało rocznie oszczędności 350
milionów marek.
Obowiązująca lista chorób zawodowych
z 1988 roku obejmuje 59 pozycji i jest stale
rozszerzana. Przypadki podejrzane o chorobę zawodową są zgłaszane ubezpieczalni
wypadkowej. Może to uczynić zarówno
lekarz domowy, lekarz zakładowy, pracodawca, sam pracownik, kasa chorych, jak
i urząd pośrednictwa pracy.
Ubezpieczalnia jest zobowiązana do
przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego. Pracownik techniczny ubezpieczeń sprawdza na miejscu,
w zakładzie warunki pracy. Opinię lekarską
wydaje natomiast niezależny lekarz orzecznik po zbadaniu pacjenta. Dopiero później
ostateczne orzeczenie wydaje komisja administracyjna składająca się z przedstawi-
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ciela pracodawców i pracowników. Istnieje
możliwość odwołania się od orzeczenia tej
komisji do komisji o szerszym składzie (po
dwóch przedstawicieli pracodawców i pracowników), następnie do sądu socjalnego
I i II instancji i sądu federalnego.
Wypłata świadczeń z tytułu choroby
zawodowej następuje wówczas, gdy podobnie jak w sprawach powypadkowych
zmniejszenie zdolności do pracy wynosi
przynajmniej 20%. Podstawę świadczenia
stanowi średnia z rocznego zarobku przed
stwierdzeniem choroby zawodowej. Po
5 latach dokonuje się ponownej oceny lekarskiej. W przypadku stwierdzenia choroby zawodowej konieczna jest zmiana
stanowiska pracy.

zauważyć, że wszystkie rozwiązania prawne i standardy w dziedzinie ochrony pracy
spełniają wymogi Unii Europejskiej. Austria stanie niebawem w obliczu nowych regulacji w zakresie czynników chemicznych
i biologicznych, procesów pracy, tudzież
służb ochrony oraz prewencji. Na uwagę
zasługuje fakt, że Inspekcja Pracy w Austrii
uzyskuje informacje odnośnie wypadków
przy pracy w sposób następujący:


Reasumując, można powiedzieć,
że organizacja ubezpieczenia wypadkowego w Niemczech jest
doskonalona od ponad 100 lat.
Głównymi zasadami jest samowystarczalność finansowa oraz
wszechstronna działalność leczniczo-rehabilitacyjna w stosunku do
poszkodowanych, by przywrócić
im zdolność do pracy.

2. Austria
Przepisy ochrony pracy w Austrii dzielą
się na „techniczną ochronę pracy” i „ochronę zatrudnienia”. Techniczna ochrona pracy
obejmuje zakres higieny i medycyny, służby
ochronne i prewencyjne, jak również szkolenie pracowników. Z kolei ochrona zatrudnienia obejmuje: ochronę kobiet w ciąży
i matek karmiących, godziny pracy, przerwy,
pracę nieletnich. Inspektorat nie posiada
żadnych kompetencji w zakresie stosunku
prawnego pomiędzy pracodawcami a pracownikami, np. bezprawne zwolnienie pracownika, uzgodnienia płacowe, itp. Należy



7

Pracodawcy z mocy prawa zobligowani
są do przesyłania zakładowi ubezpieczeniowemu meldunków o wypadkach
przy pracy śmiertelnych i powodujących dłuższą niż trzy dni niezdolności
do pracy. Meldunki te są przekazywane
na specjalnym formularzu, noszącym
nazwę „Zgłoszenie wypadku”7. Meldunek taki zostaje wysłany do odpowiedniego zakładu ubezpieczeniowego
w ciągu pięciu dni od daty wypadku.
Pracodawca wysyła trzy egzemplarze
zgłoszenia wypadkowego do zakładu
ubezpieczeniowego, a czwarty egzemplarz pozostaje w dokumentacji zakładu
pracy. Instytucje ubezpieczeniowe maja
również prawny obowiązek informowania inspektorów pracy o wypadkach
poważniejszych, co sprowadza się do
przesyłania kopii zgłoszenia wypadku
przy pracy do inspektoratu pracy;
Do inspektoratów pracy docierają także meldunki o wszystkich wypadkach
śmiertelnych i ciężkich, przekazywane
przez zakładowe służby bezpieczeństwa
pracy;

Pracodawca na mocy par. 363 przepisów dotyczących ogólnego ubezpieczenia społecznego (ASVG,
BGBL Nr 189/1955) ma obowiązek meldowania
wszystkich potwierdzonych wypadków przy pracy,
które spowodowały śmierć pracownika lub chorobę zawodową trwającą dłużej niż 3 dni.
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Inspektorzy pracy opracowują również
własną dokumentację wypadków przy
pracy śmiertelnych i ciężkich, o których
są powiadamiani przez pracodawców
lub zakładowe służby bhp oraz służby publiczne, służbę zdrowia, pogotowie ratunkowe itp. W wyniku takiego
meldunku inspektorzy pracy kontrolują niezwłocznie przedsiębiorstwo,
przeprowadzają odrębne dochodzenie
wypadkowe i wypełniają specjalny formularz „Protokół dochodzenia w sprawie wypadku przy pracy”8.

Formularz ten zawiera 10 pozycji dotyczących inspektora prowadzącego dochodzenie, przedsiębiorstwa, w którym
zatrudnione były ofiary wypadków, przyczyny, okoliczności i skutków wypadków.
Ważną częścią tego załącznika stanowi kod
cyfrowy, który obejmuje zestaw informacji
na temat przyczyn i okoliczności wypadku
oraz zastrzeżeń inspektora pod adresem
pracodawcy, służb bezpieczeństwa w zakładzie, ustalenia winnych wypadku.
Osoba wypełniająca kwestionariusz nie
musi posługiwać się specjalną instrukcją,
wystarczająca jest pobieżna znajomość
przebiegu wypadku oraz dane na temat
ofiary wypadku, skutków wypadku, kasy
ubezpieczeniowej. Większość z ponad 250
tys. austriackich przedsiębiorstw stanowią
małe podmioty, zatrudniające do 19 osób.
Znaczna część (ponad 35%) ogółu zatrudnionych koncentruje się w największych
przedsiębiorstwach (powyżej 500 pracowników).
Pracodawcy prowadzą dokumentację
wypadkową związaną z wypadkami śmiertelnymi oraz powodującymi dłuższą niż trzy
8
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dni niezdolności do pracy. Ponadto opracowują akta, dotyczące wydarzeń wypadkowych, które mogły zakończyć się śmiercią
ofiary lub trwałym uszczerbkiem zdrowia
pracownika (a szczęśliwy przypadek sprawił, iż uniknięto takich konsekwencji).
Okres przechowywania dokumentacji wynosi 5 lat. Pracodawcy są zobligowani do
sporządzania informacji o poszczególnych
wypadkach przy pracy na żądanie Inspektoratu Pracy i przekazywania ich właściwym inspektorom pracy. Najczęściej banki
danych o wypadkach przy pracy są przez
inspektorów pracy wykorzystywane między
innymi w celach kontrolnych i służą jako
materiał w prewencji wypadkowej. Inspekcja Pracy w Austrii poświęca szczególnie
wiele uwagi akcjom mającym na celu podnoszenie świadomości pracowników w zakresie tzw. samoochrony, albowiem wiele
wypadków jest powodowanych przez tzw.
czynnik ludzki. Uświadamianie pracownikom o przyczynach wypadków, prowadzenie różnych form szkolenia, ostrzeganie,
kształtowanie odpowiednich postaw i nawyków zwiększa szansę uniknięcia wielu
wydarzeń wypadkowych.
Najobszerniejszym źródłem informacji
podstawowej o wypadkach przy pracy są
dla Inspekcji Pracy zakłady ubezpieczeniowe, a nie Centralny Urząd Statystyczny
(OSTAT). Głównym podmiotem zajmującym się w Austrii statystyką wypadkową
jest Zakład Ubezpieczeń od Wypadków
przy Pracy9. Dane o wypadkach przy pracy
są klasyfikowane według zawodów i rodzajów działalności.
W Austrii znaczna większość zakładów
pracy podlega nadzorowi i kontroli Inspektoratom Pracy, zatrudniającym około
300 inspektorów działających w 19 regio9

Algemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA).
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nalnych inspektoratach, tudzież w inspektoracie budowlanym. Inspektoraty pracy
podlegają bezpośrednio Centralnemu Inspektoratowi Pracy, który jest usytuowany przy Federalnym Ministerstwie Pracy
i Opieki Socjalnej.
Od 1883 roku przestrzeganie przepisów
prawa monitorowali inspektorzy rządowi,
pracujący niezależnie od organizacji pracodawców i pracowników. W 1972 roku Rada
Państwa uchwaliła ustawę o Ochronie Pracowników. Przedmiotowa ustawa oddzieliła zagadnienia ochrony pracy od „Kodeksu
Przemysłowego” i nadała ochronie pracy
odrębny status prawny, który obowiązywał
do 1 stycznia 1995 roku. Natomiast aktualnie obowiązuje ustawa federalna o ochronie
higieny i bezpieczeństwa pracy, która jest
stosowana w prawie unijnym10.
3. Belgia
W Belgii system informacji o wypadkach przy pracy jest powiązany z instytucją
ubezpieczeń wypadkowych, a dane są zbierane i przetwarzane przez różnorodne organizacje ubezpieczeniowe. Od 1988 roku
Fundusz Wypadków przy Pracy (Fond des
Accident du Travail) gromadzi informacje o wypadkach przy pracy w centralnym
banku danych. Fundusz Wypadków przy
Pracy po zbadaniu danych prezentuje je
w formie tablic statystycznych w układzie
odpowiadającym potrzebom i kryteriom
ubezpieczeniowym, dane przekazuje do
analizy innym instytucjom, takim jak np.
Krajowy Instytut Statystyki, Ministerstwo
Pracy oraz Inspektorat Pracy. Inspektorat
Pracy nie rejestruje zgłoszeń, lecz otrzy10

Por. L. Florek, Polskie prawo pracy a standardy Unii
Europejskiej (w:) Polskie prawo pracy w okresie
transformacji w oświetleniu prawa wspólnotowego, prawa zbiorowa pod redakcją H. Lewandowskiego, Warszawa 1997, s. 235.

muje kopie raportów o wypadkach przy
pracy dla swoich własnych celów. Należy
zauważyć, że istnieje obowiązek zgłaszania
wszystkich wypadków przy pracy, a więc
tych, które spowodowały, jak i tych, które
mogły, a nie spowodowały zdarzeń wypadkowych. System zgłaszania o wypadkach
funkcjonuje w regulacji ubezpieczeniowej.
Wypadki w drodze do pracy i z pracy są
uwzględnione w meldunkach, ale w statystykach prezentowane są oddzielnie.
Krajowy Instytut Statystyki weryfikuje, klasyfikuje i publikuje informacje statystyczne,
dotyczące pracowników ubezpieczonych.
Jak wynika z danych statystycznych,
z około 500 tys. zakładów pracy 97% stanowią małe podmioty gospodarcze, zatrudniające do 19 pracowników.
W przedsiębiorstwach tych znalazło
zatrudnienie niecałe 25% ogółu zatrudnionych, natomiast największy odsetek
miejsc pracy – ponad 35% – oferują duże
przedsiębiorstwa, zatrudniające ponad 500
pracowników.
W Belgii urzędnicy i robotnicy z sektora publicznego, posiadający podobny status,
są ubezpieczeni częściej przez państwowe
niż prywatne zakłady ubezpieczeniowe, ale
żadne informacje statystyczne, dotyczące
wypadków przy pracy w tym sektorze, nie
są udostępniane (a więc w konsekwencji
przetwarzane i prezentowane w opracowaniach statystycznych). Stąd też większość pracowników sektora publicznego,
podobnie do osób pracujących na własny
rachunek oraz zatrudnionych w sektorze
rolniczym, nie jest włączona do systemu
informacji wypadkowej.
Klasyfikacja zawodów, kategorie
wieku i działalności stosowane
w statystyce wypadkowej nie korespondują ze stanem prawnym
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Unii Europejskiej. Niemniej jednak
statystyki wypadkowe (dotyczące wypadków przy pracy, wypadków śmiertelnych oraz wypadków
powodujących zakłócenie pracy)
uwzględniają: płeć, wiek, zawód
i rodzaj działalności poszkodowanych, a statystyka dotycząca
przyczyn wypadków uwzględnia
jedynie rodzaj działalności, czyli
sektor publiczny lub prywatny.
4. Francja
We Francji sposób informacji wypadkowej funkcjonuje na podstawie systemu
ubezpieczeń wypadkowych. Pracodawcy
mają obowiązek zawarcia ubezpieczenia
w razie choroby zawodowej i wypadku
przy pracy. Większość z nich musi uczestniczyć w systemie państwowym, zarządzanym przez Krajową Kasę Ubezpieczenia
Chorobowego Pracowników11, 16 Regionalnych Kas Ubezpieczenia Chorobowego12, oraz około 100 Kas Podstawowych
Ubezpieczenia Chorobowego13. Wysokość
składki ubezpieczeniowej jest regulowana
przez ustawę o zabezpieczeniu społecznym
(„Code de la Securite Sociale”).
Urzędnicy i robotnicy zatrudnieni w
większości sektorów są objęci Regionalnymi Kasami Ubezpieczenia Chorobowego (CRAM). Dane statystyczne są
zbierane przez Krajową Kasę Ubezpieczenia (CNAM) z biur regionalnych i z dużych
rządowych podmiotów gospodarczych, jak
np. elektrownie, gazownie, koleje i kopalnie.
We Francji jest piętnaście organizacji gospodarczych, zbierających karty wypadków.
Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salaries – CNAM.
12
Caisses Regionales de l’Assurance Maladie –
CRAM.
13
Caisses Primaires d’Assurance Maladie – CPAM.
11
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Przepisy prawa nie zobowiązują osób
niebędących pracownikami najemnymi
do zawierania ubezpieczenia, ale rolnicy
i ich rodziny mogą być ubezpieczeni przez
Mutualité Sociale Agricole. Pracujący na
morzu (szczególnie pracownicy najemni)
są włączeni do ubezpieczenia l’Etablissement National des Invalides de la Marine.
Ogólnie pracownicy służby cywilnej, jak
np. urzędnicy rządowi, władze lokalne czy
szpitale publiczne nie są włączeni do systemu.
Sposoby przekazywania meldunków
wypadkowych są różne w poszczególnych
organizacjach gospodarczych. Niezależnie
od tych zróżnicowań, wszyscy pracodawcy
mają obowiązek niezwłocznego ustalenia
okoliczności wypadku i przystąpienia do
skompletowania meldunku o wypadku przy
pracy oraz wysłania go do CPAM w ciągu 48 godzin od momentu ustalenia okoliczności. Pracodawcy są zobowiązani do
zawiadamiania o wszystkich wypadkach,
które wydarzyły się w miejscu pracy, bądź
w czasie pracy w ciągu 48 godzin do kasy
ubezpieczeń społecznych, odpowiedniej dla
danego zakładu pracy. W kasach ubezpieczeń społecznych są reprezentowani przedstawiciele pracodawców i pracowników.
Zawiadomienie dokonywane jest na specjalnym druku, zawierającym dane dotyczące przedsiębiorstwa, ofiary wypadku, jak
również okoliczności wypadku. W każdym
przedsiębiorstwie powinna pozostać kopia
z dokumentacji o każdym wypadku.
W pewnych przypadkach pracodawca
zobowiązany jest do stworzenia specjalnego wykazu, w szczególności wówczas, gdy
zwolniony jest z zawiadamiania o lekkich
(mniej istotnych) wypadkach. Spis ten
wysyłany jest co roku do ubezpieczeń społecznych. Kopia zawiadomienia o wypadku
pozostaje do dyspozycji w przedsiębior-
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stwie i może być udostępniona inspektorom pracy, funkcjonariuszom prewencji
z ubezpieczeń społecznych albo członkom
personelu.
W przedsiębiorstwach, które zatrudniają powyżej 50 pracowników, dyrektor
przedsiębiorstwa musi co roku sporządzić
dla urzędu do spraw warunków pracy oraz
higieny socjalnej (CHSCT) meldunek dotyczący warunków pracy. W szczególności
w powyższym meldunku należy umieścić
informacje na temat wypadków przy pracy
i chorób zawodowych, które miały miejsce
w ciągu ostatniego roku. Pracownicy prewencji ubezpieczeń społecznych mogą badać meldunki, które muszą być wysyłane do
inspektora pracy. Ubezpieczenie społeczne
zapewnia odpowiednie oszacowanie wypadku dla każdego inspektora pracy, który
jest funkcjonariuszem ministra pracy i jest
informowany o wszystkich wypadkach
w przeciągu od ośmiu do piętnastu dni.
Inspektor może przeprowadzić własne dochodzenie powypadkowe, jeżeli uzna to za
niezbędne. W razie poważnych wypadków
nawet pogotowie ratunkowe informuje systematycznie inspekcję o powstałych
zdarzeniach. CPAM14, której obowiązkiem
jest wypłacenie rekompensaty pracownikowi z tytułu wypadku, przekazuje kopię
informacji do Inspekcji Pracy. A zatem
inspektorzy pracy dysponują statystykami
sporządzonymi przez kasy narodowe ubezpieczeń społecznych. Dostarczone meldunki pozwalają na analizę sytuacji w różnych
gałęziach działalności przedsiębiorstw.
Znaczące informacje na temat sytuacji
wypadkowej w poszczególnych przedsiębiorstwach docierają do inspektorów pracy
za pośrednictwem niektórych elementów
systemu ubezpieczeniowego. Otóż przy
14

Kasy Podstawowe Ubezpieczenia Chorobowego Caisses Primaires d’Assurance Maladie.

ustalaniu stawek ubezpieczeniowych (dla
każdego przedsiębiorstwa, którego dochód
przekracza 10 pensji) brany jest pod uwagę
przede wszystkim wskaźnik częstotliwości
oraz liczba zgłoszonych wypadków, a także
stopień ich ciężkości i poziom ryzyka. Dane
te przekazywane są inspektorom pracy i służą, jako informacje o sytuacji wypadkowej.
Inspektor pracy najczęściej zbiera informacje o wypadkach, które wydarzyły
się w szczególnych okolicznościach. Z kolei agent kontroli ocenia sytuację i skupia
swoje zainteresowanie na cechach charakterystycznych wydarzenia wypadkowego.
W przypadku ciężkiego lub śmiertelnego
wypadku przy pracy badanie zdarzenia jest
obowiązkowe. W zakładach pracy, w których wydarzyły się wypadki, przeprowadzane są badania przez Urząd Higieny
i Bezpieczeństwa Pracy (CHSCT), których wynikiem jest meldunek dla inspektora pracy. Zakłady pracy zatrudniające
ponad 200 pracowników mają, określoną
w sposób indywidualny, wysokość składki
ubezpieczeniowej, relatywnie do wskaźników ciężkości i częstotliwości wypadków.
Inspektorzy pracy otrzymują od Regionalnych Kas Ubezpieczenia Chorobowego
(CRAM) pełną informację na temat wysokości składki ubezpieczeniowej w podległych im przedsiębiorstwach, jednakże
nie stanowi to podstawowego kryterium
określania priorytetów kontrolnych (nie
ma automatycznego programu przekładającego informacje o sytuacji wypadkowej
w konkretnym przedsiębiorstwie na plan
kontroli realizowany przez inspektorów).
Niemniej jednak przy ustalaniu krajowych
priorytetów kontrolnych brane są pod uwagę rankingi wysokości składek płaconych
przez pracodawców.
Inspekcja pracy zajmuje się całością stosunku pracy, dlatego w ramach tego celu
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ogólnego jest skupiona głównie na prewencji, tudzież zdrowiu i bezpieczeństwie pracy.
Działania nie kończą się tylko na obliczaniu
wskaźników wymaganych przez przepisy
ubezpieczeń chorobowych. Atmosfera socjalna panująca w zakładach pracy, obecność
lub nie szeroko pojętej polityki prewencyjnej, a także rodzaje niebezpieczeństw oraz
ich związek z priorytetami narodowego
programu działań należą do aspektów branych łącznie w działaniach inspekcji15.
W każdym sektorze inspekcji, z zakresu jego kompetencji wybór przedsiębiorstw
do kontroli może być dokonany indywidualnie i dotyczyć konkretnych zakładów
pracy lub w sposób ogólny, polegający na
okresowym badaniu danej kategorii wypadków przy pracy. Przeprowadzona analiza
sytuacji pracowników, którzy byli zatrudnieni na czas nieokreślony wykazała, iż są
oni częściej ofiarami wypadków. Statystyki
krajowe, dotyczące wypadków przy pracy
i chorób zawodowych, są sporządzane i publikowane przez CNAM16 oraz CRAM17
specjalnie dla potrzeb Ministerstwa Pracy.
We Francji system klasyfikacji przedsiębiorstw odpowiada potrzebom ubezpieczeń
społecznych i dokonany jest na podstawie
następujących kryteriów:
 działalności,
 efektywności (wypracowanych dochodów).
Status prawny, zasady funkcjonowania, organizacja i struktura inspekcji pracy we Francji uregulowane zostały dekretem (nr 75–275 z 1975 roku)
o specjalnym statusie Inspektoratu Pracy. Ustanowiono wówczas międzyministerialny organ spraw
Inspektoratu Pracy, wspólny dla ministerstw pracy,
rolnictwa i transportu (złożony z naczelnych dyrektorów ds. pracy, dyrektorów ds. pracy, wicedyrektorów ds. pracy oraz inspektorów pracy).
16
Krajowa Kasa Ubezpieczenia Chorobowego Pracowników.
17
Regionalne Kasy Ubezpieczenia Chorobowego.
15
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Statystyki krajowe zawierają informacje o wszystkich wypadkach niezależnie od
tego, czy spowodowały one przerwę w pracy, czy też nie. Istnieje wymóg przekazywania raportów o wypadkach w drodze
do pracy i z pracy, ale z wyjątkiem sektora
telekomunikacyjnego, który może być prezentowany oddzielnie. Statystyka wypadkowa uwzględnia na ogół wiek, płeć, zawód
i rodzaj aktywności ekonomicznej.
We Francji działa blisko dwa miliony przedsiębiorstw, ponad 30% ogółu
zatrudnionych pracuje w małych przedsiębiorstwach, które zatrudniają do 19
pracowników. Administracja państwowa
nie podlega nadzorowi Inspektoratu Pracy, podobnie jak praca na własny rachunek.
W zależności od monitorowanej działalności, inspektorzy pracy podlegają różnym
ministerstwom (pracy, rolnictwa, transportu, przemysłu, gospodarki morskiej i budownictwa).
Nadzorowanie zakładów przemysłowych i handlowych oraz jednostek z nimi
związanych, niezależnie od ich rodzaju –
publicznych czy prywatnych, świeckich czy
religijnych – wolnych zawodów, spółek prawa cywilnego, związków zawodowych i innych stowarzyszeń – należy do obowiązków
Ministerstwa Pracy.
Ministerstwo Pracy jest więc resortem,
któremu podlega we Francji główny trzon
inspekcji pracy. Terytorialna struktura organizacyjna inspekcji pracy jest powiązana z podziałem administracyjnym kraju:
dwadzieścia dwie dyrekcje regionalne korespondują z dwudziestoma dwoma metropolitarnymi regionami administracyjnymi;
profesjonalną strukturę inspekcji tworzy 101 dyrekcji departamentów, którym
podlegają 432 sekcje. Sekcja jest lokalnym
oddziałem operacyjnym, pracują w nim inspektorzy pracy (na koniec 1994 roku we
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francuskim Ministerstwie Pracy zatrudnionych było 820 inspektorów pracy, w tym
174 tzw. inspektorów - elewów) oraz tzw.
kontrolerzy pracy asystujący inspektorom.
Inspekcja Pracy we Francji często
podejmuje przedsięwzięcia i akcje, których bazę stanowią wyniki
analiz statystycznych, dotyczących
wypadków przy pracy. Kilka takich
przedsięwzięć zaprezentowano
w opublikowanym ostatnio raporcie przeznaczonym dla Międzynarodowego Biura Pracy18.

5. Grecja
W Grecji funkcjonuje podwójny system
gromadzenia informacji wypadkowej, co
w praktyce oznacza, iż wszyscy pracodawcy
mają obowiązek przekazywania raportów
o każdym wypadku przy pracy do właściwego
inspektoratu pracy w ciągu 48 godzin, a do
Funduszu Zabezpieczenia Socjalnego w ciągu pięciu dni. Ponadto wypadki śmiertelne
i ciężkie (jeśli powodują ponad 7 dni niezdolności do pracy) muszą być zgłoszone
policji.
Przyjmowane są również informacje
przekazywane przez pracowników i właściwe instytucje, np.: policję, ubezpieczenia. Zbiorcze dane dotyczące półrocznych
okresów są przekazywane z wszystkich biur
inspekcji pracy i gromadzone łącznie przez
„Państwową Służbę Statystyczną”. Instytucje ubezpieczeniowe prowadzą swoją
własną statystykę. Zastosowanie takiego
podwójnego systemu zbierania informacji
daje dużą pewność, iż wszystkie wypadki
przy pracy zostaną włączone do ogólnej,
18

L’Inspection du Travail en France en 1994. Les
chiffres clefs. Rapport au Bureau International du
Travail. Ministere du travail et des affaires sociales
– Paris 1996, s. 37–43.

oficjalnej statystyki, gdyż głównym jej źródłem są informacje ubezpieczeniowe (jest
to źródło bardziej wiarygodne niż inspekcja
pracy, do której nie zawsze docierają pełne
dane).
W Grecji działa około 40 półpublicznych instytucji ubezpieczeniowych, z trzema głównymi (IKA, OGA i TEBE),
obejmującymi około 50% wszystkich zasobów pracy. Pracownicy sektora publicznego i półpublicznego nie są objęci systemem
gromadzenia informacji wypadkowej.
Wymóg zgłaszania informacji o wypadkach obejmuje także ubezpieczonych
robotników pracujących na własny rachunek w małych firmach, budownictwie i rolnictwie. Wszystkie wypadki powodujące
dłuższą niż jednodniową absencję w pracy
muszą być zgłoszone. Wypadki w drodze
do pracy i z pracy są włączone do statystyki,
ale są prezentowane oddzielnie.
Pracodawcy i inne kategorie osób zatrudnionych są zobowiązani do przekazywania zgłoszenia wypadkowego
i przygotowują specjalną dokumentację,
tzw. „oficer techniczny” przeprowadza dochodzenie i zbiera dane o wypadku przy
pracy. Równocześnie przygotowywana jest
dokumentacja dla celów ubezpieczeniowych. Dane o wypadku są wpisywane przez
oficera technicznego i lekarza zakładowego
do Księgi Wypadków.
Dostęp do danych wypadkowych, gromadzonych w zakładach pracy, mają: inspektoraty pracy, oficerowie techniczni
i lekarze medycyny pracy. Również reprezentanci pracowników i członkowie Komitetu Zdrowia i Bezpieczeństwa (EYAE)
mają dostęp do tych danych. Pracodawca
nie jest zobowiązany prawnie do przekazywania miesięcznych, kwartalnych czy rocznych sprawozdań zbiorczych o wypadkach
przy pracy.
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Pełna informacja o wszystkich wypadkach dociera do Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (IKA). Inspektorzy pracy mają oczywiście dostęp do tych rejestrów19. Należy podkreślić, iż 58% ogółu
przedsiębiorstw zatrudnia nie więcej niż
19 osób, a 95% przedsiębiorstw greckich
można zaliczyć do SMEs. Często kluczem
do osiągnięcia postępu w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz wprowadzenia
szczególnych regulacji prawnych w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw
jest statystyka wypadkowa na poziomie lokalnym.
W Grecji w 1934 roku została ustanowiona inspekcja pracy, kiedy to przyjęto
przepisy, dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Za monitorowanie
wdrażania tych przepisów byli odpowiedzialni urzędnicy państwowi.
Inspekcję Pracy jako instytucję powołano mocą ustaw z 1954 i 1955
roku, w związku z ratyfikowaniem
konwencji MOP nr 81. Powyższe
akty prawne, jak i ustawa ramowa
z roku 1985 roku, stanowią podstawę dla obecnego zakresu funkcjonowania Inspekcji Pracy, która jest
usytuowana w strukturze organizacyjnej Ministerstwa Pracy, w formie
odrębnego departamentu.

Inspektorzy pracy (inspektorzy techniczni i inspektorzy administracyjni)
przydzieleni do 52 prefektur pracują w departamentach technicznych i departamentach administracyjnych pod nadzorem
głównych inspektorów pracy. Personel inspekcji pracy stanowią urzędnicy cywilni,
mianowani przez prefektów i im podlegli
19
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Inspektorat Pracy w Grecji jest szczególnie zainteresowany w poszukiwaniu sposobów dotarcia do
małych i średnich przedsiębiorstw (tzw. SMEs).

w sensie stosunku pracy, natomiast w sensie merytorycznym podporządkowani wytycznym i procedurom wyznaczanym przez
centralne departamenty Ministerstwa Pracy.
6. Hiszpania
W Hiszpanii podstawowe ustawodawstwo z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia
w warunkach pracy zawarte jest w ustawie
31/1995 o zapobieganiu zagrożeniom przy
pracy. Przedmiotowa ustawa uwzględnia
dorobek prawny Wspólnoty Europejskiej, w szczególności zaś rozporządzenia
89/391/UE, dotyczącego przyjęcia działań
dla szerzenia poprawy w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w warunkach pracy.
Rozporządzenie to zawiera ogólne ramy
prawne polityki prewencyjnej Wspólnoty
Europejskiej.
Inspekcja Pracy i Ubezpieczeń Społecznych posiada funkcję nadzorowania
i kontroli przepisów, dotyczących zapobiegania zagrożeniom przy pracy. Jej zadaniem
jest informowanie Władz do Spraw Pracy
o wypadkach śmiertelnych, bardzo poważnych, poważnych i tych, które z uwagi na
swoje cechy lub poszkodowane podmioty
wymagają takiej informacji. Ponadto należy
meldować o chorobach zawodowych, w sytuacji, gdy wspomniane władze zażądają informacji o przestrzeganiu norm prawnych
w dziedzinie zapobiegania zagrożeniom
przy pracy20.
20

Od stycznia 1990 roku pracowano nad projektem
ujednolicania systemów statystycznych, dotyczących wypadków w poszczególnych krajach Unii
Europejskiej (European Statistics on Accidents at
Work), prowadzonym wspólnie przez Sekcję E2
EUROSTAT (biuro statystyczne Wspólnoty Europejskiej) i Sekcję E3 Zarządu Zdrowia i Bezpieczeństwa Głównego Urzędu Zatrudnienia, Spraw
Pracy i Spraw Socjalnych (DG V).
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Procedura rejestrowania wypadków
przy pracy jest ściśle określona. Przedsiębiorca lub pracownik będący na własnym
rozrachunku, a także podmiot gospodarczy,
chroniony przez określoną formułę ubezpieczeń społecznych, w razie wypadku przy
pracy jest sam odpowiedzialny za wypełnienie raportu o wypadku i przekazanie
oryginału oraz dwóch jego kopii organowi administracyjnemu lub współpracującemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
w przeciągu pięciu dni roboczych od daty
wypadku lub zwolnienia lekarskiego.
Organ administracyjny lub współpracujący ZUS koduje pewne dane w otrzymanym raporcie (zgodnie z kluczem
określonym w normach) i koryguje możliwe błędy, zachowując oryginał. W terminie kolejnych dziesięciu dni roboczych
przesyła dwie pozostałe kopie regionalnym
władzom do spraw pracy, odpowiadającym
organowi pracy poszkodowanego pracownika.
Władze do spraw pracy przekazują jedną
kopię kompetentnemu organowi Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych, odpowiedzialnemu za opracowywanie oficjalnych
danych statystycznych i przekazuje kopię
otrzymanego raportu Regionalnej Inspekcji
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
W pewnych przypadkach (śmierć pracownika, wypadki uznane za bardzo poważne, poważne lub takie, którym uległo
więcej niż czterech pracowników jednocześnie) przedsiębiorca, niezależnie od wypełnienia raportu o wypadku, ma obowiązek
poinformować w przeciągu 24 godzin regionalne władze do spraw pracy, odpowiadające miejscu, gdzie wydarzył się wypadek,
telegramem lub przy pomocy innego, zbliżonego środka przekazu.
Normy prawa hiszpańskiego wymagają informowania o wszystkich wypadkach

przy pracy, których wynikiem jest nawet
jednodniowa niezdolność do pracy pracownika, nie licząc dnia, w którym wydarzył
się wypadek. Znajduje to pełne uzasadnienie w rozporządzeniu ramowym 98/391/
UE, które ustanawia obowiązek rejestracji
i przedstawiania raportów odpowiednim
władzom o wypadkach przy pracy, których
wynikiem jest ponadtrzydniowa nieobecność w pracy. Pracodawca (lub osoba czy
organ, któremu ta funkcja została przez
niego powierzona, w zależności od struktur przedsiębiorstwa) jest zobowiązany do
przekazywania dokumentacji związanej
z wypadkiem.
W sektorze państwowym odpowiedzialnym za informowanie o wypadkach
jest organ administracji państwowej, aczkolwiek sposoby przekazu i przyznawania świadczeń na rzecz poszkodowanych
podlegają różnym zasadom, w zależności
od miejsca pracy. W administracji wojskowej nie istnieje pojęcie wypadku przy pracy
(z tytułu pełnionej służby). Decyduje o tym
organ państwowy nienależący do systemu
ubezpieczeń społecznych. Informowanie
o wypadkach nie odbywa się na zasadach
ogólnych, a więc dane te nie wchodzą do
oficjalnych statystyk o wypadkach przy
pracy.
W przypadku pracowników będących
na własnym rozrachunku, chronionych
w razie wypadku przez odpowiednią normę ubezpieczeń społecznych (pracownicy
występujący jako podmioty gospodarcze
oraz pracownicy na własnym rozrachunku specjalnej formuły rolniczej i morskiej),
sam pracownik winien wypełnić raport
o wypadku przy pracy. Wypełniając raport o wypadku, pracodawca powinien
ujawnić informacje, do których ma dostęp
(dane osobowe i pracownicze zatrudnionego, w tym również dane o charakterze
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finansowym w celu dokładnego wyliczenia świadczeń finansowych, jakie przysługują ewentualnie poszkodowanemu),
dane o przedsiębiorstwie pracowniczym
lub o firmie i o zdarzeniu wypadkowym.
Podstawowym źródłem danych o wypadku są informacje pochodzące od samego
poszkodowanego pracownika, świadków
wypadku i w określonych przypadkach
od wewnętrznych organów do spraw prewencji w firmie, przedstawiciela do spraw
prewencji, komitetu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowe dane zawarte są
w raporcie o wypadku, a kopię wręcza się
poszkodowanemu pracownikowi lub jego
przedstawicielowi.
Niezależnie od raportu o wypadku przy
pracy, występują jeszcze dwa dokumenty:
sprawozdanie o wypadkach bez zezwolenia lekarskiego i miesięczne sprawozdanie
o powrotach do pracy po wypadku.
Sprawozdanie o wypadkach bez zwolnienia lekarskiego wypełnia się każdego
miesiąca w związku z wypadkami przy pracy, które nie spowodowały nawet czasowej
niezdolności do pracy. Melduje o nich pracodawca lub pracownik będący na własnym
rozrachunku.
Miesięczne sprawozdanie o powrotach
do pracy i zgonach osób, które uległy wypadkom wypełnia organ administracyjny do
spraw świadczeń na podstawie zaświadczeń
lekarskich. Sprawozdanie to przekazuje się
odpowiedniemu organowi Ministerstwa
Pracy i Spraw Socjalnych, odpowiedzialnemu za oficjalne dane statystyczne, przed
dziesiątym dniem miesiąca następującego
po tym, którego dane dotyczą.
Meldunki o wypadkach przy pracy, które
miały miejsce w zakładach pracy, stanowią
również źródło dodatkowej informacji dla
inspektorów co do warunków pracy i odbywania się procesów produkcyjnych, jak
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również stopnia ich zgodności z normami
bezpieczeństwa i higieny pracy. Niezależnie
od przedsięwzięcia środków prawnych, wynikających z wypadku przy pracy, inspektor
może informować, ostrzegać lub nawet wymagać od pracodawcy modyfikacji prewencyjnych odnośnie określonej fazy procesu
produkcyjnego.
Na uwagę zasługuje fakt, że Inspekcja
Pracy i Bezpieczeństwa Socjalnego nie posiada własnej bazy danych o wszystkich zaistniałych wypadkach. Bazę taką prowadzi,
opracowuje i aktualizuje wyspecjalizowana
jednostka Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych, działająca jako centrala.
Natomiast inspekcja pracy posiada
rejestr informatyczny o wszystkich wypadkach przy pracy, w związku z którymi
wszczyna działania i przekazuje informacje
– dotyczy to wszystkich wypadków: śmiertelnych, bardzo poważnych i poważnych,
o których otrzymuje informacje od władz
do spraw pracy. Dane te można uzyskać
podzielone według dziedzin gospodarczych, według regionów czy wspólnot autonomicznych lub firm, gdzie wydarzyły się
wypadki przy pracy.
Hiszpański system informacji wypadkowej bazuje na systemie ubezpieczeniowym.
Raport o wypadku sporządza się w pięciu
kopiach, które otrzymują następujące osoby
i instytucje:


pracodawca,



pracownik,



instytucja ubezpieczeniowa,



Inspekcja Pracy,



Departament Przetwarzania Danych
i Statystyki w Ministerstwie Pracy
i Zabezpieczenia Socjalnego (Social Security).
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Pracodawca ma możliwość wyboru zakładu ubezpieczeniowego. Może zawrzeć
umowę ubezpieczenia dla pracowników
albo w krajowym systemie bezpieczeństwa
socjalnego (INSS), albo w półprywatnych
instytucjach ubezpieczeniowych, których
jest około 100. Wielkie przedsiębiorstwa
mogą prowadzić ubezpieczenia wzajemne
(samodzielnie), ale i one są objęte obowiązkiem zgłaszania raportów wypadkowych.
Większość pracowników sektora publicznego nie jest objęta powszechnym systemem informacji wypadkowej, natomiast
pracujący na własny rachunek rolnicy i robotnicy morscy są włączeni do tego systemu. Wszystkie wypadki, które powodują
dłuższą niż jednodniową absencję w pracy, podlegają zgłoszeniu i są rejestrowane
(pozostałe wypadki, powodujące zranienie,
także podlegają obowiązkowi zgłoszenia,
lecz są włączone do odrębnego systemu informacyjnego). Wypadki w drodze do pracy
i z pracy są włączone do systemu informacji
statystycznej, ale prezentowane oddzielnie.
Zarząd Główny Inspekcji Pracy i Bezpieczeństwa Socjalnego wydaje co roku rozporządzenia, przy pomocy których planuje
konkretne działania, które podejmą inspektorzy, także w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy. Odnotować można by dla
przykładu, że inspektorzy prowadzą działalność w tych sektorach gospodarki, gdzie
istnieje potencjalnie największe zagrożenie
związane z bezpieczeństwem i zdrowiem,
a także w tych gałęziach, gdzie odnotowuje
się największą liczbę wypadków przy pracy.
Postawiono sobie za cel przeprowadzenie
inspekcji bezpieczeństwa i higieny pracy
według następującego podziału:


50% planowanych działań: inspekcje
bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie.







25% planowanych działań: inspekcje bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach
akcji regionalnych. Organizowanie tych
akcji spoczywa na poszczególnych naczelnikach inspektoratów regionalnych
i dotyczy tych dziedzin (poza budownictwem), w których występują największe zagrożenia na terenie regionu.
Przewidziane jest najwyżej po trzy akcje
w każdym inspektoracie regionalnym.
5% planowanych działań: inspekcje bezpieczeństwa i higieny pracy w związku
z „Programem specjalnym” śledzenia
i kontroli przestrzegania przepisów regulujących ochronę przed zagrożeniem
czynnikami specjalnymi: azbestem, ołowiem, hałasem, benzolem, chlorkiem
winylu, a także substancjami, których
produkcja i użycie są zabronione.
Pozostałe 20% przewidzianych inspekcji
dotyczyć będzie działalności niezaplanowanej, która obejmie badanie wypadków przy pracy, prowadzenie czynności
dotyczących skarg oraz inne działania
wchodzące w zakres pracy Inspekcji.

Planowanie roczne działań Inspekcji
Pracy i Ubezpieczenia Społecznego w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w warunkach pracy, związane jest przede wszystkim
z firmami średniej wielkości oraz firmami
małymi (od dziewięciu do dwudziestu pięciu pracowników), w których zwykle poziom reprezentacji związków zawodowych
jest niższy, a informacja, którą uzyskują
zatrudnieni na te tematy, może być nieadekwatna, w związku z czym w firmach
tych występuje potencjalnie wyższe ryzyko
zaistnienia wypadków przy pracy.
System powiadamiania o wypadkach
przy pracy czyni, że zarówno Inspekcja Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych, jak i odpowied-
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ni organ Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych, odpowiedzialny za opracowywanie
oficjalnych danych statystycznych, dysponują początkowo tą samą informacją na temat
wypadku przy pracy. Zasadnicze różnice polegają przede wszystkim na tym, że:






Przepisy prawa hiszpańskiego nie przewidują informowania przez inspektorat pracy o wypadkach uznawanych za
lekkie. (Tylko w wyjątkowych przypadkach, ze względu na towarzyszące tym
wypadkom okoliczności, również się
o nich informuje).
Po meldunku o wypadku Inspekcja Pracy
nie otrzymuje powiadomienia o stanie
zdrowia poszkodowanego. Informacje
te ujmuje się natomiast w oficjalnych
danych statystycznych, uzyskiwanych
w wyniku comiesięcznego zawiadomienia o powrocie do pracy i zgonach
poszkodowanych.
Zgodnie z powyższym, oficjalne statystyki dostarczają Inspekcji Pracy całkowitych i szczegółowych meldunków
o wszystkich wypadkach przy pracy, do
jakich doszło w określonym przedziale czasu. Informacje takie są ważne ze
względu na planowanie działalności inspekcyjnej.

Statystyki wypadkowe uwzględniają
płeć, wiek, zawód oraz rodzaj aktywności
ekonomicznej ofiary wypadku. Jednakże
stosowane w Hiszpanii kategorie wieku
i klasyfikacja zawodów nie korespondują
z proponowanymi przez Unię Europejską.
Oficjalne statystyki dotyczące wypadków przy pracy, opracowywane i publikowane corocznie przez Ministerstwo Pracy
i Spraw Socjalnych, obejmują wszystkie zarejestrowane wypadki. Należy tu zaznaczyć,
że obowiązek informowania o zaistniałych
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wypadkach poprzez odpowiednie sprawozdanie, dopełniany jest w ponad 90% przypadków.
Przyczyny tak wysokiego stopnia powiadamiania o zaistniałych wypadkach
leżą w tym, że przyznawanie świadczeń
państwowego systemu ubezpieczeń uwarunkowane jest powyższym obowiązkiem.
Ponadto wydaje się przy opiece lekarskiej „zaświadczenie o pomocy lekarskiej
w związku z wypadkiem przy pracy”, które
również należy przedstawić jednostce administracyjnej lub współpracującej ubezpieczeń społecznych, która to jednostka
pokrywa także koszty leczenia.
Na podstawie danych o wypadkach
przekazywanych przez odpowiedzialne za
to podmioty, opracowuje się oficjalne statystyki. Statystyki te klasyfikują informacje
w sposób bardzo szczegółowy, uwzględniając rozmaite kryteria. Do najważniejszych
kryteriów należy stopień poszkodowania
w wypadku, wspólnota autonomiczna i region, w którym się wydarzył, miejsce, sposób w jaki nastąpił, czynniki materialne,
które go wywołały, godzina pracy, w której
miał miejsce, godzina dnia, dzień tygodnia,
płeć osoby poszkodowanej, rodzaj zajęcia,
wiek poszkodowanego, rodzaj umowy z najemcą, czas przepracowany na stanowisku
pracy, w miejscu pracy, rodzaj uszkodzenia,
uszkodzona część ciała, powód zatrudnienia się oraz wielkość firmy. Czynniki te
łączy się następnie ze sobą. Zbiera się ponadto informacje o dniach opuszczonych
z powodu zaistnienia wypadku oraz nawrotach chorób po wypadkach.
Hiszpańska Inspekcja Pracy została powołana w roku 1906 jako techniczny organ
Instytutu Reformy Społecznej, utworzonego dla badania sposobów polepszenia sytuacji pracowników w przemyśle i rolnictwie.
W późniejszych latach inspekcja funkcjo-
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nowała w ramach dwóch równorzędnych
organów: inspekcji do spraw pracowników
migracyjnych i inspekcji do spraw ubezpieczeń społecznych. W 1939 roku połączono te dwa organy w państwową inspekcję
pracy, zatrudniającą urzędników państwowych.
Inspekcja Pracy i Bezpieczeństwa
Socjalnego w Hiszpanii ma charakter organu technicznego o statusie instytucji publicznej. W związku
z rozporządzeniami wprowadzonymi w roku 1984, w jej skład wchodzą inspektorzy pracy i kontrolerzy
pracy. Kontrolerzy pracy mają niższy status zawodowy i mniejsze
kompetencje niż inspektorzy pracy. Mogą przeprowadzać kontrolę
z upoważnienia inspektorów pracy,
ale tylko w zakresie zatrudnienia
i bezpieczeństwa socjalnego.

Naczelnym organem Inspekcji Pracy
i Bezpieczeństwa Socjalnego w Hiszpanii
jest Generalna Dyrekcja Pracy i Bezpieczeństwa Socjalnego, odpowiedzialna przed
Ministrem Pracy i Spraw Socjalnych.
7. Irlandia
Irlandzki system informacji wypadkowej bazuje na prawnym obowiązku
sporządzania dokumentacji wypadkowej
przez pracodawców i przekazywania jej do
inspekcji pracy (system ten nie jest powiązany z ubezpieczeniami).
Do 1993 roku system ten obejmował
jedynie przemysł i budownictwo oraz
w niewielkim jeszcze stopniu kopalnie
i kamieniołomy. W rolnictwie, usługach
i handlu nie występował prawny obowiązek sporządzania raportów wypadkowych,
choć śmiertelne wypadki w rolnictwie ra-

czej były ujawniane. Systemem tym objęto na mocy wprowadzonych w 1989 roku
regulacji prawnych21 jedynie około 20%
zatrudnionych.
Poczynając od 1993 roku inspekcja pracy otrzymuje meldunki o wypadkach z 12
sektorów. Są to: przemysł, budownictwo,
rolnictwo i leśnictwo, ochrona zdrowia,
edukacja, instalacje przybrzeżne, przetwórstwo rybne, handel, hotele, urzędy i usługi
publiczne, sądownictwo.
Obowiązek informowania o wypadkach przy pracy obejmuje wszystkie wypadki, które spowodowały niezdolność
do wykonywania normalnej pracy przez
okres dłuższy niż trzy dni (z wyłączeniem
weekendów). Należy przypuszczać, iż nie
ujawnia się mniej groźnych w skutkach
wypadków, szczególnie w budownictwie,
liczba nieujawnianych (niezgłoszonych do
inspekcji pracy) wypadków może być znacząca.
Wypadki w drodze do pracy i z pracy
nie są włączone do statystyki, ale istnieje
wymóg przedstawienia wyjaśnień odnośnie
niebezpiecznych okoliczności poprzedzających wypadek. Raporty wypadkowe są
przekazywane do Krajowego Biura Bezpieczeństwa Pracy i Zdrowia Zatrudnionych
(Health and Safety Authority). Pracujący
na własny rachunek rolnicy nie są objęci
systemem, inni pracujący na własny rachunek są nim w większości objęci.
Pracodawcy mają obowiązek gromadzenia i przechowywania meldunków
o wypadkach przy pracy przez okres 10
lat. Nie ma obowiązku tworzenia komputerowych baz danych o wypadkach na poziomie przedsiębiorstwa, meldunek może
być przechowywany w każdej formie. Do
informacji tych mają oczywiście nieogra21
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niczony dostęp inspektorzy pracy podczas
kontroli przedsiębiorstwa. Ponadto Inspektoraty Pracy mogą żądać od przedsiębiorstwa pisemnych danych o zawartości banku
dotyczącego wypadków przy pracy.
Inspektorzy pracy korzystają z tych informacji przeprowadzając kontrolę w zakładzie pracy, a priorytety kontrolne są
określane przez nadinspektorów pracy,
którzy oczywiście biorą pod uwagę system
wskaźników wypadków przy pracy. Na
tej podstawie ustalana jest częstotliwość
inspekcji w poszczególnych przedsiębiorstwach.
W Irlandii w ostatnim okresie nastąpił
znaczący rozwój systemów informacyjnych i metod ich wykorzystania w celach
prewencyjnych oraz kontrolnych. W 1993
roku znacznie rozwinięto centralny bank
danych o wypadkach przy pracy. Inspektorzy pracy zostali wyposażeni w komputery
osobiste, dzięki czemu na bieżąco uzupełniają informacje zawarte w centralnym
banku danych. Mogą też w każdej chwili
otrzymywać wydruki informacji statystycznych z centrum systemu. Korzystają także
za pomocą komputerów osobistych z innych informacji, np. materiałów służących
pracownikom, poradników itp.
W Irlandii większość przedsiębiorstw
jest zakwalifikowanych (zgodnie z definicją Unii Europejskiej) do kategorii małych i średnich podmiotów gospodarczych
(SME’s). Funkcjonuje tu najmniejsza wśród
krajów członkowskich Unii Europejskiej
liczba przedsiębiorstw (4,804). W 58%
ogółu tych przedsiębiorstw stanowią podmioty zatrudniające do 19 pracowników.
W odniesieniu do tych pracowników inspektorzy stosują zwykle środki perswazji
i pouczenia.
Irlandzki Państwowy Urząd ds. BHP
został utworzony mocą ustawy z 1989
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roku i podlega Ministerstwu Pracy. Jest
trójstronnym ciałem kierowanym przez
zarząd, w skład którego wchodzą przedstawiciele pracodawców, pracowników
i rządu. Inspektorat Pracy wchodzi w skład
Państwowego Urzędu ds. BHP i zgodnie
z Konwencją MOP Nr 81 jest organem
centralnym uprawnionym do prowadzenia
działań inspekcyjnych i monitoringu w zakresie bhp w przedsiębiorstwach.
8. Luksemburg
Informacja statystyczna o wypadkach
przy pracy w Luksemburgu funkcjonuje
na podstawie systemu ubezpieczeniowego. Ubezpieczeni pracownicy są włączeni
do systemu zobowiązującego do zgłaszania informacji wypadkowej. W rolnictwie
systemem tym objęci są także członkowie
rodzin. Zgłoszeniu podlegają wszystkie
wypadki przy pracy, zarówno te, które spowodowały przerwę w pracy, jak i te, które
nie pociągnęły za sobą takich skutków.
Wypadki w drodze do pracy i z pracy są
włączone do systemu, ale meldunki o nich
przekazuje się oddzielnie. W publikacjach
statystycznych występuje kategoryzacja
zgodna z klasyfikacją działalności gospodarczej, jaką stosuje się w Luksemburgu,
jednakże jest możliwe przedstawienie danych w układzie NACE. Rejestruje się także straty związane z liczbą dni niezdolności
do pracy. Kopia karty zgłoszenia wypadku
trafia również do Inspektoratu Pracy.
W Luksemburgu powstała w 1869
roku Inspekcja Pracy, która funkcjonowała jako Inspektorat ds. Pracy i Górnictwa.
Następnie w 1947 roku w wyniku reorganizacji poszerzono uprawnienia i zakres
odpowiedzialności Inspektoratu i został
on włączony do struktury organizacyjnej
Ministerstwa Pracy.
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Inspektorat Pracy i Górnictwa jest odpowiedzialny za nadzór i kontrolę w zakresie bhp w zakładach pracy zatrudniających
pracowników z wyjątkiem urzędników
państwowych.
9. Portugalia
W Portugalii wypadki przy pracy, powodujące dłuższą niż jednodniowa niezdolność
do pracy, których ofiarami byli ubezpieczeni pracownicy, są zgłaszane do jednego
z dwudziestu siedmiu prywatnych zakładów ubezpieczeniowych.
Nietypową drogę przechodzi karta
wypadku przy pracy. Jest ona przesyłana
z zakładu ubezpieczeniowego do Sądu Gospodarczego, który z kolei przekazuje ją do
Biura Statystycznego Ministerstwa Pracy.
Inspekcja Pracy jest obligatoryjnie powiadamiana jedynie o śmiertelnych wypadkach
przy pracy.
Na uwagę zasługuje fakt, że pracownicy
sektora publicznego, tj. 10% siły roboczej,
nie są objęci systemem ubezpieczenia od
wypadków przy pracy.
W związku z czym wypadki, którym ulegli, są zgłaszane do Ministerstwa Finansów
i wypadki te nie są uwzględnione w krajowych statystykach. Natomiast istnieje
wymóg zgłaszania do Inspektoratu Pracy
wypadków przy pracy, które miały miejsce
w inżynierii budownictwa lądowego i wodnego, a także przy pracach publicznych.
Zgłaszaniu podlegają bowiem wszystkie wypadki przy pracy, które pociągnęły za
sobą jakiekolwiek straty. Wypadki w drodze
do pracy i z pracy są też uwzględniane, choć
pracodawcy często rezygnują z polis ubezpieczeniowych obejmujących ten rodzaj
wypadków. Jeśli wypadki te są włączone do
systemu rejestracji, to istnieje możliwość
przeprowadzenia ich selekcji.

Wypadki przy pracy są klasyfikowane
zgodnie z Krajową Portugalską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej, która nie
jest kompatybilna z NACE. Statystyka
krajowa wskazuje na niedokładność całkowitej liczby wypadków w sektorach objętych systemem. Wypadki śmiertelne nie
są zakwalifikowane do tej kategorii, jeżeli
okoliczności śmierci nie zostały wyjaśnione
i zgłoszone zgodnie z wymaganym terminem, tj. w ciągu jednego dnia.
Na uwagę zasługuje fakt, że w Portugalii znacząca większość, sięgająca 97%
przedsiębiorstw, stanowią małe zakłady
pracy zatrudniające do 19 osób.
W 1924 roku powstał Portugalski Inspektorat Pracy, a w dzisiejszym kształcie funkcjonuje od roku
198322. Inspekcja Pracy jest organem publicznym, posiadającym
wymaganą autonomię administracyjną i niezależność. Inspekcja Pracy kierowana jest przez Inspektora
Generalnego i dwóch asystentów.
Osiemnaście jednostek regionalnych jest reprezentowanych przez
delegata odpowiedzialnego za
dany teren działania. Z kolei delegatom i tzw. poddelegatom regionalnym podlegają inspektorzy
pracy pracujący w terenie.

10. Włochy
Włoski system meldunków wypadkowych funkcjonuje podobnie, jak w większości krajów europejskich i powiązany jest
z systemem ubezpieczeniowym, co oznacza, iż raporty o wypadkach przy pracy są
zgłaszane do zakładów ubezpieczeniowych,
odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń,
22
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a następnie kopie tych dokumentów są
przekazywane zainteresowanym instytucjom.
Ubezpieczenie wypadkowe pracowników jest obowiązkowe dla wszystkich zatrudnionych, wykonujących płatną pracę
ręczną stale lub dorywczo w ściśle określonych rodzajach aktywności zawodowej
i procesach produkcyjnych. Urzędnicy
w publicznym i prywatnym sektorze są
ubezpieczeni, jeśli nadzorują pracowników
fizycznych lub gdy regularnie korzystają
w pracy z elektrycznych i elektronicznych
urządzeń (również elektrycznych maszyn
do pisania i kalkulatorów). Pracujący na
własny rachunek (w przemyśle i rolnictwie), w przedsięwzięciach rodzinnych oraz
członkowie spółdzielni są również ubezpieczeni, jeśli wykonują pracę fizyczną związaną ze specyficzną aktywnością zawodową.
Wypadki przy pracy są zgłaszane przez
pracodawcę (w przypadku pracujących na
własny rachunek w rolnictwie – przez lekarza prowadzącego), jeżeli świadectwo
lekarskie stwierdza, iż ofiara wypadku jest
niezdolna do pracy przez okres dłuższy niż
trzy dni. Wypadki w drodze do pracy i z pracy nie są objęte systemem z uwagi na fakt,
iż orzeczenia wypłaty odszkodowań dotyczą
prawie wszystkich tego typu wypadków.
We Włoszech działa specjalna instytucja, która ubezpiecza prawie wszystkich,
którzy mają obowiązek zawarcia ubezpieczenia oraz zajmuje się przetwarzaniem
i publikowaniem danych o zgłoszonych
wypadkach przy pracy. Kopie raportów
o wypadkach przy pracy, zgłaszanych do
INAIL23 są przekazywane do Inspektoratu Pracy, a zawiadomienia o zaistnieniu
wypadków śmiertelnych lub powodujących
dłuższą niż trwająca 30 dni niezdolność do
23
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pracy wysyłane są niezwłocznie do odpowiednich służb (policja, prokuratura).
Do grup zawodowych objętych odrębnym systemem przepływu meldunków wypadkowych zaliczamy m.in.: pracujących
na morzu (Casse Marittime), pracowników
poczty i telekomunikacji (Aziende Autonome del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni), pracowników kolei państwowych
(Amministrazione delle Ferrovie dello Stato).
We Włoszech funkcjonuje ponad 1,5
miliona zakładów pracy, wśród których
97% stanowią małe podmioty, zatrudniające nie więcej niż 19 pracowników. W tej
kategorii przedsiębiorstw znalazło zatrudnienie ok. 55% ogółu zatrudnionych.
We Włoszech prawo z zakresu bhp wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
tudzież realizacja polityki prewencyjnej
i monitoring, leżą w gestii Inspektoratu
Pracy oraz Lokalnych Ośrodków Zdrowia. W 1912 roku we Włoszech powołano
Inspektorat Pracy, który funkcjonował do
1945 roku. Dopiero z chwilą powołania
Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej
w 1945 roku włączono do struktury organizacyjnej tego resortu Inspektorat Pracy.
Lokalne Ośrodki Zdrowia zostały
utworzone na mocy ustawy z 1978 roku,
inicjującej równocześnie powstanie Państwowej Służby Zdrowia podległej Ministerstwu Zdrowia.
Obowiązki w zakresie inspekcji pracy pełnią w podległych sobie przedsiębiorstwach
następujące resorty: Ministerstwo Żeglugi (żegluga morska i zatrudnienie w portach morskich), Ministerstwo Transportu
(transport lotniczy, drogi wodne śródlądowe
i zatrudnienie w portach), Ministerstwo
Przemysłu, Handlu i Rzemiosła (kopalnie
i kamieniołomy), Ministerstwo Obrony.
Odpowiedzialność i kompetencje prawne
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inspektorów pracy zostały uregulowane
ustawowo w 1955 roku.
Inspekcja Pracy jest zorganizowana
w 20 okręgach, obejmujących 94 prowincje
(biura terenowe) i podlega Głównemu Inspektoratowi Pracy.
We Włoszech funkcjonuje obecnie ponad 750 Lokalnych Ośrodków Zdrowia,
które zajmują się zagadnieniami zdrowia
mieszkańców z włączeniem problematyki prewencji w pracy, higieny i ochrony
środowiska. Ustawa nadaje takie same
uprawnienia kontrolne inspektorom Lokalnych Ośrodków Zdrowia, jak inspektorom pracy. Zarówno Inspektorzy Pracy, jak
i Inspektorzy LOZ, są traktowani przez
prefektów jako funkcjonariusze quasi-sądowi, bowiem służbowo współpracują
z oskarżycielem publicznym (prokuratorem) w zakresie podejmowania określonych prawem działań.
Wnioski ogólne
Mówiąc o ustawodawstwie wypadkom w niektórych krajach europejskich na tle prawa unijnego,
nie sposób pominąć Państwowej
Inspekcji Pracy, która jest w Polsce organem nadzoru i kontroli,
a w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
podlega Sejmowi RP od 1989 roku
co jest rozwiązaniem unikatowym.
Zakres jej działania i uprawnień
określa ustawa z dnia 13 IV 2007
roku o Państwowej Inspekcji Pracy.
Nadzór nad PiP w zakresie określonym
w ustawie sprawuje Rada Ochrony Pracy,
która jest powołana przez Prezydium Sejmu RP. ROP składa się z 32 osób, są to
przedstawiciele pracodawców, związków
zawodowych oraz osoby desygnowane

przez Prezesa Rady Ministrów i Marszałka
Sejmu (posłowie i senatorowie oraz przedstawiciele nauki). Kadencja ROP trwa 4
lata. Państwową Inspekcja Pracy kieruje
powołany przez Marszałka Sejmu Główny
Inspektor Pracy, przy pomocy zastępców
i 16 okręgowych inspektorów pracy, działających w ramach ich terytorialnej własności. Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi
działalność szkoleniową między innymi
w Ośrodku Szkoleniowym PiP im. prof.
Jana Rosnera we Wrocławiu.
Podstawową rolę w strukturze organizacyjnej okręgowych inspektorów pracy odgrywają samodzielne stanowiska do spraw
nadzoru i kontroli, na których są zatrudnieni pracownicy wykonujący lub nadzorujący
czynności kontrolne w Polsce.
Być może należałoby doprowadzić do
takiego stanu by sprawy bezpieczeństwa
pracy podlegały jednemu resortowi i były
kierowane oraz nadzorowane przez jeden
organ, a nie jak obecnie leżą w gestii MPiPS
i PJP. Za takim spójnym rozwiązaniem
polityki w zakresie bezpieczeństwa pracy,
ochrony zdrowia pracowników w środowisku pracy przemawiają względy logiczne, funkcjonalne, ekonomiczne, a przede
wszystkim skuteczność w działaniu. Myślę,
że postulowany wniosek de lege ferenda być
może będzie zrealizowany choćby w niedalekiej przyszłości ze względu na naszą
przynależność do Unii Europejskiej.
Ponadto na uwagę zasługuje fakt, że
skoro jest ROP to powinna składać się
w równych częściach z organów administracji rządowej, przedstawicieli pracodawców
i związków zawodowych24. Wiemy dobrze,
że przyjęte stanowiska przez ROP nie mają
24

Uaktualniony program ratyfikacji konwencji oraz
wykonania zleceń Międzynarodowej Organizacji Pracy, zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Socjalnej, Warszawa 1992, s. 2 i n.
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mocy wiążącej, lecz jedynie charakter opiniodawczy. Nasuwa się nieodparcie pytanie,
czy w takiej strukturze organizacyjnej powinna dalej funkcjonować ROP, tym bardziej że w żadnym kraju unijnym nie ma
ROP. Być może Komisja Trójstronna przy
Ministrze PiPS mogłaby przejąć te zadania i byłaby bardziej wskazana i kompetentna niż ROP, za tym przemawiają także
względy ekonomiczne. W Polsce jedynym
właściwym organem sprawującym nadzór
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i kontrolę w zakresie przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być
Minister Pracy, tak jak to jest w strukturach
organizacyjnych krajów Unii Europejskiej.
Stąd też należałoby w naszym kraju określić i wprowadzić w życie spójną politykę
w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony
zdrowia pracowników i środowiska pracy,
a także dokonać okresowych przeglądów
takiej polityki.

Anna Pitkowska,
Wojciech Janik

Metody interpretacji umów
‒ analiza prawnoporównawcza

Wstęp
Pędzący w niespotykanym dotąd w historii ludzkości tempie rozwój cywilizacyjny stawia przed prawnikami nowe,
trudne wyzwania. Następujące przemiany
społeczno-ekonomiczne wspierane dodatkowo pojawiającymi się, niemalże z dnia
na dzień, coraz to nowocześniejszymi
i powszechnymi rozwiązaniami technologicznymi sprawiają, iż wiele rozwiązań
prawnych staje się nieaktualnymi bądź
niedopasowanymi do „nowej rzeczywistości”. Problem ten nie dotyczy bynajmniej
jedynie tzw. prawa nowoczesnych technologii. Zmiany jakie nastąpiły w zakresie
stosunków społecznych (społeczeństwo
informacyjne), ekonomicznych (obrót
masowy, międzynarodowy, elektroniczny) i politycznych (integracja europejska)
wymagają w wielu miejscach znaczącego
przewartościowania współczesnej myśli
prawniczej. Szczególnie istotny wpływ na
ten proces wywiera postępująca integracja
w obrębie Unii Europejskiej, wywołana
chęcią przemiany Unii z międzynarodowego stowarzyszenia interesów w ponadnarodową „Unię wartości i idei”. Rolą
środowiska prawniczego w takiej układan-

ce jest analiza obowiązujących instytucji
prawnych pod kątem ich dopasowania
do panujących realiów społeczno-ekonomicznych, wypracowaniem w razie potrzeby nowych, optymalnych rozwiązań
oraz ich weryfikacji z modelowymi zasadami europejskimi (acquis communautaire).
W tym poszukiwaniu „złotego środka”
warto także zaczerpnąć z doświadczeń
innych państw w przedmiotowej materii.
Taka pogłębiona analiza jest tym bardziej
wskazana, w obliczu dokonującej się transformacji rodzimego prawa prywatnego.
Jedną z niezwykle ważnych instytucji
prawa prywatnego, na którą warto zwrócić
uwagę jest tematyka interpretacji umów.
Problematyka ta staje się coraz aktualniejsza w dobie postępującego rozwoju
rynku transgranicznego, w szczególności
w obrębie Unii Europejskiej oraz wzrostu
złożoności transakcji handlowych. Umowy obligacyjne stanowią obecnie najlepsze
pole do ścierania się interesów uczestników
obrotu prawnego. Reguły odczytywania zawartej w nich treści, w której określone są
przecież prawa i obowiązki stron, mają więc
istotne, a nawet fundamentalne znaczenie
dla przestrzeni prawa prywatnego.
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Analiza prawnoporównawcza rozwiązań europejskich w tej materii
może mieć znaczenie nie tylko
w procesie odszukiwania optymalnych rozwiązań legislacyjnych, ale
także w codziennej praktyce prawniczej. Korzyści płynące ze znajomości tego zagadnienia dotyczyć
będą przede wszystkim tych, którzy obsługują podmioty działające
na rynku międzynarodowym.
Mowa tu w szczególności o przypadkach, gdy umowa została poddana reżimowi
prawnemu innego kraju. Wiedza ta może
okazać się przydatna także w sytuacji, gdy
prawem właściwym do stosunków wynikających z kontraktu jest prawo polskie. Często
zagraniczni kontrahenci starają się interpretować postanowienia umowne w sposób
przyjęty w ich rodzimych systemach.
I. Interpretacja umów
– uwagi wprowadzające
Potrzeba dokonania interpretacji
umowy może wynikać z wielu przyczyn.
W znacznej ilości przypadków będzie to
spowodowane próbą tłumaczenia przez
którąś ze stron jej postanowień w taki sposób, aby były one dla niej korzystniejsze.
Niejednokrotnie w takim przypadku ustalenie jaka była zgodna intencja kontraktujących podmiotów jest niezwykle trudne,
w szczególności, gdy postanowienia kontraktu są niedookreślone lub wieloznaczne.
Dodatkowo rozwiązanie tego problemu
komplikować może dość często występujące pomiędzy stronami sporu dotyczącego
tłumaczenia umów zjawisko całkowitego
„stanu wojny”, które praktycznie uniemożliwia odczytanie ich wspólnej woli.
Potrzeba dokonania tłumaczenia postanowień umownych może wynikać także
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z innych powodów, u których podstaw nie
leży zła wola którejkolwiek ze stron. Stosunki regulowane umową bywają często
bardzo złożone, co powoduje, w szczególności po upływie dłuższego czasu, że nie
zawsze kontrahenci są w stanie określić
(nawet bazując na tekście umowy), jaki był
ich rzeczywisty zamiar. Dodatkowo w procesie negocjowania i podpisywania umowy mogą uczestniczyć inne osoby, niż te
z okresu jej realizacji.
Pewnym fenomenem prawa kontraktów
jest fakt, iż nawet pieczołowicie skonstruowana umowa, precyzyjnie określająca prawa i obowiązki jej stron, może, z uwagi na
powstałe okoliczności, wymagać interpretacji1. Z założeń hermeneutyki, dyscypliny naukowej zajmującej się odszukiwaniem sensu
zachowań ludzkich, wynika, że naturalnym
jest, iż słowa wypowiadane przez człowieka mogą wyjść poza nakreślany przez niego
obszar znaczeniowy. Innymi słowy, zdarzyć
się może, że tekst pisany bądź wypowiedziany jest „inteligentniejszy od swego autora”, tj. posiada znaczenie, jakiego autor nie
chciał mu przypisać i istnienia którego nie
jest świadomy2. Sposób oceny tego zjawiska
wskazuje na istotne różnice, jakie występują
pomiędzy interpretacją zwykłych tekstów
pisanych (np. tekstów literackich) a umów.
W przeciwieństwie do tych pierwszych,
kontrakty nie mogą prawidłowo pełnić
swych funkcji (prawnokształtujących oraz
ekonomicznych) w sytuacji, gdy sens zawar1

2

Co w żaden sposób nie powinno umniejszać ich
znaczenia. Coraz powszechniejsze staje się bowiem przekonanie, iż każde zachowanie się człowieka wymaga uprzedniej, choćby nawet najprostszej analizy. Bez interpretacji nie możemy przecież
przypisać danym zjawiskom jakiegokolwiek znaczenia.
C. W. Canaris, H. C. Grigoleit [w:], Towards a European Civil Code, red. A.S. Hartkamp, The Great
Britain 2011, s. 588.
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tych w nich oświadczeń woli jest całkowicie odmienny od intencji i woli podmiotów
oświadczających.
Podobnie, odmiennie oceniać należy
stosowanie w obu tych typach tekstów
pisanych zwrotów i słów wieloznacznych.
W przypadku literatury jest to często stosowany zabieg stylistyczny, mający na celu
przymuszenie czytającego utwór do samodzielnego procesu interpretacji, co pozwala
na bardziej osobiste jego odbieranie i niejednokrotnie uatrakcyjnia dzieło literackie. Z kolei w odniesieniu do kontraktów
wieloznaczność powinna być bez wątpienia unikana. Strony umowy powinny jasno
i precyzyjnie określać swoje prawa i obowiązki, co pozwala na uniknięcie wątpliwości odnośnie treści przysługujących im
praw podmiotowych oraz ogranicza możliwość nadużyć3.
Reguły interpretacji umów będą
więc różnić się od tych, jakie stosujemy do zwykłych tekstów pisanych. Właściwością kontraktów
jest ich prawnokształtujący charakter, stąd też kwestia ich wykładni
w głównej mierze podlegać będzie ustalonym regułom prawnym,
aniżeli koncepcjom filozoficznym
czy dyscyplinom językowym. Nie
oznacza to jednak, iż wiedza płynąca z pozostałych metod będzie
całkowicie nieprzydatna.

Dyrektywy interpretacyjne niejednokrotnie odwołują się do nich i korzystają
z płynących z nich dobrodziejstw4. Jed3

4

W praktyce nierzadko zdarza się, iż strony celowo
używają sformułowań wieloznacznych, aby móc
w przyszłości interpretować je na własną korzyść.
Za przykład może tu służyć między innymi dyrektywa nakazująca odwoływać się przy wykładni do
reguł semantycznych (tzw. wykładnia semantyczna).

nakże kwestia ustalenia funkcjonujących
reguł tłumaczenia umów oraz kolejności
ich stosowania zawsze pozostawiona jest
do dyspozycji prawu.
Interpretacja oświadczeń woli
a interpretacja umów
Na wstępie rozważań poruszenia wymaga także kwestia określenia stosunku
interpretacji oświadczeń woli (czynności
prawnych innych niż kontrakty) do interpretacji umów. Ma to istotne znaczenie
z systemowego punktu widzenia. Szersze
rozważania na temat czynności prawnych,
konstrukcji oświadczenia woli oraz sposobów jego ujmowania z uwagi na objętość
niniejszego opracowania zostały pominięte. Celem przypomnienia podstawowych
zagadnień należy wszakże nadmienić, iż
realizacja kierunkowej zasady prawa prywatnego tj. autonomii woli stron (oraz będącej jej funkcjonalną konsekwencją zasady
swobody umów) dokonuje się właśnie za
pomocą instytucji czynności prawnej, tj.
pewnemu rodzajowi zdarzeń, powodujących określone konsekwencje prawne5.
Skutek w postaci powstania, zmiany bądź
ustania prawa podmiotowego możliwy jest
dzięki konstytutywnemu elementowi czynności prawnej, jakim jest oświadczenie woli.
Oświadczenie woli jest bowiem nośnikiem
intencji podmiotu, jego wewnętrznej woli.
Stanowi ono nierozerwalny rdzeń czynności prawnej. Nie jest wszakże z nim tożsame. Zdarza się, że normy prawne wiążą
5

Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Z. Radwańskiego, jest to czynność konwencjonalna (tj.
pełniącą funkcję regulującą sytuację prawną podmiotów – przyp. autorzy) podmiotu prawa cywilnego, poprzez którą może on kształtować swoje
stosunki cywilnoprawne. Zob. Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2007, s. 217
i n.
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konsekwencje prawne dopiero z wieloma
oświadczeniami woli. W takich przypadkach pojęcie czynności prawnej oznacza
całość zdarzenia prawnego, w skład którego wchodzić będzie co najmniej jedno
oświadczenie woli6. Rodzajem czynności
prawnej wymagającej dla swego istnienia
co najmniej dwóch zgodnych oświadczeń
woli jest właśnie umowa.
Unormowanie przewidujące odrębną regulację interpretacji umów
oraz oświadczeń woli jest dopuszczalne w myśl współczesnych technik legislacyjnych. Odbywa się to
w ramach jednego z dwóch konkurencyjnych rozwiązań – ujęcia
problematyki wykładni oświadczeń woli w sposób autonomiczny,
bądź nadania mu subsydiarnego
charakteru, poprzez zamieszczenie odesłania do odpowiedniego
stosowania norm regulujących wykładnię umów.

Można pokusić się o stwierdzenie, iż
najnowsze opracowania i trendy europejskie kierują się raczej w stronę pierwszej
metody. Preferowanym jest więc model
szczegółowej regulacji wykładni umów7
oraz umiejscowienie ich w innym segmencie unormowania kodeksowego (może to
być osobny rozdział, dział itp.) niż przepisów dotyczących interpretacji oświadczeń
woli8. Podobne rozwiązania zaadoptowa6
7

8
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Z. Radwański, Prawo cywilne…, op. cit., s. 219.
Ogólną tendencją w prawodawstwie Unii Europejskiej jest wyróżnienie ogólnych i szczegółowych
reguł interpretacyjnych, tworzących funkcjonalną
całość. Ułatwia to proces interpretacji różnorodnych oświadczeń woli.
Takie rozwiązanie techniczne zastosowano m. in.
w ustawodawstwach francuskim, hiszpańskim czy
włoskim, oraz w aktach prawa międzynarodowego o charakterze soft law, w szczególności PECL,

no w projekcie księgi pierwszej nowego
kodeksu cywilnego. Zastosowana systematyka przepisów o interpretacji zakłada
rozgraniczenie dyrektyw na te dotyczące
wykładni oświadczeń woli (art. 84 i 85
projektu kc) i odnoszące się do umów.
Podział reguł wykładni na jedne, dotyczące umów i inne, odnoszące się do pozostałych oświadczeń woli wynika z różnic
jakie dzielą systemy prawne o tradycji
common law i civil law9 (w szczególności
te czerpiące z tradycji germańskiej). Ze
wszystkich aktów o doniosłości prawnej
dotyczących sfery cywilnoprawnej Anglosasi uznają za najważniejsze dwustronne
porozumienia (agreements). Jak wyjaśnia
J. Salmond, jednostronne akty są nieporównywalnie rzadziej stosowane i znacznie mniej istotne10.
Pozycja bilateralnych (oraz multilateralnych) porozumień wynika z ich uniwersalności. Istnieje zaledwie kilka uprawnień
nieprzenoszalnych na mocy woli jednostDCFR i Zasadach CENTRAL.
Rodziny czy kategorie prawa zostały wytworzone jako narzędzia klasyfikacji różnych systemów
prawnych. Podziały te mogą przybierać różną postać, w zależności od kryterium, na którym skupia się wyróżniający. Klasycznie dzieli się systemy
prawne na systemy common law, systemy civil law,
systemy muzułmańskie i systemy socjalistyczne.
Współcześnie ten ostatni utracił swoje znaczenie,
z uwagi na transformację państw byłego obozu
socjalistycznego, która miała miejsce w latach 90.
W przypadku prawa kontraktowego najczęściej
autorzy opierają się na wyróżnieniu systemów
o tradycji common law (Wielka Brytania [z wyłączeniem Szkocji], Stany Zjednoczone [bez stanu
Luizjana], Kanada [wyłączając Quebec] i kraje
należące dawniej do Brytyjskiego Imperium), oraz
civil law (w szczególności kraje Europy kontynentalnej, w tym państwa skandynawskie). Por. uwagi
G. C. Moss, Lectures on Comparative Law of Contracts, „Internet Journal”, Vol. 15, article 3.
10
J. Salmond, Jurisprudence, Eighth edition, London
1930, s. 363.
9
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ki. Z mnóstwa praw i obowiązków jakie
dorosły członek cywilizowanej społeczności może posiadać, znakomita większość ma
swoje źródło w porozumieniach zawartych
przez niego z innymi ludźmi. Jednym z ich
rodzajów według J. Salmonda są umowy (contracts) – wiążące porozumienia
tworzące zobowiązania lub uprawnienia
in personam11. Są one najpowszechniej
stosowanym instrumentem kształtowania
praw podmiotowych w obrocie prawnym
(prawnicy angielscy częściej posługują się
pojęciem contract law niż agreement law).
Z racji tego w systemach common law zazwyczaj szczegółowo reguluje się kwestię
interpretacji kontraktów. Pozostałe akty, na
mocy których jednostka może kształtować
swoje prawa (other juridical act) normowane
są odrębnie, bądź stosuje się do nich mutatis
mutandis przepisy o wykładni umów. Takie
podejście zbieżne jest z ogólną tendencją
w prawie Unii Europejskiej oraz w prawie
państw o tradycji romańskiej (np. prawo
francuskie czy włoskie).
Polskie prawo cywilne, w dużej
mierze inspirowane rozwiązaniami
systemów prawnych o tradycji germańskiej, oparte jest na koncepcji
czynności prawnej, której jedną
z postaci jest umowa12.

Ma to swoje odbicie w przepisie regulującym zasady wykładni13. Możemy w nim
znaleźć dwie zasady interpretacyjne, jedną dotyczącą wykładni każdego oświadczenia woli, drugą zaś – wykładni umów.
Wzorowanie się na germańskich rozwiązaniach objawia się także w ograniczeniu
Ibidem, s. 366.
Szerzej J. Rajski, W. Kocot, W. Zaradkiewicz,
Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, Warszawa 2002, s. 11 i 12.
13
Art. 65 kc.
11
12

reguł interpretacyjnych wyłącznie do tych
o charakterze ogólnym. Bardziej szczegółowe zasady wypracowywane zostały przez
judykaturę.
Metody interpretacji umów
W procesie interpretacji oświadczeń
woli dąży się do ustalenia właściwego znaczenia oświadczeń woli złożonych przez
autonomiczne podmioty prawa. Czyni się
to przede wszystkim w celu wyznaczenia
treści praw i obowiązków stron danego
stosunku prawnego (umowy). Przez „właściwe znaczenie” rozumie się takie, które
zostało ustalone w oparciu o określone
przez ustawodawcę i jurysprudencję reguły
interpretacyjne wspólnie składające się na
konkretną metodę wykładni.
Metody wykładni uzależnione są
przede wszystkim od przyjętej
w danym systemie prawnym podstawy aksjologicznej. Każda z nich
nakierowana jest na ochronę innej
wartości. Stosowanie jej w praktyce uzależnione jest więc od tego,
czy podłoże aksjologiczne, którego urzeczywistnieniu ma ona służyć pokrywa się z tym, przyjętym
w poszczególnym systemie prawnym. Wskazać tu można przede
wszystkim dwie wartości: rzeczywistą wolę podmiotu dokonującego
czynności prawnej (składającego
oświadczenie woli) oraz zaufanie
i oczekiwania wywoływane przez
owo oświadczenie.

Przyznając preferencję pierwszej ze
wskazanych wartości decydujemy się na
przypisanie w procesie stosowanej przez
interpretatora wykładni zasadniczego
znaczenia intencji podmiotu składające-
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go oświadczenie, w szczególności zaś jego
wyobrażeniom i zamiarom. Preferowanie
zaś drugiej z nich oznacza większe cenienie
pewności prawa i ochrony zaufania w obrocie. Mając na uwadze powyższe wartości
można wskazać dwie przeciwstawne metody, oraz jedną będącą ich kompromisem.
Są to:
1. metoda subiektywno-indywidualna – zorientowana na wolę podmiotu
składającego oświadczenie. Przyjęcie
tej metody nakazuje interpretowanie
oświadczenia w taki sposób, aby wynikające z niego ustalenia były zgodne
z intencją jego nadawcy (w przypadku
umów poszukiwany będzie wspólny zamiar jej stron).

2. metoda obiektywna (normatywna) – przenosi środek ciężkości z subiektywnego punktu widzenia nadawcy
oświadczenia na punkt widzenia jego
odbiorcy. Jest to metoda zorientowana
na jego umiejętności percepcyjne. Dyrektywy tej metody zakładają posłużenie się kryteriami obiektywnymi, za
pomocą których konstruuje się model
rozsądnego adresata oświadczenia woli.
Treści oraz zachowaniom podlegającym
interpretacji przypisuje się znaczenie jakie nadałby im każdy uczciwy i rozsądny
człowiek, znajdujący się w takiej sytuacji
jak odbiorca oświadczenia. Podstawą tej
metody jest założenie, iż uzasadnione
oczekiwania uczestników obrotu prawnego oraz zaufanie do jego bezpieczeństwa powinny podlegać ochronie.
3. metoda kombinowana – jest metodą
pośrednią, pewnym rodzajem kompromisu pomiędzy dwiema wcześniejszymi.
Uwzględnia ona zatem zarówno wartość woli jak i wartość zaufania. Posługiwanie się tą metodą wymaga jednak
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budowy dokładnego systemu preferencji określającego, jaką dyrektywę (tzn.
nawiązującą do jakiej wartości) należy
stosować w określonych przypadkach14.
Pozostaje jeszcze metoda wykładni językowej (literalnej), która polega na interpretacji umowy zgodnie z jej brzmieniem.
Jest ona nakierowana wyłącznie na to, co
zostało ujawnione. Jej założenia wynikają
więc z teorii oświadczenia. Na podstawie
tej metody interpretujący niechętnie będzie
przyjmował wszelkie dążenia do uzupełniania luk w treści, a więc do wychodzenia
poza nią. W systemach prawnych, w których przykłada się dużą wagę do tego rozwiązania, istnieje praktyka sporządzania
rozległych i szczegółowych umów na wypadek różnych możliwych stanów faktycznych.
II. Reguły interpretacji umów
w prawodawstwach krajowych
Wybór wiodącej metody wykładni
umów w danym systemie prawnym zależy
przede wszystkim od jej aksjologicznych
założeń. Mowa tu głównie o dwóch podstawowych wartościach: rzeczywistej woli
stron i ochronie zaufania uczestników
obrotu. To, której z nich przyznać prymat, zależy ściśle od decyzji ustawodawcy.
Czynnikami wpływającymi na ten wybór
są przyjmowana aksjologia oraz tradycja
danego systemu prawnego. Bez wątpienia
problem ten nie jest łatwy do rozstrzy14

Zakres ten może być wyznaczony w sposób selektywny, tzn. do jednego rodzaju czynności prawnych zastosowanie będzie mieć dyrektywa przyznająca prymat wartości zaufania, do drugiego zaś
dyrektywa przyznająca prymat wartości woli, bądź
sekwencyjny, tzn. w pierwszej kolejności należy
posłużyć się jedną z dyrektyw, a następnie gdy okaże się, iż w jej wyniku nie jest możliwe osiągnięcie
zadowalającej wykładni, zastosować następną.
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gnięcia, zresztą jak każdy inny, dotyczący
konfliktu między wartościami. Opowiedzenie się za którymkolwiek rozwiązaniem
wiąże się z określonymi konsekwencjami.
Wybierając subiektywną metodę wykładni ryzykujemy, iż ucierpi na tym pewność
obrotu prawnego. Może to wynikać zarówno z nieumiejętnego formułowania
postanowień kontraktów przez strony, jak
i nieuczciwej praktyki. Wybór drugiej,
obiektywnej metody wiąże się z kolei z ryzykiem, iż zignorowana zostanie faktyczna wola strony. W skrajnych przypadkach
można sobie wyobrazić sytuację, w której
dokonana zobiektywizowana interpretacja
nie będzie się pokrywać z intencją żadnej
ze stron.
System prawa angielskiego
Większość autorów przyjmuje, iż do
połowy XIX wieku w systemach anglo-amerykańskich dominowała metoda
subiektywna, zgodnie z którą postanowieniom kontraktów przypisuje się znaczenie
zgodne z rzeczywistą wolą stron15. Umowa
zostaje zawarta w wyniku „meeting of the
minds” (consensus ad idem), czyli zgodnej
intencji podmiotów. Właśnie to porozumienie jest jej esencją. Z tego też względu
interpretując zawarte w niej terminy nadaje
się im sens zgodny ze wspólną wolą stron,
15

Z poglądami tymi polemizuje J. M. Perillo, twierdząc, iż są one niesprawiedliwym uogólnieniem.
Uważa on, że wykładnię kontraktów należy analizować w połączeniu z regułami dowodowymi
w postępowaniu przed sądem. Wówczas należałoby uznać, iż była to raczej mieszanina metod subiektywnej oraz obiektywnej. Ta druga, zdaniem
autora, była dominującą i w oparciu o nią decydowano w większości spraw (sporów). Szerzej Joseph
M. Perillo, The Origins of the Objective Theory of
Contract Formation and Interpretation, 69 Fordham
L. Rev. 427 (2000), http://ir.lawnet.fordham.edu/
flr/vol69/iss2/4.

nawet jeśli będzie on sprzeczny z ich powszechnym użyciem16.
Stosowanie tej metody było w praktyce znacznie ograniczone. Wynikało to
z faktu, iż żadna ze stron nie mogła przeprowadzić dowodu na okoliczność tego
jaka była jej wola wewnętrzna (jak według niej strony interpretowały złożone
oświadczenia). Jedynym źródłem tej wiedzy w przypadku „kompletnych umów”
pisemnych była sama treść umowy (parol
evidence rule)17. W konsekwencji, pomimo tego, iż wykładnia miała zmierzać do
ustalenia rzeczywistej woli stron (kategoria
subiektywna), z powodu ograniczeń dowodowych w praktyce wola ta sprowadzana
była do kategorii obiektywnej – pisemnej treści umowy. Można więc stwierdzić
(abstrahując od sporu o to, czy wykładnia
kontraktów sprzed drugiej połowy XIX w.
opierała się na koncepcji obiektywnej, czy
subiektywnej), że w tamtych latach główną
metodą interpretacji umów pisemnych była
(i w pewnej mierze nadal jest) wykładnia
językowa.
Nie ma jednak wątpliwości co do
tego, że XX w. to początek rewolucji obiektywizmu w prawie
kontraktowym. Oznacza to odejście od subiektywnej woli stron

16
17

Restatement of Contracts § 227(3) (1932).
S. Greenleaf przedstawił tą regułę w następujący sposób: „W przypadku gdy strony (umowy)
świadomie złożyły swoje oświadczenia na piśmie,
w sposób wymagany przez prawo dla utworzenia
ważnej więzi prawnej, a ich przedmiot i zakres nie
budzą wątpliwości, uważa się, że całość ich postanowień (…) sprowadzona została do treści umowy;
wszelkie ustne dowody ich wcześniejszych ustaleń,
bądź ich rozmów i deklaracji z chwili gdy umowa
została już sporządzona lub innego późniejszego
momentu są niedopuszczalne”. Zob. S. Greenleaf,
A Treatise on the Law of Evidence, Vol. I, ed. I. F.
Redfield, Twelfth ed., Boston 1866.
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i przyznanie wyższości ochronie
zaufania podmiotów prawa prywatnego. Źródłem tego podejścia
była przede wszystkim przemiana charakteru obrotu handlowego. Postępująca globalizacja oraz
rozwój techniczny w sposobach
komunikacji międzyludzkiej (głównie w zakresie komunikacji elektronicznej) przyczyniły się do zmiany
funkcjonującego modelu rynku
(masowy obrót), co przełożyło się
także na zmianę w zakresie hierarchii wartości.
Ewolucja ta nie polega jednak na całkowitym pominięciu intencji stron. Bliżej
jej do rozwiązania wyrażającego się w zasadzie, iż należy respektować nie tylko wolę
oświadczającego, lecz także zaufanie do złożonego oświadczenia ze strony adresata18.
Jednakże w razie powstania sporu sąd dokona interpretacji w oparciu o kryterium
obiektywne. Ochrona bezpieczeństwa obrotu ma zawsze decydujące znaczenie. Ma
to swoje odbicie także na etapie ustalania
tego, czy doszło do zawarcia umowy. Jej
istnienie nie wynikało już z klasycznego
meeting of the minds, lecz miało swoje źródło w bardziej obiektywnych podstawach19.
Analizie podlegają bowiem zewnętrzne
przejawy zachowania człowieka, nie zaś
jego wewnętrzne przeżycia. Najlepszym
odzwierciedleniem tej zasady będą słowa
J. Blackburna, który komentując sprawę
Smith v. Hughes stwierdził, że jeśli, niezależnie od swej prawdziwej intencji, osoba
zachowuje się w taki sposób, iż rozsądna osoba przyjęłaby, że zgadza się ona na warunki

zaproponowane przez drugą stronę, a druga
strona w zaufaniu do owego oświadczenia zawiera z nią kontrakt, osoba działająca związana jest ową umową tak samo, jak gdyby jej
intencją było jej zawarcie20.
Punktem wyjścia wszelkich rozważań
dotyczących interpretacji umów w prawie
angielskim jest orzeczenie w sprawie Investors Compensation Scheme v West Bromwich
Building Society21. Lord Hoffman podsumował w nim dotychczasowy dorobek
intelektualny dotyczący materii wykładni
kontraktów formułując następujące wskazówki:

1. Umowie należy nadać sens, jaki nadałaby
jej rozsądna osoba posiadająca wiedzę
na temat okoliczności towarzyszących
jej zawarciu, które rozsądnie byłyby dostępne stronom w sytuacji, w której się
znajdowały w chwili zawarcia kontraktu.
2. Przez okoliczności towarzyszące zawarciu kontraktu (określonymi przez Lorda
Wilbeforce mianem matrix of fact) należy rozumieć wszystko, co może mieć
wpływ na sposób rozumienia umowy
przez rozsądną osobę22.

3. Do okoliczności towarzyszących nie
zalicza się etapu negocjacji kontrahentów oraz ich subiektywnych intencji.
Takie rozwiązanie jest konsekwencją
przyjęcia obiektywnej metody interpretacji umów. Ponadto, jak wielokrotnie
uzasadniano w orzecznictwie, powyższe wykluczenia mają swoje założenia
praktyczne. Przeprowadzanie dowodów
na te okoliczności wiąże się z wydłużeniem postępowania i zwiększeniem
Zob. Smith v Hughes (1871) LR 6 QB 597.
[1998] 1 W.L.R. 896.
22
Rozwinięcie tej myśli można odnaleźć w mowie
Lorda Hoffmanna w sprawie BCCI v Ali [2002] 1
A.C. 251 at 269.
20

A. Bierć, Zarys prawa prywatnego, Warszawa 2012,
s. 401.
19
R. B. Vermeesch, K. E. Lindgren, Business Law of
Australia, 2nd ed. (1973), s. 133.
18
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jego kosztów, nie wpływając przy tym,
w większości przypadków, w istotny
sposób na jego rezultat23.

4. Sens dokumentu (umowy) nie jest tożsamy z sensem zawartych w nim słów.
To drugie jest poddane regułom gramatyki i definicjom słownikowym. Z kolei
znaczenie umowy to sens, jaki strony
rozsądnie nadałyby postanowieniom
umownym, mając na względzie istotne elementy kontekstu sytuacyjnego,
na którym opierają się użyte przez nie
słowa24.

5. Słowa zawarte w umowie powinno się
odczytywać według ich naturalnego
i przeciętnego znaczenia, co jest odbiciem propozycji zdroworozsądkowego
myślenia, które podpowiada nam, że
ludzie rzadko kiedy popełniają lingwistyczne błędy, w szczególności w oficjalnych dokumentach. Z drugiej jednak
strony, jeżeli z okoliczności sytuacji
zostanie wydedukowane, że przy sporządzaniu kontraktu zaistniała pomyłka
językowa, to prawo nie wymaga od sędziego, aby przypisywał stronom wolę,
której po prostu mieć nie mogły25.
Kwestia niedopuszczalności dowodu z procesu
negocjacji umowy była w angielskiej jurysprudencji szeroko omawiana. Ostatecznie, potwierdzenie jej aktualności zostało dokonane w sprawie
Chartbrook Ltd v Persimmon Homes Ltd, [2009]
UKHL 38.
24
Osoba rozsądna może nie tylko ocenić, które ze
znaczeń konkretnego pojęcia należy uznać za właściwe, lecz także dojść do wniosku, że strony użyły błędnego sformułowania bądź nie zastosowały
właściwych reguł składni.
25
Przypisywanie słowom znaczenia odbiegającego
od tego, jakie występuje w języku ogólnym, jest
dopuszczalne w sytuacji, gdy jest oczywiste, iż
doszło do błędu językowego. Sens nadawany słowom przez strony (odbiegający od ich naturalnego
znaczenia) musi być oczywisty z punktu widzenia
rozsądnej osoby. Zob. m.in. wyroki w sprawach
23

Powyższe reguły stanowią kompleksowy
system, dlatego należy odczytywać je jako
wzajemnie oddziałującą na siebie całość.
Interpretacji dokonuje się w ramach tzw.
reasonableness test (testu rozsądku). Test ten
polega na utworzeniu wzorca osoby rozsądnej – idealnego uczciwego uczestnika
obrotu prawnego i ustaleniu, jaki nadałby
on sens postanowieniom umownym, gdyby
znalazł się w takich samych okolicznościach
co strony. Ustalone w ten sposób znaczenie
konfrontuje się następnie ze znaczeniem
przypisywanym kontraktowi przez strony.
Modelowa osoba rozsądna tworzona jest
na potrzeby określonego stanu faktycznego
(case by case), za każdym razem wyznaczając
nowe granice tego co uznaje się za rozsądne. Za jego pomocą wyznacza się standard
zachowania, któremu zadość musi czynić
każdy uczestnik obrotu.
Ogólna zasada nakazująca interpretację
umowy w taki sposób, w jaki uczyniłaby to
przeciętna osoba rozsądna, uzupełniana jest
dodatkowo szeregiem reguł szczegółowych.
Przede wszystkim przy interpretacji należy
przyjąć holistyczne ujęcie umowy i traktować wszystkie jej postanowienia jako integralną całość. Co do zasady przyjmuje się,
że wszystkie postanowienia kontraktowe są
równorzędne. Przy nadawaniu sensu postanowieniom zwrócić należy uwagę także na
cel gospodarczy oraz naturę umowy. Ponadto, interpretacji należy dokonywać w sposób pozwalający na utrzymanie umowy
w mocy (favor contractus). Chodzi o dokoPink Floyd Music Ltd v EMI Records Ltd, Cosmos Holidays Plc v Dhanjal Investments Ltd
czy Chartbrook Ltd v Persimmon Homes Ltd.
Należy się jednak liczyć z ryzykiem, że jeśli zwykłe znaczenie słów, w kontekście całości okoliczności umowy, będzie prowadzić do rozsądnych
rezultatów, sąd, ze wszystkimi konsekwencjami dla
stron, może opierać się na tym sensie (Jumbo King
Ltd v Faithful Properties Ltd).
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nywanie takiej wykładni, która pozwala na
uznanie postanowień kontraktu za zgodne
z prawem lub skuteczne. W razie niejasności postanowień i terminów, które nie podlegały indywidualnym negocjacjom, należy
preferować interpretację na niekorzyść osoby, która je sformułowała (contra proferentem). Wreszcie, pierwszeństwo przypisuje
się takim wynikom interpretacyjnym, które
nadają postanowieniom rozsądne znaczenie, chyba że nierozsądne skutki wynikają
ze zgodnej intencji stron.
System prawa niemieckiego
W celu zrozumienia znaczenia oświadczeń, które złożyły strony w trakcie zawierania umowy, prawnik nie może zamieniać
zamiarów autora tekstu na swoje własne
przemyślenia. Należy pamiętać, że przy
interpretacji kontraktu ma on do czynienia
z istniejącą już umową, nie zaś z formułowaniem nowej. Z tego też powodu zmuszony jest on do odczytania jej treści takiej jaką
jest, sprawienia, aby do niego „przemówiła”.
W systemie prawa niemieckiego głównych zasad wykładni oświadczeń woli
będziemy doszukiwać się w kodeksie cywilnym (BGB). Ustawodawca niemiecki nie
opracował rozbudowanego systemu reguł
dotyczących interpretacji. Normy zawarte
w BGB ograniczają się przede wszystkim
do dwóch podstawowych zasad, którym należy się przyjrzeć.
Interpretację umów reguluje §157 niemieckiego kodeksu cywilnego. Nakazuje
on nadawać postanowieniom kontraktu
sens zgodny z zasadami dobrej wiary przy
jednoczesnym uwzględnieniu zwyczajów
panujących w obrocie. Mowa tutaj więc
o obiektywnych kryteriach interpretacyjnych. Zgoła odmienną regułę zawiera
przepis odnoszący się do oświadczeń woli

70

w ogólności. Zgodnie z nim dokonując wykładni oświadczenia woli nie należy poprzestawać wyłącznie na jego dosłownym
brzmieniu lecz dążyć do ustalenia rzeczywistej intencji podmiotu (osób), który je
złożył. Głównym celem interpretatora jest
więc odnalezienie tzw. wirkliche Wille, czyli prawdziwej, zamierzonej intencji stron.
Ma ona pierwszeństwo przed literalnym,
semantycznym znaczeniem zapisanych
słów.
Może się wydawać, iż reguły te pozostają ze sobą w sprzeczności. Umowa jest
bowiem konsensem wielu oświadczeń
woli. Problem ten został zauważony także
przez przedstawicieli niemieckiej doktryny. Jego źródła upatrywać można w intencji twórców kodeksu cywilnego26. Według
ich początkowych zamiarów interpretacja
miała opierać się na metodzie subiektywnej. Wobec tego skłaniali się oni raczej do
minimalizowania roli metody obiektywnej
w procesie wykładni. Taki kierunek rozumowania w piśmiennictwie niemieckim
z czasem ewoluował. Aktualnie w doktrynie podkreśla się, iż regułę zawartą w §133
BGB należy stosować głównie do jednostronnych oświadczeń woli.
Przy interpretacji umów dominujące znaczenie będzie miała metoda obiektywna. W tym przypadku wewnętrzne
zamiary kontrahenta mają znaczenie
głównie wtedy, gdy zostały one wcześniej
zakomunikowane stronie przeciwnej albo
gdy mogła je ona z łatwością wydedukować27. Gdyby jednak w procesie interpretacji umowy ujawniła się rzeczywista
wola stron, to jej właśnie należy przyznać
P. Moskwa, Interpretation of Commercial Contracts in the Future European Civil Code – Objective or Subjective Method?, Elsa Spel 2004 (1),
s. 53.
27
Ibidem.
26
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prymat nawet wtedy, gdy jest ona sprzeczna z obiektywnym znaczeniem kontraktu.
Podejście to znajduje uzasadnienie zarówno
w koncepcji autonomii woli podmiotów,
jaki i przyjętej w prawie niemieckim rzymskiej regule falsa demonstratio non nocet.
Zgodnie z nią, jeżeli strony przy zawieraniu umowy wyraziły obiektywnie wspólną
intencję, która jednak różniła się w obu
przypadkach od ich wewnętrznej intencji,
to sąd będzie procedował w oparciu o ich
rzeczywisty zamiar, nie zaś ten wyrażony jedynie na papierze. Reguła ta została
zastosowana w sprawie Haakjöringsköd
z 1920 roku. Pozwany sprzedał powodowi
200 beczek „haakjöringsköd”. Obie strony
sądziły, iż jest to norweskie słowo oznaczające mięso wieloryba, choć w rzeczywistości
oznacza to mięso rekina. Do Hamburga zostało więc dostarczone mięso rekina, które
następnie - z uwagi na kwestie związane ze
zdrowiem i bezpieczeństwem publicznym –
skonfiskowały organy państwa. Do zajęcia
towaru nie doszłoby, gdyby było nim mięso
wieloryba. W konsekwencji powód, który
uzyskał od władz niską rekompensatę, zażądał od sprzedawcy zapłacenia odszkodowania w wysokości różnicy pomiędzy ceną,
za którą kupił od niego mięso, a kwotą którą
otrzymał od organów państwowych. Podstawą jego roszczenia było stwierdzenie, że
szkoda powstała w wyniku niedostarczenia
mu właściwego mięsa, tj. mięsa wieloryba.
Pozwany bronił się argumentując, iż zgodnie
z treścią umowy jego świadczenie polegało
na przywiezieniu mięsa rekina. Sąd uznał
roszczenie powoda za zasadne i stwierdził,
powołując się na §133 BGB, że pomimo
użycia błędnego słowa (Haakjöringsköd)
strony odnosiły się do tego samego przedmiotu, a mianowicie mięsa wieloryba28 .
28

Doktryna niemiecka wskazuje, że kluczem w sprawie nie jest to, iż obydwie strony zgodziły się aby

Sąd niemiecki dokonując interpretacji
umów będzie więc zwracał uwagę zarówno
na kwestię wewnętrznej woli podmiotów
(innere Wille), jak i czynników obiektywnych (bekundete Wille). W większości
przypadków wykazanie rzeczywistej intencji stron będzie niezwykle utrudnione. Wówczas sąd w oparciu o §157 BGB
dokona wykładni obiektywnej. Zarówno
wewnętrzne przekonania podmiotu, który
zaproponował treść spornego postanowienia kontraktu, jak i przekonania drugiej
strony, nie będą mieć znaczenia29. Przyjęto
bowiem koncepcję metody kombinowanej (mieszanej)30, w której przeważające
znaczenie przypisuje się kryteriom obiektywnym. Celem interpretacji jest ustalenie
sensu umowy, jaki nadałaby mu, znajdupojęciem haakjöringsköd określać mięso wieloryba. Chodzi tutaj o fakt, iż jedna ze stron w rzeczywistości wiedziała, jakie znaczenie owemu
pojęciu nadaje druga. W tej sytuacji pozwany nie
mógł powoływać się na literalne brzmienie postanowień kontraktu, gdyż wiedział o błędzie powoda. Tak O. Muthorst, Contract interpretation under
German BGB and under DCFR, [w:] Interpretation
in Polish, German and European Private Law, ed.
G. Zmij, B. Heiderhoff, Munich 2011, s. 53.
29
Chyba że z okoliczności sprawy obiektywnie wynika, iż druga strona była lub powinna była być
świadoma o sposobie rozumienia danego pojęcia
przez kontrahenta.
30
W piśmiennictwie europejskim większość autorów określa tę metodę wykładni mianem obiektywnej, przypisując mniejszą lub większą wagę
elementowi subiektywnemu przy tłumaczeniu
kontraktów w prawie niemieckim. Różne są jednak kryteria klasyfikowania poszczególnych metod
jako subiektywne czy obiektywne. Mając jednak
na uwadze, iż w przypadku skutecznego ustalenia rzeczywistej intencji stron będzie ona mieć
pierwszeństwo właściwszym określeniem wydaje
się metoda kombinowana z przewagą elementów
obiektywnych. W sposób przejrzysty kolejne etapy
interpretacji umowy w prawie niemieckim przedstawił sędzia Simon w sprawie [2011] EWHC 32
(Comm).
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jąca się w takich samych okolicznościach
co strony, rozsądna osoba. Rozwiązanie
to ma w swym założeniu gwarantować
ochronę przewidywalności i pewności
prawa. Podmioty uczestniczące w obrocie
powinny formułować swoje oświadczenia
ze szczególną starannością. Dla pozostałych uczestników stanowią one najczęściej
jedyne źródło informacji o ich zamiarach.
Wobec tego rozsądne oczekiwania wywodzone z zachowań kontrahenta należy
objąć ochroną. Dąży się więc do ustalenia
jaki sens nadałaby umowie rozsądna osoba,
znajdująca się w takich samych okolicznościach, na wzór rzymskiego bonus pater familias (dobry ojciec rodziny). Nadane w ten
sposób znaczenie musi uwzględniać zasady
dobrej wiary oraz zwyczaje obrotu. Modelowa postać jest więc uczciwym i rozsądnym adresatem oświadczenia.
Fundamentalną rolę przy dokonywaniu wykładni umów pełni zasada dobrej
wiary (Treu und Glauben) rozpatrywana łącznie ze zwyczajami handlowymi31.
Ma ona istotne znaczenie dla całego
prawa zobowiązań. Poprzez nią na prawo prywatne promieniują konstytucyjne
wartości32. Jest ona swoistym ukłonem
w stronę reguł sprawiedliwości społecznej,
W ciągu lat postrzeganie wspomnianej zasady
ewoluowało w świadomości przedstawicieli doktryny prawa. Z początku była to reguła niewiele
znacząca, wytyczająca jedynie pewien kierunek,
w którym powinno się zmierzać dokonując interpretacji kontraktu wiążącego strony, traktowana
przez wielu autorów jako „coś niewiele większego
od normatywnego żołędzia”. Z czasem jednak, jak
piszą Jack Beatson i Daniel Friedman, urosła do
miana „normatywnego dębu, który cieniem swej
korony kładzie się na wszelkich relacjach zawieranych umownie między stronami”. Zob. J. Beatson,
D. Friedman (eds): Good faith and fault in contract
law, Clarendon Press, Oxford 1995, s. 171.
32
M. W. Hesselink, The Concept of Good Faith,
s. 621 i cytowane tam piśmiennictwo.
31
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które rozciągają się nad wszelkimi węzłami, jakie wiążą podmioty prawa osłaniając uczciwych uczestników obrotu
przed tymi, którzy działają nieuczciwie.
W odniesieniu do interpretacji umów odgrywa ona dwojaką rolę. Po pierwsze § 242
nakłada na dłużnika obowiązek spełnienia
jego świadczenia zgodnie z wymaganiami
dobrej wiary oraz zasadami uczciwego obrotu. Po drugie, w oparciu o nią konstruuje
się wzorzec osoby rozsądnej, tj. modelowego uczestnika obrotu, z którego punktu
widzenia nadaje się sens postanowieniom
kontraktu. Chodzi tutaj o neutralnego,
uczciwego obserwatora, znajdującego się
w takich samych okolicznościach co strony.
Dobra wiara (wraz ze wzorcem osoby
rozsądnej) ma zastosowanie także w tzw.
interpretacji uzupełniającej, tj. w sytuacji
gdy okaże się, iż kontrakt posiada luki. Ma
to najczęściej miejsce w sytuacji, gdy strony
nie uwzględniły danej okoliczności, bądź
gdy uwzględniły ją w sposób niewłaściwy33.
Uzupełnienie umowy o dodatkowe postanowienia musi być niezbędne do realizacji
jej celu. Należy jednak we wcześniejszym
procesie wykładni ustalić, czy rzeczywiście
doszło do jej zawarcia. Celem interpretacji
uzupełniającej jest ustalenie hipotetycznej
woli stron, a więc kwestii, które strony by
uwzględniły, gdyby przewidziały, że będą
one istotne. Dokonuje się tego w oparciu
o zasady dobrej wiary oraz zwyczaje panujące w obrocie. Nie stosujemy tutaj jednak
typowego wzorca osoby rozsądnej. Dodatkowe postanowienia muszą rozsądnie
wynikać z rzeczywistego zamiaru stron,
który we wcześniejszym procesie interpretacji został odczytany przez sąd. Przy ich
ustalaniu należy więc w odpowiedni sposób
33

E. Rott-Pietrzyk, Wykładnia oświadczenia woli
(studium prawnoporównawcze), Studia prawa prywatnego, nr 3–4 (2007), s. 9 i n.
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utrzymywać balans pomiędzy sprzecznymi
interesami stron.
W jednej ze spraw Sąd Najwyższy uznał,
że kupujący nabywając od sprzedawcy jego
przedsiębiorstwo i przyznając mu prawo do
udziału w zyskach przez kolejne 10 lat, miał
prawo sądzić, że kontrahent przed upływem tego okresu nie zacznie prowadzić
konkurencyjnej w stosunku do niego działalności. Stan faktyczny dotyczył sytuacji,
w której dwóch partnerów biznesowych
prowadziło przedsiębiorstwo produkujące ambulanse. Na mocy umowy zawartej
z firmą D.O.W sprzedali oni wspomniane
przedsiębiorstwo wraz ze wszystkimi jego
przedmiotami (maszynami i materiałami).
W ustępie drugim kontraktu umieszczono zapis uprawniający sprzedawców do
udziału w zyskach przedsiębiorstwa przez
następne 10 lat, zaś jeden z nich ma zostać
zatrudniony przez kupujących na stanowisku managera. Założenia te zostały wypełnione zgodnie z zapisem umowy, jednak
po pewnym czasie manager zrezygnował
z dalszej pracy dla swoich kontrahentów
i rozpoczął własną produkcję ambulansów,
konkurencyjną dla byłego pracodawcy. Wobec powyższego firma D.O.W przestała
wypłacać swemu byłemu pracownikowi
udziały w zyskach przedsiębiorstwa z uwagi na złamanie przez niego ustępu drugiego
kontraktu. Ten zaś pozwał kontrahentów
twierdząc, że ustęp drugi umowy w żaden
sposób nie zabrania mu otworzenia nowej,
konkurencyjnej działalności, w której przecież jest specjalistą. Początkowo sądy przyznały powodowi rację uznając, że w zapisie
kontraktu faktycznie nie został umieszczony zakaz konkurencji. Sąd Najwyższy
orzekł jednak, że biorąc pod uwagę kontekst porozumienia, interesy obu stron oraz
ogólne zapisy umowy, 10-letni termin ustalony przez kontrahentów to czas, w którym

obowiązuje ich swoista lojalność kupiecka.
Z tego też powodu nie powinna być stosowana wykładnia zawężająca intencje do
literalnego, semantycznego znaczenia.
Powyższa sprawa pokazuje, jak daleko
sięga dyskrecjonalna władza sędziego przy
dokonywaniu interpretacji uzupełniającej
w oparciu o kryterium dobrej wiary. Dokonując takiej wykładni sądy niemieckie zwracają uwagę nie tylko na literalne
znaczenie zapisów umowy, ale również na
całość okoliczności sprawy. Klauzula ta
traktowana jest niezwykle szeroko, pozwalając sędziemu na wykładnię wychodzącą
daleko poza granice czysto semantycznego
ujęcia umowy.
System prawa francuskiego
Podobnie jak w prawie niemieckim, główne zasady interpretacji
kontraktów w systemie francuskim
zapisane zostały we francuskim
kodeksie cywilnym (Code Civil).
W przeciwieństwie jednak do
swych sąsiadów, Francuzi postanowili skonstruować rozbudowany
system reguł interpretacji, składający się z jednej ogólnej reguły
oraz szeregu reguł szczegółowych.
Zostały one zamieszczone w artykułach 1156‒1164 kodeksu cywilnego34.
Artykuł 1156 statuuje podstawową zasadę interpretacyjną, wedle której wykładnia ma przede wszystkim opierać się na
wspólnym zamiarze stron umowy. Zgodnie z nim dokonując interpretacji należy
szukać zgodnej intencji podmiotów, nie
zaś poprzestawać na literalnym brzmieniu
umowy. Sąd będzie więc się starał odkryć,
34

Tłumaczenie angielskie kodeksu można znaleźć
na stronie www.legifrance.gouv.fr
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jakie były prawdziwe, wewnętrzne zamiary kontrahentów. Badanie zewnętrznych
efektów w postaci treści pisemnej umowy
i nadawanie użytym w nich słów zwykłego
literalnego znaczenia nie może stanowić
czynnika decydującego. Ma ono bowiem
jedynie charakter pomocniczy, oświetlający
drogę do ustalenia wspólnej woli stron.
Mowa więc tutaj o klasycznej metodzie
subiektywno-indywidualnej, zorientowanej
na ochronę wewnętrznych przeżyć i intencji kontraktujących podmiotów. Przyjęcie
takiego rozwiązania jest naturalną konsekwencją uznania zasady autonomii woli
jednostek za fundament całego francuskiego systemu prawnego35. W celu realizacji tej
zasady uznano, iż strony powinny posiadać
dużą swobodę w zakresie możliwości przedstawiania dowodów na okoliczność wykazania swej wewnętrznej woli. Dozwolone jest
więc przeprowadzenie każdego dowodu,
wskazującego jaka była intencja podmiotu
w chwili zawierania umowy, nawet takiego,
do którego druga strona obiektywnie nie
mogłaby uzyskać dostępu, np. wewnętrznych przemyśleń kontrahenta36. Koncepcja
przyznająca prymat woli wewnętrznej sięga
we francuskim prawie kontraktów niezwykle daleko. Wraz z momentem, w którym
oferent zmienił zdanie w kwestii mocy wiążącej złożonej przez siebie oferty, przestaje
ona wywierać skutki, niezależnie od tego, czy
poinformuje on o zmianie zdania oblata37.
Podejście to promieniuje na wiele instytucji francuskiego prawa prywatnego, m. in. na koncepcje
błędu. Zob. C. Valcke, On Comparing French and
English Contract Law: Inisights from Social Contract
Theory, 2008, s. 5 i cyt. tam piśmiennictwo.
36
C. Valcke, Divergence and Convergence among English, French, and German Conceptions of Contract,
16 European Review Of Private Law, 29 (2008),
s. 24 i n.
37
W takiej sytuacji może powstać odpowiedzialność
deliktowa po stronie oferenta.
35
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Konsekwencją przyjęcia tej metody jest
przypisanie większej wagi do teorii wad
oświadczeń woli, w szczególności zaś do
instytucji błędu38. W wielu przypadkach
stwierdzenie pozostawania w błędzie co
do znaczenia postanowienia przez jedną
ze stron kontraktu może doprowadzić nawet do unieważnienia zawartej (pod jego
wpływem) umowy. Dzieje się tak najczęściej w sytuacjach tzw. erreur sur la substance39.
Przy ustalaniu prawdziwej, wewnętrznej intencji stron sąd będzie badał wszelkie
zewnętrzne okoliczności istotne w sprawie.
B. Nicholas, French Law of contract, London 1982,
s. 46.
39
Błąd może stanowić podstawę nieważności czynności prawnej gdy dotyczy istotnej cechy (substancji) jej przedmiotu. W doktrynie przyjmuje
się jednak, iż przepis ten, zgodnie z koncepcją
woli należy stosować jak najszerzej, co potwierdza niezwykle bogate w tej materii orzecznictwo.
W jednej z przykładowych spraw sprzedający obraz pozostawali w błędnym przekonaniu, że sprzedają dzieło należące do artystycznej „szkoły Carracciego”, które to przekonanie wynikało z wydanej
przez eksperta opinii. W rzeczywistości dzieło to
zostało (prawdopodobnie) stworzone przez sławnego malarza Nicolasa Poussina. Sprzedający wystawili na aukcji wspomniany obraz, opisując go
w katalogu jako należący do szkoły Carracciego.
Obraz został kupiony za cenę 2,200 FF. Po zakończeniu aukcji praw do dzieła zażądało muzeum narodowe, powołując się na interes dziedzictwa narodowego, które to zidentyfikowało je jako będące
autorstwa Poussina. Zostało ono odkupione od
nabywców za cenę kilkunastokrotnie większą od
ceny pierwotnego zakupu i wystawione w Luwrze
(z oszacowaniem jego wartości na kilkanaście milionów franków). Pierwotni sprzedawcy postanowili dochodzić unieważnienia umowy sprzedaży,
powołując się na pozostawanie w błędzie co do
przymiotu obrazu oraz jego wartości. Ostatecznie,
po wieloletniej batalii sądowej uznano, iż uzasadniony błąd co do wartości przedmiotu umowy
może stanowić podstawę do jej unieważnienia.
Szerzej zob. C. Valcke, Divergence and Convergence…, op. cit., s. 23 i n. oraz cytowane tam piśmiennictwo.
38
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Mowa tutaj przede wszystkim o kontekście sytuacyjnym towarzyszącym zawieraniu umowy. Chodzi więc o oświadczenia
i zachowania stron z momentu negocjacji,
zawierania, a także chwili wykonywania
umowy, które mogą przyczynić się do ustalenia rzeczywistej woli40. Przy określaniu
sensu postanowień umowy należy także
mieć na uwadze jej cel oraz naturę. Ponadto, zgodnie z art. 1135 kodeksu cywilnego,
czynność prawna poza wyrażonymi w niej
skutkami wywołuje także te, które wynikają
z zasad słuszności, ustalonych zwyczajów
oraz przepisów regulujących dokonywaną
czynność prawną. Przy dokonywaniu interpretacji i wypełnianiu treści umowy należy
także uwzględnić powyższe elementy.
W dalszej części kodeksu odnajdujemy
szczegółowe reguły interpretacyjne. Pełnią
one pomocniczą rolę w stosunku do ogólnej
reguły nakazującej określenie rzeczywistej
woli stron. W orzecznictwie podkreśla się,
iż są to raczej wskazówki dla sędziego, anieli obowiązkowe zasady, których stosowania
nie mogą odmówić41. Korzenie niektórych
z nich sięgają czasów klasycznego prawa
rzymskiego i jego sławnych jurystów. I tak
artykuł 1157 francuskiego kodeksu cywilnego statuuje rzymską zasadę ut res magis
valeat quam pereat, zgodnie z którą postanowienia umowne, które można tłumaczyć
w różny sposób, należy rozumieć raczej
w tym ujęciu, który pozwala na utrzymanie ich w mocy. Sens z nich wynikający
powinien być jak najbardziej adekwatny do
przedmiotu umowy. Reguła contra proferentem nakazuje z kolei w przypadku wątpliwości interpretować niejasne postanowienia
na niekorzyść strony redagującej ich treść,
a na korzyść strony, która zaciągnęła zobo40
41

Req. 9 May 1877, D.P. 1878.1.30.
Req. 18 March 1807, S 1807.1.361 (Cour de cassation).

wiązanie (in favorem debitoris). Przy tłumaczeniu pojęć dwuznacznych należy ponadto
przyjąć interpretację zgodną ze zwyczajami
panującymi w miejscu zawierania umowy. Umowę uzupełnia się o zwyczajowo
przyjęte dla umów określonego rodzaju
postanowienia, nawet jeżeli nie wynikają one wyraźnie z jej treści. Poszczególne
terminy, pojęcia i zwroty należy tłumaczyć
z uwzględnieniem całości kontraktu, przypisując im znaczenie zgodne z rodzajem dokonywanej czynności prawnej (holistyczne
ujęcie). Jeśli w umowie zawarte są postanowienia wieloznaczne o dużym stopniu
ogólności, wówczas ich zastosowanie należy ograniczyć wyłącznie do zakresu, objętego wspólnym zamiarem stron. Ostatnia
z zamieszczonych dyrektyw dotyczy natomiast zawężenia stosowania klauzul, zgodnie
z którymi treść zobowiązania uzależniona
jest od konkretnego stanu faktycznego. Zastosowanie takiej klauzuli nie powinno być
rozciągane na inne stany faktyczne, w niej
nie wymienione42.
Tak samo jak w systemie niemieckim, w prawie francuskim nie dokonuje
się interpretacji zapisów kontraktu, które są jasne i całkowicie czytelne, co jest
wyrazem kolejnej rzymskiej maksymy:
clara non sunt interpretanda. W ostrych
słowach wypowiedział się w tym temacie francuski Sąd Najwyższy stwierdzając, że jeżeli zapisy kontraktu są jasne
i klarowne, sądy niższych instancji nie są
uprawnione do „fałszowania” wypływających z nich zobowiązań i dokonywania modyfikacji ich postanowień43. Stanowisko to
42
43

E. Rott-Pietrzyk, Wykładnia…, op. cit., s. 12.
Takie ujęcie w ciągu ostatnich lat spotkało się
z ostrą krytyką przedstawicieli doktryny różnych
systemów prawnych. Aktualnie w europejskich porządkach prawnych stopniowo odchodzi się od tej
maksymy na rzecz reguły omnia sunt interpretanda.
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było przedmiotem sporej krytyki przedstawicieli doktryny. Obecnie zauważyć można
tendencję do łagodzenia tej rygorystycznej
reguły. Nadal jednak ostatecznym arbitrem
w kwestii tego, czy klauzula danej umowy
jest wystarczająco klarowna, jest przede
wszystkim Sąd Najwyższy.
System prawa holenderskiego
W holenderskim kodeksie cywilnym44
ustawodawca nie zamieścił wprost dyrektyw wykładni oświadczeń woli. Reguły te
zostały wyinterpretowane przez judykaturę
z przepisów odnoszących się do czynności prawnych. W szczególności mowa tu
o normach określających ich skutki. Zgodnie z nimi do dokonania czynności prawnej
niezbędne jest istnienie u podmiotu działającego zamiaru wywołania skutków prawnych45. Nie można jednak powoływać się na
brak owej intencji przeciwko osobie, która
zrozumiała dane zachowanie zgodnie ze
znaczeniem, jakie w sposób rozsądny można mu nadać w danych okolicznościach46.
Przepis ten wprowadza więc ochronę zaufania kontrahenta.
Opracowujący projekt holenderskiego
kodeksu cywilnego E.M. Meijers uznał
bowiem, że w większości przypadków uzewnętrzniony zamiar podmiotu pokrywa się
z jego wolą wewnętrzną47. Oznacza to, iż
niezależnie od tego, czy zastosujemy obiektywną, czy subiektywną metodę wykładni
– dojdziemy do jednakowych rezultatów.
Z kolei w wyjątkowych sytuacjach, tzn. gdy
intencja podmiotu oświadczającego jest
inna niż ujawniona treść, należy przyznać
ochronę zaufaniu jakie ono powoduje. NieAngielskie tłumaczenie kodeksu można znaleźć na
stronie www.dutchcivillaw.com.
45
Art. 3:33 k.c. hol.
46
Art. 3:35 k.c. hol.
47
E. Rott-Pietrzyk, Wykładnia… , op. cit., s. 7.
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uczciwi bądź niedokładni uczestnicy obrotu ponoszą więc ryzyko nieumiejętnego
formułowania swoich prawnie relewantnych wypowiedzi. Stosowanie metody
obiektywnej jest zatem w pełni uzasadnione, zwiększa bowiem bezpieczeństwo
i pewność obrotu prawnego.
Powyższe przepisy służyły za podstawę
interpretacyjną dyrektyw, którymi należy się
kierować w procesie wykładni umów. Zostały one wypracowane przez holenderski
Sąd Najwyższy w 1981 r. w sprawie Ermes
v. Haviltex48 i określone, od nazwy pozwanego, mianem formuły Haviltex. Zgodnie
z nią interpretacja umów nie powinna się
ograniczać wyłącznie do wykładni literalnej.
Oświadczeniom stron należy nadać znaczenie, jakie w sposób rozsądny i słuszny wiążą
ze swoimi oświadczeniami i zachowaniem
się. Należy także mieć na uwadze to, czego
strony rozsądnie mogą wzajemnie od siebie
oczekiwać (reliance theory). Takie rozwiązanie oznacza przyznanie prymatu normatywnej (obiektywnej) metodzie wykładni.
Ochronie podlegają rozsądne oczekiwania
strony w odniesieniu do oświadczeń woli
i zachowań kontrahenta, nawet gdy są one
sprzeczne z jego rzeczywistym zamiarem.
Dla określenia tych oczekiwań budowany jest wzorzec osoby rozsądnej. Jest to
modelowy uczestnik obrotu prawnego, charakteryzujący się uczciwością i działający
w sposób przemyślany. Przy jego tworzeniu
uwzględnić należy do jakiej grupy społecznej bądź zawodowej należą strony umowy
i jakiej wiedzy możemy od nich w związku
z tym oczekiwać. Model ten kreowany jest
więc za każdym razem na potrzeby konkretnej sprawy.
W systemie holenderskim sędzia ma
bardzo szeroką swobodę interpretacyjną.
48

Orzeczenie HR z 13.3.1981 r., NJ 1981, 635.
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Może on ocenić postanowienia umowy,
które budzą jego wątpliwość nawet wtedy,
gdy ich wykładni na swoją korzyść nie domaga się żadna ze stron. Stosując kryterium
rozsądku i słuszności sędzia może odstępować od literalnego brzmienia umowy.
W takiej sytuacji powinien jednak z „podwyższoną starannością” uzasadnić swoje
rozstrzygnięcie49.
Szerokie kompetencje uzupełniające
i korygujące nadają sędziemu przepisy
dotyczące skutków umów. Zgodnie z nimi
umowa wywołuje nie tylko skutki prawne
ustalone przez strony, ale także te, które zgodnie z jej naturą wynikają z ustaw,
zwyczajów oraz wymogów rozsądku
i słuszności50. Sędzia może więc, biorąc
pod uwagę względy słuszności i rozsądku,
uzupełnić umowę o dodatkowe postanowienia. Może to prowadzić do utworzenia
różnych praw i obowiązków np. prawa do
rozwiązania umowy w drodze jednostronnej czynności prawnej51. Granica między
interpretacją a uzupełnieniem kontraktu jest niezwykle wąska. W praktyce jej
ustalenie nastręcza znacznych trudności.
Sędzia, dokonując wykładni kontraktu,
uzupełnia przecież jego treść o dodatkowe
prawa i obowiązki.
Funkcja korygująca wyrażona jest
w zasadzie, zgodnie z którą postanowienia
umowne sprzeczne ze standardami rozsądku i słuszności nie mają mocy wiążącej52.
Na jej podstawie można ograniczyć bądź
uchylić prawa lub obowiązki stron, jeśli
w danych okolicznościach jest to nie do
pogodzenia z zasadą rozsądku i słuszności.

Dotyczy to nie tylko praw podmiotowych
lub obowiązków wynikających z treści
umowy. Mowa tu także o prawach i obowiązkach pochodzących z innych źródeł,
np. z ustawy lub zwyczajów.
Funkcja korygująca ma charakter wyjątkowy. W doktrynie podkreśla się, że
zarezerwowana jest ona wyłącznie dla sytuacji, w których ze względu na okoliczności wykonanie umowy o niezmienionej
treści prowadziłoby do rażąco niesprawiedliwych skutków. Przemawia za tym
zresztą sposób sformułowania owej zasady
w kodeksie cywilnym. Sam fakt sprzeczności z zasadami rozsądku i słuszności
nie jest bowiem wystarczającą podstawą
do korekty umowy. Chodzi tutaj bowiem
o zaistnienie wyjątkowej okoliczności,
która powoduje, iż dane postanowienie
jest nie do przyjęcia.
Powołując się na jego sprzeczność z zasadą rozsądku i słuszności należy jednocześnie wykazać istotne powody jego uchylenia.
W orzecznictwie wskazuje się, że przy ich
określaniu należy mieć na uwadze m. in.
naturę i cel umowy, jej typ i pozostałą treść,
okoliczności, w których doszło do ustalenia treści tego postanowienia, czy pozycję
stron i ich wzajemną relację53. Instytucja
ta jest szczególnie przydatna w przypadku
zamieszczania w treści umowy niedozwolonych klauzul umownych. W szczególności mowa tu o często stosowanej klauzuli
wyłączającej odpowiedzialność jednej ze
stron (exemption clause)54.

Por. m. in. orzeczenie w sprawie Saladin v. HBU
z 19.05.1967 r., NJ 1967, 261.
54
Korekty umowy można także dokonać poprzez
instytucję nadużycia prawa podmiotowego oraz
klauzulę rebus sic stantibus. Więcej na ten temat
zob. E. Rott-Pietrzyk, Klauzula generalna…, op.
cit., s. 180 i n.
53

E. Rott-Pietrzyk, Klauzula generalna rozsądku
w prawie prywatnym, Warszawa 2007, s. 176.
50
Art. 6:248 ust. 1 k.c. hol.
51
Por. orzeczenie w sprawie Dela v. Looren de Jong
z 16.12. 1988 r., NJ 1989, 433.
52
Art. 6:248 ust. 2. k.c. hol.
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Interpretacja umów w prawie
polskim
Polskie prawo kontraktów, oparte na
koncepcji czynności prawnej, postrzega
umowę jedynie jako jeden z jej rodzajów,
co w konsekwencji prowadzi do braku rozbudowanych zasad wykładni umów. Rozwiązanie takie jest najprawdopodobniej
wynikiem wpływu systemu germańskiego,
w którym z rezerwą podchodzono do formułowania szczególnych zasad interpretacyjnych tego typu.
Podstawą do dokonywania wykładni
oświadczeń woli na gruncie rodzimych
regulacji jest art. 65 kc, który ustanawia
dwie ogólne reguły interpretacji. Pierwsza
z nich dotyczy wszystkich oświadczeń woli
i wskazuje, że ich wykładni należy dokonywać w oparciu o zaistniałe okoliczności,
zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje55. W paragrafie następnym
zaś, odnoszącym się do interpretacji umów,
ustawodawca uznał, że pierwszeństwo
przed dosłownym brzmieniem tekstu ma
zgodny zamiar stron oraz cel, w jakim kontrakt był zawierany56. Jest to więc swoisty
zbiór dyrektyw interpretacyjnych, który nie
wskazuje nam właściwie w sposób klarowny preferowanych przesłanek.
Nie wiadomo, które z wymienionych
kryteriów miałoby być brane pod uwagę na
początku, a które na końcu. Ten brak jasności regulacji tworzy stan niepewności, który
najlepiej wyraził Z. Radwański stwierdzając, iż art. 65 kc sam musi najpierw stać się
obiektem skomplikowanych zabiegów interpretacyjnych, aby interpretator mógł uznać
go za pomocny instrument wykładni57.
Por. art. 65 §1 kc.
Por. art. 65 §2 kc.
57
Z. Radwański, Wykładnia oświadczeń woli składanych indywidualnym adresatom, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992, s. 58.
55
56
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Większość przedstawicieli piśmiennictwa uważa, że omawiany przepis wprowadza do polskiego porządku metodę
kombinowaną wykładni, łączącą w sobie
elementy subiektywne i obiektywne (czyli
respektowanie woli stron i ochronę zaufania uczestników obrotu).
Inaczej poglądy kształtowały się
w orzecznictwie. Początkowo sądy wyraźnie kierowały się w stronę metody subiektywnej. Dopiero z czasem nastąpił
zwrot w kierunku metody kombinowanej.
Ostatecznie kwestię tę rozstrzygnął Sąd
Najwyższy w uchwale z 29 czerwca 1995
roku58, gdzie określił założenia obowiązującej metody. Obejmuje ona dwa stadia.
W pierwszej fazie należy badać zgodne
intencje stron, czyli to jak złożone oświadczenia były rozumiane przez oba podmioty
w momencie zawierania umowy. Bierze się
tu zatem pod uwagę wspólny zamiar, jaki
przyświecał stronom kontraktu. W razie
ustalenia, że treści myślowe podmiotów
były ze sobą spójne, sens oświadczenia woli
należy uznać za wiążący. Akcentowana jest
w ten sposób podstawowa zasada prawa
prywatnego – autonomia woli podmiotów.
Z niej wywodzi się swoboda kontraktowania, w myśl której uczestnicy obrotu sami
kształtują swoje sytuacje prawne w relacjach inter partes.
Do drugiej fazy procesu interpretacji
dojdzie wówczas, gdy okaże się, iż strony
nie przyjęły jednakowego rozumienia swoich oświadczeń, lecz pojmowały je zgoła
odmiennie. W tej sytuacji konieczne będzie użycie elementu obiektywnego, który
opiera się na ustaleniu, jak adresat rozumiał
sens oświadczenia woli bądź jak powinien
był go rozumieć. Sąd zatem będzie musiał
przyjrzeć się zabiegom interpretacyjnym
58

III CZP 66/95.
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dokonywanym właśnie przez adresata
oświadczenia woli, który zgodnie z należytą starannością ocenia złożone mu przez
drugą osobę słowa zobowiązania. Takie podejście wynika ze wzmożonej ochrony, jaką
przyznaje się zaufaniu odbiorcy, oraz chęci
zachowania pewności obrotu. Co do zasady nadawca ma obowiązek sformułowania
swojego oświadczenia w sposób najbardziej
dla adresata jasny i czytelny, tak aby odbiorca mógł w pełni zrozumieć jego wolę.
To na nim spoczywa więc ryzyko związane
z niedopełnieniem wymogów tego standardu. Pozostali uczestnicy oraz sąd nie mają
bowiem dostępu do jego wewnętrznych
przeżyć psychologicznych. Oceniają zatem
jego zamiary głównie na podstawie tego,
co obiektywnie dostrzegalne i możliwe do
oceny – czyli ujawnionego zachowania.
Należy wyraźnie podkreślić, że druga
faza interpretacji nie polega na nadaniu
złożonemu oświadczeniu dowolnego sensu. Obiektywna metoda wykładni nie jest
bowiem przeniesieniem punktu widzenia
z subiektywnego wyobrażenia oświadczającego na subiektywne wyobrażenie odbiorcy
oświadczenia59. Istotą tej metody jest ochrona zaufania oraz uzasadnionych oczekiwań
pozostałych uczestników. Jest to związane z celem jakiemu służyć ma ta metoda,
a więc gwarancją pewności prawa, w tym
przypadku w zakresie regulowanych przez
nie relacji prawnych (zakres praw podmiotowych stron umowy), a co za tym idzie także pewności obrotu prawnego. Wymagana
jest więc obiektywizacja procesu wykładni.
Sposób interpretacji adresata oświadczenia
będzie wiążący tylko w sytuacji, gdy każdy
uczestnik obrotu, znajdujący się w analogicznej sytuacji, a w szczególności dysponujący takim samym zakresem wiedzy o oświadczeniu
59

E. Rott-Pietrzyk, Wykładnia…, op. cit., s. 32.

i okolicznościach jego złożenia, rozumiałby tak
samo jego złożenie60. Obiektywizacja procesu
interpretacji polega więc na dokonaniu wykładni w oderwaniu od woli stron, lecz przy
uwzględnieniu okoliczności zawarcia umowy i cech podmiotów ją zawierających61.
Warto także nadmienić, iż od dłuższego czasu wykładnia art. 65 kc, w części
dotyczącej metody obiektywnej, zmierza
w kierunku uznającym standard rozsądku za istotne kryterium interpretacyjne62.
Rozsądność nie zawsze wprowadzana
jest do systemu prawnego expressis verbis. Nakaz uwzględnienia tego kryterium
może wynikać z różnie brzmiących klauzul generalnych, choćby klauzuli dobrej
wiary – jak to ma miejsce w niemieckim
systemie prawnym. Wydaje się, iż możliwe
jest odnalezienie sylwetki osoby rozsądnej
de lege lata także w rodzimym porządku
normatywnym. Jej cech można poszukiwać zarówno w przepisach prawnych, jak
i orzecznictwie sądów dotyczącym wykładni oświadczeń woli (umów). Element
„rozsądkowy” tego modelowego uczestnika
obrotu, sprowadzany do racjonalnej oceny
oraz rozsądnego działania wynika przede
wszystkim z przyjmowanego założenia
o racjonalnym działaniu uczestników obrotu prawnego. Zgodnie z praktyką sądów
jest to jedna z obowiązujących dyrektyw,
zawartych w przepisie regulującym obiektywną metodę wykładni63. Nie jest to jedTak Z. Radwański, Wykładnia…, op. cit., s. 65-66.
A. Bierć, Zarys…, op. cit., s. 403.
62
Tak m. in. A. Bierć, Zarys…; E. Rott-Pietrzyk,
Klauzula generalna…; P. Machnikowski, Zasady
Europejskiego prawa umów a przepisy kodeksu cywilnego o zawarciu umowy, Transformacje Prawa
Prywatnego 3-4/2006.
63
Por. m. in. wyrok SN z 19 czerwca 2002 r., II CKN
1229/00; wyrok SN z 8 października 2004 r., V
CK 670/03; wyrok SN z 29 kwietnia 2009 r., II
CSK 614/08.
60
61
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nak pragmatyczny racjonalizm nastawiony
na bezwzględną maksymalizację własnych
interesów. Mowa tu o racjonalności zabarwionej etycznie, a więc uwzględniającej
prawość i uczciwość64. Taką wykładnię de
lege lata umożliwiają zasady współżycia
społecznego65 oraz nakładany na podmioty
obowiązek należytej staranności w procesie
interpretacji. Normatywny punkt widzenia
to ten, który jest wynikiem starannych zabiegów interpretacyjnych adresata66.
Oświadczenia woli w formie pisemnej
interpretuje się głównie za pomocą tekstu,
w postaci którego zostały one wyrażone.
W takiej sytuacji sąd będzie brał pod uwagę
przede wszystkim reguły językowe i literalne brzmienie, kontekst oraz zależności
treściowe występujące pomiędzy postanowieniami kontraktu. Ważne dla procesu
wykładni będą też okoliczności, w jakich
umowa została zawarta, jak również cel,
jaki przyświecał stronom. Oprócz badania tekstu dokumentu sąd może dopuścić
dowód ze świadków lub z przesłuchania
stron, gdy dodatkowego wyjaśnienia wymagają niezrozumiałe zapisy zamieszczone w kontrakcie. Dopuszczalne jest zatem
użycie takich środków dowodowych, które
nie są zawarte w dokumencie. Nie narusza
to ograniczeń dowodowych, jakie wynikają z treści art. 247 kpc. Działania te nie są
bowiem skierowane przeciw osnowie dokumentu, lecz jedynie posłużyć mają jej ustaPor. A. Bierć, Zarys…, op. cit., s. 50.
Por. Z. Radwański, Wykładnia…, op. cit., s. 70–72,
E. Rott-Pierzyk, Wykładnia…, op. cit., s. 33; tamże, Klauzula generalna…, op. cit., s. 359. Odmienne
stanowisko przyjął M. Romanowski w: Ogólne reguły wykładni kontraktów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów a reguły wykładni umów
w prawie polskim, Przegląd Prawa Handlowego, nr
8 (2004), s. 17.
66
Por. wyroki z przypisu 286.
64
65
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leniu w drodze wykładni67. Interpretacja
będzie mogła dalej przebiegać na zasadach
metody kombinowanej, a więc w pierwszej
kolejności według zgodnej intencji stron,
w drugiej zaś na podstawie przypisania
normatywnego (przy pomocy elementu
obiektywnego).
Wnioski i uwagi de lege ferenda
Poczynione rozważania wskazują, że
obecna regulacja zawarta w polskim kodeksie cywilnym pod względem metody
interpretacji, chronionych przez nią wartości oraz celów wykładni w dużej mierze
nie odstaje od nowoczesnych rozwiązań.
Mowa tu więc o zastosowaniu dwuetapowej kombinowanej metody interpretacji. Jej
pierwsza faza nastawiona jest na urzeczywistnienie realnej woli stron. Druga natomiast opiera się na wzorcu osoby rozsądnej,
za pomocą którego ustalamy obiektywną
wolę stron.
Wartości, które mają podlegać w ten
sposób ochronie, to odpowiednio autonomia woli podmiotów, a także pewność
obrotu oraz zaufanie i uzasadnione oczekiwania jego uczestników. Podejście takie
zbieżne jest ze współczesnymi trendami
europejskimi. Charakter postulowanych
zmian nie będzie zatem rewolucyjny i nie
będzie dotyczyć modyfikacji dyrektyw interpretacyjnych.
Główne mankamenty obecnej regulacji tkwią bowiem nie w samej treści, lecz,
co często się podkreśla, „niefortunnym”
sposobie jej sformułowania. Dyrektywy
interpretacyjne zawarte są w jednym syntetycznym przepisie. Jego eklektyczna formuła powoduje brak ich zorganizowania
67

Por. orzeczenie Sądu Najwyższego z 18 września
1951 r. C112/51, OSN 1952, poz. 70 oraz z 4 lipca
1975 r. III CRN 160/75, OSPiKA 1977, poz. 6.
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w spójny, sekwencyjny, a przede wszystkim
transparentny system. Rezultatem tego jest
niezwykła trudność w zrekonstruowaniu
w oparciu o jego treść rodzaju preferowanych wartości. Ciężar tego zadania zrzucony został na barki judykatury.
W procesie poszukiwania optymalnych
z punktu widzenia normatywnej przyszłości
rozwiązań należałoby się przede wszystkim
zastanowić nad uwzględnieniem expressis
verbis w dyrektywach interpretacyjnych
odwołania do wzorca osoby rozsądnej, jako
instrumentu pomocnego przy dokonywaniu
obiektywnej wykładni umów. Poczynione
rozważania wskazują wyraźnie, iż nie będzie
to odstępować od założeń obecnej regulacji,
w której już teraz dostrzec możemy „cień
osoby rozsądnej”. Rozwieje to natomiast
wątpliwości wobec możliwości stosowania
owego kryterium, co niewątpliwie ułatwi
zadanie przyszłym interpretatorom. Jednocześnie stanowić będzie potwierdzenie
zgodności polskich rozwiązań z tymi wynikającymi z najnowszych trendów europejskich oraz ujednolicenie terminologii
polskiego języka prawnego.
Należy także zastanowić się nad zmianą klauzuli zasad współżycia społecznego,
występującej w szczegółowej dyrektywie
wykładni, która nakazuje uwzględniać w procesie interpretacji kontekst sytuacyjny – na
inną słusznościową klauzulę generalną.
W piśmiennictwie zgodne jest stanowisko,
iż jest to zaszłość historyczna, charakterystyczna pojęciowo dla ustroju socjalistycznego, a przez to niezrozumiała dla uczestników
współczesnego obrotu cywilnoprawnego.
Sugerować można dwa rozwiązania:
1) posłużenie się klauzulą zasad dobrej
wiary i uczciwego obrotu – stosowaną
powszechnie w aktach prawa europejskiego i międzynarodowego

2) podążenie za rozwiązaniami holenderskimi, gdzie zastąpiono klauzulę zasad
dobrej wiary i uczciwego obrotu klauzulą rozsądku i słuszności. Celem takiego
zabiegu było rozwianie niejasności wokół dwoistego znaczenia zasad dobrej
wiary (subiektywnego i obiektywnego). W owej sytuacji „zasady uczciwego obrotu” mogłyby zostać pominięte,
bowiem zawierają się one w szeroko
rozumianej słuszności
Warto także zastanowić się nad wyodrębnieniem szczegółowych dyrektyw
interpretacyjnych, odnoszących się zarówno do wykładni w oparciu o kryterium subiektywne, jak i obiektywne. Za
przykład mogą posłużyć rozwiązania
zawarte w nieomówionych w tym opracowaniu aktach prawa modelowego o charakterze soft law. Przede wszystkim mowa
tutaj o zasadach europejskiego prawa
umów (PECL) oraz projekcie wspólnego systemu odniesienia (DCFR) – który
być może w przyszłości stanowić będzie
rdzeń wspólnego europejskiego kodeksu
cywilnego. Umieszczenie szczegółowych
dyrektyw interpretacyjnych rozwiałoby
niejasności wynikające z obecnej regulacji. Chodzi tu głównie o normatywne
określenie systemu wskazówek wykładni, które byłyby czytelne i transparentne.
W aktualnym stanie prawnym ciężar ich
wyodrębnienia spoczywa na barkach judykatury. Zamieszczenie dyrektyw w sposób uporządkowany bezpośrednio w treści
przepisu usystematyzowałoby kwestię interpretacji prawnie relewantnych zachowań, co przełożyłoby się na zwiększenie
pewności prawa i usprawniłoby znacznie
procedurę wykładni.
Powyższe postulaty zbieżne są
z rozwiązaniami zawartymi w pro-
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jekcie pierwszej księgi Kodeksu
cywilnego opracowanym przez
Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego działającą przy Ministrze
Sprawiedliwości68. W dokumencie
tym postanowiono uregulować
w sposób szczegółowy kwestię
wykładni69. Przyjęto więc szereg
dyrektyw interpretacyjnych, określanych mianem ogólnych i szczegółowych.
Pierwsze z nich decydują o ustaleniu relacji między wartością w postaci rzeczywistej woli składającego oświadczenie a wolą
ustalaną na podstawie kryteriów obiektywnych, mających na celu ochronę odbiorcy
oświadczenia. Drugie natomiast określają
bardziej szczegółowe zasady postępowania
albo w ramach dyrektyw ogólnych, albo gdy
uzyskany na ich podstawie wynik jest niezadowalający. Wykładnia oświadczeń woli
oraz wykładnia umów zostały uregulowane
odrębnie.
W założeniach projektu interpretacja
umów nadal opierać się ma na metodzie
kombinowanej. W pierwszej kolejności poszukiwany więc będzie zgodny zamiar stron
kontraktu. Jeżeli proces ten zakończy się
niepowodzeniem, należy posłużyć się metodą obiektywną, z wykorzystaniem wzorca
osoby rozsądnej. Jednak jeżeli wolą stron
jest nadanie postanowieniu umowy swoistego znaczenia, a druga strona powinna
była o tym wiedzieć, interpretacji umowy
należy dokonać zgodnie z tym znaczeniem.
Dopiero w sytuacji stwierdzenia, iż druga
Tekst projektu dostępny jest na stronie: www.bip.
ms.gov.pl/
69
Dokładną analizę założeń projektu pod tym kątem można znaleźć w E. Rott-Pietrzyk, Interpretacja oświadczenia woli (uwagi na tle rozwiązań projektu księgi I kodeksu cywilnego), Transformacje
Prawa Prywatnego 4/2010, s. 45–59.
68
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strona takiej wiedzy nie posiadała i nie
można było od niej oczekiwać, że powinna
była o tym wiedzieć, stosuje się kryterium
obiektywne.
W projekcie tym uwzględniono także postulaty dotyczące zmiany brzmienia
klauzuli słusznościowej. W dyrektywie
odnoszącej się do interpretacji każdego
oświadczenia woli (a więc także umowy) zamieszczono zamiast klauzuli zasad
współżycia społecznego „względy rozsądku
i słuszności”. Zgodnie z art. 85 projektu,
oświadczenie woli należy rozumieć tak, jak
tego wymagają z uwagi na okoliczności,
w których zostało złożone, względy rozsądku i słuszności oraz zwyczaje. W ten sposób
podkreślono potrzebę odwoływania się do
kontekstu sytuacyjnego występującego przy
składaniu oświadczenia. Uzasadnia to tezę,
iż określanie tego, co uznaje się za rozsądne
i słuszne następuje zawsze w ramach danego stanu faktycznego (ujęcie sytuacjonistyczne).
W ramach szczegółowych reguł wykładni unormowano przede wszystkim:
 zasadę contra proferentem70
 nakaz przyznania pierwszeństwa postanowieniom negocjowanym indywidualnie71
 nakaz interpretacji poszczególnych postanowień w kontekście całej umowy72
 nakaz przyjęcia interpretacji pozwalającej na utrzymanie umowy w mocy
(favorem contractus), tj. życzliwej interpretacji umowy (benigna interpretatio)73
 przyznanie pierwszeństwa językowi
umowy, który służył za podstawę do
70
71
72
73

Art. 88 § 1 projektu.
Art. 88 § 2 projektu.
Art. 89 projektu.
Art. 90 projektu.
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sporządzenia pozostałych wersji językowych74.
Jak wynika z uzasadnienia projektu,
autorzy wprowadzając szczegółowe dyrektywy wykładni wychodzili z założenia, iż
w odniesieniu do aktualnej regulacji istnieje zarówno w judykaturze, jak i doktrynie
sporo wątpliwości75. Dotyczą one nie tyle
słuszności przyjętych w nich rozwiązań, ile
możliwości ich zastosowania de lege lata.
W szczególności można tutaj wskazywać
na niechęć judykatury do stosowania reguły contra proferentem poza obrotem konsumenckim76.
Dużą część z tych dyrektyw można
wyprowadzić z obowiązujących przepisów
Kodeksu cywilnego. Z przyczyn, o których
Art. 91 projektu.
Por. uzasadnienie do projektu księgi pierwszej Kodeksu cywilnego.
76
Por. art. 385 § 2 kc.
74
75

była już mowa, zasadne jest jednak zamieszczenie ich expressis verbis w nowej ustawie.
Ważne jest także to, aby nie poprzestawać na
unormowaniu tylko niektórych z nich. Mogłoby to wówczas doprowadzić do sporów
w kwestii istnienia wystarczających podstaw do stosowania ich de lege lata w przyszłości, biorąc pod uwagę fakt, iż miał on
okazję dokonać kompleksowej regulacji tej
tematyki.
Kierunek propozycji zmian należy
ocenić jak najbardziej pozytywnie. Pozostają one w zgodzie ze
współczesnymi tendencjami europejskimi i międzynarodowymi oraz
z postulatami doktryny, zgłaszanymi wobec wad obecnego stanu
prawnego. Można więc stwierdzić,
że problem został poprawnie zdiagnozowany. Jedyne co pozostaje,
to czekać na reakcję ustawodawcy.
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Obowiązek pełnej kompensacji
szkody (majątkowej
i niemajątkowej) w reżimie
kontraktowym (ex contractu)
na tle prawnoporównawczym

Wstęp
Problematyka obowiązku pełnej
kompensacji szkody to zagadnienie
doniosłe na gruncie zarówno europejskim, jak i światowym. Szczególnie znaczącą rolę odgrywa zaś
w ramach regulacji prawnych Unii
Europejskiej, wobec postępującego
procesu ujednolicania porządków
normatywnych państw członkowskich. Harmonizacja przepisów na
terenie Unii przebiega stopniowo
i powoli. Jest to całkowicie zrozumiałe, jeżeli weźmiemy pod uwagę
ogromną różnorodność kulturową,
historyczną i prawną jaka panuje
w obrębie tej międzynarodowej
organizacji.
Proces ujednolicania utrudniają nie tylko wątpliwości językowe, ale również pewna niechęć krajów do odrzucania tradycji
orzeczniczych na rzecz obcych im przecież
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rozwiązań1. Niemniej jednak na przekór
tym trudnościom wysuwane są różne propozycje sposobów harmonizacji. Jednym
z najbardziej śmiałych postulatów jest pomysł stworzenia wspólnego europejskiego
kodeksu cywilnego, który w dobie rosną1

Czerpiąc z rozwiązań prawnych innych krajów należy wykazać się rozsądnością i powściągliwością.
Oczekiwania formułowane przez niektórych zachodnioeuropejskich autorów, aby państwa byłego
bloku postkomunistycznego przyjmowały wprost
obcy (zachodni) system prawny, nie zasługują na
poważne traktowanie. Nie wątpiąc w to, iż mogą
się za nimi kryć dobre chęci, należy stwierdzić,
że postulaty takie z oczywistych względów są
nie do zaakceptowania. Nie wynika to, jak raczył
stwierdzić H. Kötz, z odrodzenia się dumy narodowej, która powoduje, że każdy kraj musi zmierzać własną drogą (zob. K. Zweigert, H. Kötz, An
Introduction to Comparative Law, Oxford 1998,
s. 155). Przede wszystkim brak jest przekonujących argumentów na stwierdzenie, aby w którymś
systemie prawnym znajdowały się wyłącznie dobre rozwiązania. Dodatkowo, ewentualna zmiana
modelu systemu prawnego powinna postępować
etapami, w procesie transformacji, a nie poprzez
dokonanie radykalnej rewolucji.
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cych potrzeb międzynarodowego obrotu
handlowego, w szczególności w obrębie
rynku wewnętrznego, byłby niewątpliwym
ułatwieniem dla obywateli państw członkowskich oraz stanowiłby niezwykle odważny krok w kierunku pełnej integracji
gospodarczej i prawnej2.
Tymczasem aktualna praktyka wskazuje, że dotychczas dokonane zmiany mają
charakter sektorowy i w połączeniu z autorytatywną rolą Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej zmuszają ustawodawców krajowych do weryfikacji rodzimych
porządków w taki sposób, aby były one
zgodne z normami unijnymi3. Modyfikacje
te dotyczą określonych działów gospodarki
i są spowodowane przemianami społeczno-ekonomicznymi, które wskazują na to, jakie wartości w danym momencie zasługują
na ochronę.
Obowiązek pełnej kompensacji
uszczerbku wynika właśnie z potrzeb nowoczesnego społeczeństwa, którego podmioty coraz częściej zawierają umowy,
mające na celu dostarczenie jakichś wrażeń zmysłowych, przeżyć czysto niematerialnych. Nic zatem dziwnego, że w takiej
sytuacji oczekują, aby prawo chroniło ich
interesy w sposób kompleksowy.
Szkoda – definicje i rodzaje
Juryści rzymscy w swych rozważaniach
postrzegali szkodę jako uszczerbek, powstały w majątku poszkodowanego na sku-

tek działania, zaniechania lub przypadku4,
którego zakres wyznaczała wartość rynkowa naruszonego dobra. W początkowym
stadium rozwoju prawa rzymskiego szkoda
stanowiła zatem jedynie łatwo dostrzegalną
zmianę w otoczeniu osoby poszkodowanej,
widoczną gołym okiem, niemalże namacalną, jak w przypadku zniszczenia rzeczy.
W miarę upływu czasu zaczęto jednak
dostrzegać potrzebę poszerzenia ram pojęciowych zagadnienia uszczerbku tak, aby
objęły one również różnicę między stanem
wywołanym przez naruszenie a stanem,
jaki istniałby gdyby naruszenie to nie miało miejsca. W ten sposób ujęto całokształt
sfery prawnej poszkodowanego.
Pojęcie szkody nie doczekało się jak do
tej pory własnej, legalnej definicji wyrażonej
w kodeksie cywilnym, choć w tym zakresie
padło już wiele różnych opinii środowiska
cywilistycznego. Niektórzy przedstawiciele
doktryny przekonywali, że ścisłe określenie tego pojęcia wiązałoby się ze zbytnim
zawężeniem treściowym5. Z kolei według
innego poglądu definicja ogólnego pojęcia
szkody została już sformułowana w art.
361 § 2 kc6 zarzuca mu się jednak zbytnią
koncentrację wokół aspektu samego naprawienia powstałego uszczerbku. Często krytykowane7 jest również stanowisko, według
którego pojęcie szkody zostało w stopniu
dostatecznym wypracowane w języku potocznym i jest ono wystarczające8. Ostatecz4
5

2

3

Nie wiadomo jeszcze, jaką formę miałby przybrać
ów akt (umowy międzynarodowej, dyrektywy, zalecenia czy rozporządzenia), pewne jest jednak, że
wiele krajów nie zdecydowałoby się na zastąpienie
nim rodzimych regulacji.
U. Walczak, Geneza problemu w prawie europejskim
i pojęcie szkody niemajątkowej, Transformacje Prawa
Prywatnego, 1/2007, s. 102.

6
7

8

M. Kaliński, Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Instytucje Prawa Prywatnego, 2011, s. 172.
A. Szpunar, Zakres obowiązku naprawienia szkody,
Państwo i Prawo, 1960, nr 1, s. 30.
F. Błahuta, w: Komentarz KC, t. 2, 1972, s. 865.
M. Kaliński, Szkoda..., op. cit., s. 173; T. Dybowski
w: System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, red. nacz.
W. Czachórski, red. tomu Z. Radwański, Wrocław,
s. 213.
Krytycy tej teorii wskazują na fakt, iż określenie
„szkoda” ma w języku potocznym zbyt wiele zna-
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nie w polskiej nauce prawa wypracowany
został pogląd, wedle którego szkodę określa się jako uszczerbek w prawnie chronionych dobrach (interesach) wyrażający się
w różnicy pomiędzy stanem dóbr, jaki już istniał i jaki mógłby następnie w normalnej kolei
rzeczy wytworzyć się, a stanem, jaki powstał
na skutek zdarzenia wywołującego zmianę
w dotychczasowym stanie rzeczy, z którym to
zdarzeniem ustawodawca wiąże powstanie
odpowiedzialności odszkodowawczej9.
Zdarzenie szkodzące może godzić
zarówno w dobra majątkowe, jak
i interesy niemajątkowe poszkodowanego. Ze szkodą majątkową
mamy do czynienia wówczas, gdy
wyrządzony uszczerbek możemy
postrzegać w wymiarze czysto finansowym, gdyż naruszone dobra
i interesy mają określoną wartość
dającą wyrazić się w pieniądzu.
W dodatku zdarzenie szkodzące
musi w tym wypadku powodować
niekorzystne następstwa w majątku poszkodowanego, jakimi mogą
być w szczególności jego pomniejszenie lub brak jego planowanego
zwiększenia.
Obok omawianej szkody majątkowej występuje także stanowiąca jej
antytezę szkoda niemajątkowa10.
Obejmuje ona obszar uczuć i emocji człowieka, jego odczuć fizycznych oraz przeżyć psychicznych,
w szczególności zaś cierpienia.
W zakresie pojęcia szkody niematerialnej wyróżnić możemy dwie jej formy: sensu
largo i sensu stricto. Uszczerbek niemajątkoczeń, by można je było uznać za odpowiadające
terminologii prawniczej.
9
T. Dybowski, w: System..., op. cit., s. 214.
10
M. Kaliński, Szkoda..., op. cit., s. 221.
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wy sensu largo obejmuje szkodę sensu stricto
(czyli krzywdę11) oraz te sytuacje, które nie
stanowią następstwa naruszenia katalogu
dóbr osobistych poszkodowanego. Idąc za
koncepcją Z. Radwańskiego należy tu również wspomnieć, iż opisana wyżej krzywda nie może wynikać ze zwykłego uczucia
przykrości wywołanego typowymi trudnościami życia codziennego. Każdy z nas od
czasu do czasu spotyka się ze strony innych
osób z nieprzyjemnościami, które choć
znajdują odzwierciedlenie w sferze naszych
uczuć, nie mogą jednak być uznane za podstawę odpowiedzialności. Krzywdę stanowi taki uszczerbek w obszarze osobowości
ludzkiej, który nie obejmuje przeżyć związanych z poniesioną przez uprawnionego
szkodą majątkową, a nawet (jak twierdzą
niektórzy autorzy) nie wywołuje skutków
w jego majątku.
Na tle różnych ustawodawstw istnieje
rozbieżność w ujmowaniu zakresu pojęcia
szkody12. Wedle pierwszego stanowiska należy traktować je dość szeroko poprzez zaliczenie w jego poczet zarówno uszczerbku
na dobrach majątkowych, jak i niemajątkowych. Stosownie zaś do drugiego szkoda
rozumiana jest w znacznie węższym stopniu, bowiem jedynie jako strata w majątku.
Zasada pełnej kompensacji
szkody
Zgodnie z dyspozycją norm kodeksu
cywilnego13 szkoda obejmuje stratę, jaką
poniósł w swym majątku poszkodowany,
czyli damnum emergens, oraz utracone korzyści, które mógłby uzyskać gdyby nie fakt,
Która w piśmiennictwie postrzegana jest jako
„uszczerbek niemajątkowy wynikły z naruszenia
dóbr osobistych uprawnionego, nieznajdujący wyrazu w jego sytuacji majątkowej”. Ibidem.
12
T. Dybowski, w: System..., op. cit., s. 221.
13
Art. 361 § 2 kc.
11
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iż został ich pozbawiony wskutek zdarzenia
szkodzącego (tzw. lucrum cessans). Pierwsza
z wymienionych, rzeczywista strata polega
na uszczupleniu aktywów w dobrach osoby poszkodowanej albo też na przybyciu
w nim pasywów. Chodzi tutaj o takie zdarzenia jak utrata, uszkodzenie czy zmniejszenie wartości jakiegoś składnika majątku
lub powstanie nowych (czy też powiększenie już istniejących) zobowiązań. O ile wyliczenie tak rozumianego uszczerbku nie
budzi raczej wątpliwości, o tyle powstaje
problem przy ocenie obszerności utraconych korzyści. Są one bowiem zawsze pojęciem hipotetycznym i na ogół występują
obok rzeczywistej straty14. Konieczność
naprawienia przez osobę odpowiedzialną
zarówno damnum emergens, jak i lucrum
cessans określa się właśnie mianem zasady
pełnej kompensacji szkody.
Omawiana zasada ma także drugi wymiar, zgodnie z którym instytucja naprawienia uszczerbku chronić ma nie tylko
interesy majątkowe poszkodowanego, ale
również te niemajątkowe15. Jest to pogląd
powszechnie przyjęty przez większość
współczesnych systemów prawnych. Wynika to z faktu, że w procesie przekształceń
na przestrzeni czasu prawo cywilne stało
się czymś więcej niż jedynie regulatorem
stosunków majątkowych pomiędzy ludźmi. Mnogość relacji, zależności i więzi
wytwarzanych między podmiotami prawa
sprawiła, iż nowożytna cywilistyka musiała ustosunkować się także do kwestii dóbr
o charakterze niematerialnym. Reakcję
G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, Komentarz
do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania,
t. 1, Warszawa 2007, s. 74.
15
M. Safjan, Naprawienie krzywdy niemajątkowej w ramach odpowiedzialności ex contractu,
w: Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa
ku czci Profesora Adama Szpunara, Kraków 2004,
s. 265.

taką wymusił w pierwszej kolejności nowy
status jednostki, zdobywającej w świecie
demokratycznym coraz to więcej wolności
i uprawnień, w drugiej zaś społeczne dążenie do ciągłego podnoszenia jakości życia16.
Na gruncie prawa polskiego wskazuje
się jednak wyraźnie, że zadośćuczynienia
za krzywdę moralną domagać się można
jedynie wtedy, gdy ustawa wyraźnie tak stanowi17. Roszczenia o zadośćuczynienie nie
są zatem logiczną konsekwencją użyczenia
ochrony prawnej, lecz wymagają wyraźnego
przepisu ustawy18, co prowadzi nas do wniosku, że ustawodawca zamieszczając przepisy
o naprawieniu krzywdy wyłącznie w ramach
reżimu ex delicto (przy jednoczesnym braku
w kodeksie cywilnym odesłania do ich stosowania w reżimie kontraktowym) uznał, iż
cierpienia psychiczne wynikłe z niewykonania zobowiązania nie uzasadniają przyznania
zadośćuczynienia na mocy ustawy.
Kwestia ta już od dłuższego czasu budzi kontrowersje wśród przedstawicieli
polskiej doktryny i judykatury. Dzieje się
tak w szczególności dlatego, iż zarówno
tendencje europejskie, jak i niewiążące
jeszcze akty unijne wskazują wyraźnie na
potrzebę zrównania reżimów ex contractu
i ex delicto w tym względzie, czyli rozciągnięcia naprawienia krzywdy na przypadki
niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania.
Tendencje występujące
we współczesnym prawie
europejskim
We współczesnej Europie bardzo
silnie zarysowuje się skłonność

14

Ibidem.
M. Kaliński, Szkoda..., op. cit., s. 230.
18
S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa
1957, s. 147 i nast.
16
17
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do postrzegania zagadnienia naprawienia szkody kontraktowej
w sposób możliwie najszerszy. Powszechne staje się przekonanie, że
rekompensacie powinna podlegać zarówno strata materialna, jak
i uszczerbek niematerialny. Przejawami takich tendencji są przede
wszystkim działania ustawodawcy
europejskiego oraz orzecznictwo
Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej nazywanego dawniej
Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (w skrócie ETS).
O ile wątpliwości nie budzi na ogół potrzeba zaspokojenia wierzyciela, który doznał uszczerbku majątkowego ex contractu,
o tyle stosunek do naprawienia szkody niemajątkowej w tym reżimie był przez lata
kwestią sporną. Wynika to przede wszystkim z tradycji prawnych i uwarunkowań historycznych w poszczególnych państwach19.
Z uwagi na postępujący proces unifikacji
prawa na obszarze Unii Europejskiej idea
kompensacji krzywdy w ramach reżimu
kontraktowego jest rozwiązaniem zdobywającym coraz większą popularność. Szczególną zaś rolę w tym procesie odgrywa, jak
się okazuje, problematyka umów o świadczenie usług turystycznych i związanego
z nimi zagadnienia utraconej przyjemności
z podróży.
Z początku kwestie umowy o podróż uregulowane zostały w dyrektywie
nr 90/314/EWG z 16 czerwca 1990 r.
o podróżach za cenę zryczałtowaną. Następnie zaś w sprawie Simone Leitner vs
TUI Deutschland GmbH & Co KG20 z 12
Przykładem mogą tu być systemy germańskie,
które tradycyjnie nie przewidywały możliwości
rekompensaty szkody niemajątkowej ex contractu.
Przeciwnie zaś stanowiły regulacje francuskie.
20
C-168/00 ECR 2002.
19
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marca 2002 ETS dokonał wykładni pojęcia szkody zawartego w art. 5 wspomnianej dyrektywy. Przyjął w niej, że w zwrocie
„szkoda inna niż na osobie” mieści się szkoda niemajątkowa i nakazał, aby w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej
organizatora usług turystycznych znalazł
się także uszczerbek spowodowany utratą przyjemności z wypoczynku wynikły
na skutek niewypełnienia zobowiązania
przez świadczeniodawcę. W ten sposób
Trybunał opowiedział się jednoznacznie
za przyjęciem szerokiego ujęcia szkody,
obejmującego zarówno uszczerbek majątkowy, jak i niemajątkowy. Jest to wykładnia
obowiązkowa dla wszystkich sądów państw
UE, które rozstrzygają spory związane
z uszczerbkiem niemajątkowym doznanym
przez turystę21.
Należy również wspomnieć, że
wszystkie kolejne projekty unijne zmierzające do ujednolicenia
prawa prywatnego państw członkowskich poprzez stworzenie europejskiego kodeksu cywilnego
zakładają, iż naprawienie szkody w reżimie ex contractu ma na
względzie również uszczerbek niemajątkowy.

Wskazuje się, że kompensacji podlegać
powinny doznania psychiczne związane
z bólem, cierpieniem, wewnętrznym niepokojem, spowodowane przez niewykonanie
lub nienależyte wykonanie umowy22. Zgodnie z duchem tych założeń ustawodawcy
krajowi starają się coraz bardziej rozszerzać
odpowiedzialność za szkodę niemajątkową,
choć w wielu systemach europejskich nadal
M. Nesterowicz, Zadośćuczynienie pieniężne ex
contractu i przy zbiegu z odpowiedzialnością ex delicto, Państwo i Prawo, 2007, nr 1, s. 26.
22
M. Safjan, Naprawienie…, op. cit., s. 259.
21
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ogranicza się ona do przypadków szczególnych23.
Pełne naprawienie szkody
kontraktowej w europejskich
projektach prawa modelowego

‒ soft law

Regulacje soft law mają być swoistymi
propozycjami modeli prawnych właściwych
dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Stanowią one pewną podpowiedź czy
też odpowiedni przykład dla sądów i ustawodawców europejskich. Akty te nie są co
prawda wiążącymi źródłami prawa międzynarodowego, ale warto, by prawodawcy mieli je na uwadze. Mają one bowiem charakter
ekspercki i prospektywny, co czyni z nich
doskonały wzorzec wobec ewentualnych
potrzeb przyszłych nowelizacji24.
Prawo osoby poszkodowanej do żądania
pełnej rekompensaty za wywołanie szkody kontraktowej przewiduje zarówno art.
7.4.2 pkt 2 zasad UNIDROIT25, jak i przepis 9:501 ust. 2 zasad europejskiego prawa
kontraktowego (PECL)26. Obie regulacje
nie mają, jak już wspomniano, samodzielnej
mocy wiążącej, mogą mieć jednak zastosowanie, jeśli strony poddadzą umowę ich
stosowaniu27. Według zasad europejskiego
R. Trzaskowski: Zadośćuczynienie za krzywdę związaną z niewykonaniem zobowiązania, Przegląd Sądowy 2006, nr 5, s. 22.
24
U. Walczak, Geneza…, op. cit., s. 105.
25
Zasady międzynarodowych kontraktów handlowych UNIDROIT przyjęte w 1994 roku zostały
stworzone jako prawo modelowe dla międzynarodowego obrotu kontraktowego.
26
Zasady europejskiego prawa kontraktów są niekiedy nazywane „Lando Principles” od nazwiska
ich głównego twórcy, profesora Ole Lando. Ich
celem jest, aby były one stosowane na obszarze UE
jako ogólne reguły prawa kontraktowego.
27
Rozważania na temat możliwości stosowania
PECL w europejskich systemach prawnych J. Paz23

prawa kontraktowego poszkodowany ma
prawo do żądania naprawienia pełnego
uszczerbku, który nie ogranicza się jedynie do straty majątkowej, ale obejmuje także szkodę niematerialną i tzw. przyszłą28.
Wobec powyższego zatem pojęcie szkody
należy ujmować możliwie jak najszerzej, jeśli tylko możliwe jest jej naprawienie, czyli
ustalenie odpowiedniego ekwiwalentu finansowego. Kontraktową szkodę niemajątkową twórcy PECL tłumaczą jako ból,
cierpienie, niewygodę, zawód, podkreślając,
że właśnie w kierunku uznawania takich
uszczerbków zmierza większość ustawodawców europejskich. Krzywda będąca
skutkiem niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania podlega właściwie pełnej rekompensacie.
Wprowadzenie postulatu pełnego naprawienia szkody kontraktowej nie dziwi
w kontekście zasad europejskiego prawa
kontraktów, może już jednak budzić pewne
wątpliwości jako reguła ustanowiona przez
zasady UNIDROIT29. Regulacja ta bowiem dotyczy wyłącznie stosunków o charakterze profesjonalnym, które rządzą się
przecież nieco innymi prawami niż relacje
z konsumentami. Można by było przecież
zastanawiać się nad zasadnością przyznawania przedsiębiorcom prawa do ochrony
niektórych interesów niemajątkowych, skodan, Czy można umowę wyłączyć spod prawa, Państwo i Prawo 2005, nr 10, s. 5 i n.
28
Art. 9:501: „The aggrieved party is entitled to
damages for loss caused by the other party’s
non-performance. (…) The loss for which damages are recoverable includes: non pecuniary loss;
and future loss (…)”.
29
Według art. 7.4.2 strona poszkodowana ma prawo
do pełnej kompensacji poniesionego przez niewykonanie zobowiązania uszczerbku, włączając w to
zarówno poniesioną faktycznie szkodę, jak i zyski,
których nie mogła osiągnąć. Szkoda traktowana
jest tu szeroko, jako strata materialna i niematerialna.
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ro stoi ono niejako poza reżimem ochrony
bezwzględnej na zasadach ogólnych, jak
choćby dobra osobiste czy prawa autorskie30. Należy jednak pamiętać, że szczególny charakter stosunku profesjonalnego nie
powoduje, iż uszczerbek niemajątkowy nie
powstaje. Powinien zatem zostać naprawiony za pomocą odszkodowania pieniężnego
albo innej, możliwej do przeprowadzenia
w danych warunkach metody. Przepisy
UNIDROIT dają wierzycielowi możliwość
skorzystania w pierwszej kolejności z roszczenia o wykonanie zobowiązania zgodnie z treścią umowy. Dopiero potem, gdy
zaspokojenie roszczenia byłoby związane
ze znacznymi trudnościami bądź kosztami, dopuszcza się możliwość dochodzenia
jedynie odszkodowania31. W ramach żądania spełnienia świadczenia niepieniężnego
wierzyciel może w zależności od okoliczności domagać się naprawy, wymiany rzeczy na wolną od wad lub przeprowadzenia
procedury poprawczej32.
Uwzględnianie konkretnych postulatów w regulacjach typu soft law
ma służyć wskazywaniu kierunku
właściwego dla ujednolicania prawa w ramach obszaru europejskiego. Świadczy to jednocześnie
o pewnych, zarysowujących się
już w ustawodawstwie większości
państw, tendencjach prawnych. Tendencją taką jest również, jak widać,
zasadność naprawienia szkody niemajątkowej wynikłej z niewykonania
lub nienależytego wykonania zobo-

U. Walczak, Geneza..., op. cit., s. 106.
Art. 7.2.5 zasad UNIDROIT.
32
W. J. Kocot, Odpowiedzialność z tytułu niewykonania zobowiązania w świetle zasad europejskiego
prawa kontraktów oraz zasad międzynarodowych
kontraktów handlowych UNIDROIT, Studia Iuridica XL VII, 2007.
30
31
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wiązania. W celu sprostania potrzebom społecznym i ekonomicznym
prawo musi podlegać ciągłym
przemianom, dostosowywać się
do panujących warunków. Dobra,
które jeszcze wczoraj nie podlegały
ochronie, jutro mogą już należeć do
podstawowych interesów wierzyciela. Dlatego tak ważne jest ciągłe nadążanie za zmieniającymi się wciąż
trendami współczesnego świata.
Odpowiedzialność za szkodę
kontraktową w systemie prawa
niemieckiego
Pojęcie szkody (die Schaden) jest w prawie niemieckim traktowane szeroko i występuje pod wieloma określeniami, takimi
jak: uszczerbek, szkoda, strata czy krzywda. Sama krzywda (der Schmerz) z kolei jest
w omawianym systemie rozumiana raczej
wąsko, jako dolegliwość wywołana cierpieniem psychicznym związanym z urazem
fizycznym czy bólem33. Chodzi tu o uciążliwość emocjonalną obarczającą daną osobę wbrew jej woli. Określenie to zatem nie
wydaje się adekwatne w stosunku do pojęć
takich jak „utracona przyjemność” czy „brak
osiągnięcia spodziewanego zadowolenia”.
W prawie niemieckim poszkodowany może domagać się pełnego naprawienia szkody majątkowej w obu reżimach.
Przepisy kodeksu cywilnego przewidują
możliwość żądania rekompensaty zarówno
damnum emergens, jak i lucrum cessans34. Naprawieniu podlega także szkoda niemajątkowa wywołana czynem niedozwolonym.
Rekompensata takiego uszczerbku jest często nazywana „odszkodowaniem za łzy”.
34
§ 252 Burgerliches Gesetzbuch (BGB) z 18 VIII
1896. Zob. także J. Y. Gotanda, Recovering lost
profits in international disputes, http://www.cisg.
law.pace.edu/cisg/biblio/gotanda2.html#iii
33
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W wyniku reformy prawa kontraktów, jaka
miała miejsce w 2002 roku, niemiecki kodeks cywilny poddany został drastycznym
zmianom35. Przede wszystkim nowe regulacje całkowicie zmieniły system kompensacji szkody niemajątkowej w reżimie
kontraktowym. Poszerzono katalog metod naprawienia takiego uszczerbku, który obejmuje w tej chwili: odszkodowanie
pieniężne, rekompensatę zamiast spełnienia świadczenia, rekompensatę za zwłokę,
odstąpienie od umowy, a także naprawienie rzeczy, obniżenie ceny lub zamianę na
nową. Reforma ta spowodowała wzmocnienie presji na stronę zobowiązaną, aby
spełniła swoje świadczenie, oraz zwiększenie ryzyka powstania odpowiedzialności
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Zmianie podlega też
stopniowo sposób postrzegania potrzeby
wprowadzenia pełnej kompensacji niemajątkowej szkody kontraktowej. Tendencja
ta jednak jest dopiero kwestią ostatnich lat.
Stosunek nauki prawa cywilnego do zagadnienia kompensacji szkody niemajątkowej w systemie niemieckim był dawniej
raczej nieprzychylny, co najlepiej oddają słowa D. Bahra przywołane w jednym
z opracowań M. Safjana36: Ponieważ nasi
sędziowie są tylko ludźmi, ograniczonymi
w swym ludzkim poznaniu, musimy nasze
prawo urządzać tak, aby zajmowało się tylko sprawami leżącymi w zasięgu możliwości
poznawczych sędziów. Prawo nie ma takiej
siły, aby umożliwiać naprawienie wszelkich
szkód moralnych (...). Prowadzi to najczęściej
do orzeczeń, w których trudno dopatrzyć się
prawa i które wprawiają zainteresowanych
w osłupienie.
H. Schulte-Nölke, The new german law of obligations: an introduction, http://www.iuscomp.org/gla/
literature/ schulte-noelke.htm
36
M. Safjan, Naprawienie..., op. cit., s. 263.
35

Pierwotnie według prawa niemieckiego
za uszczerbek niemajątkowy w stosunkach
obligacyjnych nie przysługiwała żadna rekompensata. Poszkodowany nawet w obliczu najbardziej drastycznych naruszeń nie
mógł domagać się naprawienia doznanej
krzywdy. Jedyną podstawą do zasądzenia
odszkodowania za uszczerbek niemajątkowy był § 823 BGB, który brzmiał: ten, kto
umyślnie lub nieumyślnie naraża życie, zdrowie, mienie albo narusza inne prawo osoby,
zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody37. W dodatku przepis ten odnosił
się wyłącznie do sytuacji, w których kompensacji podlegały jedynie realne skutki
majątkowe powstałe w wyniku naruszenia
interesów niemajątkowych. Zadośćuczynienie natomiast przewidziane było tylko
wtedy, gdy występowały przesłanki ex delicto ustanowione w przepisie § 847 BGB38.
Można zatem zauważyć, iż w prawie niemieckim naprawienie szkody niemajątkowej było uregulowane bardzo restrykcyjnie.
Katalog przypadków przyznania rekompensaty pieniężnej za takie naruszenia był
zamknięty i ograniczony do konkretnych,
bardzo poważnych sytuacji. Co ciekawe,
przez długi czas nie istniała również możliwość uzyskania żadnego zadośćuczynienia
za naruszenie dóbr osobistych. Po stronie
sprawcy nie tworzyła się żadna odpowiedzialność majątkowa, bowiem uważano, iż
mogłoby to spowodować niczym nieuzasadnione wzbogacenie poszkodowanego.
U. Walczak, Zasady odpowiedzialności za szkodę
niemajątkową w prawie umów – postulaty de lege ferenda, Transformacje Prawa Prywatnego 2007, nr 2,
s. 88.
38
Na mocy wspomnianego przepisu zadośćuczynienie przysługiwało w sytuacji: uszkodzenia ciała,
wywołania rozstroju zdrowia, pozbawienia wolności
lub tzw. kwalifikowanego uwiedzenia kobiety; Por.
A. Szpunar, Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową, Bydgoszcz 1999, s. 27.
37
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Twierdzenie takie wywodziło się z przeświadczenia, że przyznanie zadośćuczynienia
pieniężnego w tych wypadkach nie odpowiada panującym w społeczeństwie poglądom39.
Równocześnie jednak odszkodowanie za
uszczerbek niematerialny przysługiwało
np. w ramach kary umownej40.
Aż do nowelizacji niemieckiego kodeksu cywilnego w 2002 roku, odszkodowanie
za uszczerbek niemajątkowy można było
zasądzić jedynie na podstawie omówionych
wyżej § 823 i § 847 BGB, bowiem wprowadzona w § 253 BGB surowa reguła stanowiła, iż zadośćuczynienie przysługuje tylko
wtedy, gdy ustawa tak przewiduje. Reforma
kodeksu cywilnego otworzyła jednak możliwość wystąpienia o naprawienie krzywdy także w reżimie kontraktowym. Stało
się tak za sprawą ustawy z 19 lipca 2002
roku, która wprowadziła zmiany w zakresie
odszkodowań. Ogólny przepis § 253 ust.
2 uzupełniono o treść, jaka była zawarta
w normie § 847 dawnej ustawy, czyli o wypadki stwarzające podstawę do naprawienia uszczerbku niebędącego uszczerbkiem
majątkowym. Funkcjonujący zaś wcześniej
przepis § 847 został uchylony. W ten sposób rozszerzono zakres występowania rekompensaty szkody niemajątkowej także na
przypadki związane z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem zobowiązania.
Na przykład w ramach odpowiedzialności kontraktowej pracownik może podnieść wobec pracodawcy zarzut mobbingu
i uzyskać zadośćuczynienie, gdy uszczerbek
wiąże się z dolegliwościami psychicznymi,
które doprowadziły do rozstroju zdrowia.
Rozwiązanie to jednak nie obejmuje
wielu innych przykładów naruszeń wchodzących w zakres reżimu ex contractu, które
powinny w zasadzie podlegać naprawieIbidem, s. 28.
40
M. Safjan, Naprawienie..., op. cit., s. 263.
39
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niu. Problem ten próbowała w jakiś sposób
rozstrzygnąć judykatura, czego efektem
stało się zakwalifikowanie utraconej w sferze osobistej korzyści jako szkody o charakterze majątkowym41. Sądy niemieckie
uznały bowiem, iż istnieją niekiedy takie
dobra niemajątkowe, które mają w obrocie
określoną wartość i mogą być nabywane
odpłatnie, a zatem zachodzi możliwość ich
komercjalizacji. Taka koncepcja w wielu
sytuacjach pozwala na ominięcie surowych
reguł dotyczących rekompensaty poszczególnych rodzajów uszczerbku. Z drugiej
jednak strony możemy odnaleźć również
dobra niematerialne, których nie da się
z góry oszacować. Ze względu na swoje właściwości nie mogą podlegać ocenie
według ścisłych kryteriów majątkowych,
nie uda się zamknąć ich w przygotowane
wcześniej ramy i tabele. Istnieją po temu
ograniczenia fizyczne, ale także wątpliwości
natury moralnej, które nie pozwalają nam
na postawienie w jednym rzędzie bezcennych często wartości, takich jak życie czy
zdrowie, z interesami czysto majątkowymi.
Jak wskazuje U. Walczak komercjalizacja
dóbr niemajątkowych jest przecież swego
rodzaju fikcją, która ma na celu ułatwienie
sędziom ominięcia ustanowionych normatywnie rygorów42.
Jeszcze jednym problemem, z jakim musiał zmierzyć się ustawodawca niemiecki,
była kwestia uregulowania umów o usługi
turystyczne wedle standardów unijnych.
W kodeksie cywilnym pojawił się przepis
§ 651 f ust. 2, który powstał właściwie jako
wyjątek od ogólnej zasady sformułowanej
w § 253 ust. 1. Wydaje się, że w ten sposób
obok dotychczasowej podstawy żądania naprawienia szkody niemajątkowej powstało
Zob. orzeczenie sądu w Berlinie z 8 stycznia
1968 r. (52 s 230/67).
42
U. Walczak, Zasady..., op. cit., s. 90.
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nowe kryterium, odnoszące się jedynie do
kwestii zmarnowanego urlopu. Oznacza to
w praktyce, iż ustawodawca potraktował
dyrektywę 90/314 w sposób dość wybiórczy, nie dokonując zmian w całym systemie,
ale robiąc miejsce dla jednego, wywołującego obecnie powszechne zainteresowanie,
rodzaju umów. Można by zatem rzec, że
umowa turystyczna uzyskała na gruncie
prawa niemieckiego stosunkowo zaszczytne
miejsce. Prawdopodobne jest, iż duże znaczenie miało tu wspomniane już orzeczenie
w sprawie Leitner, będące przecież wykładnią dyrektywy 90/314. Widzimy więc,
że dawne, surowe podejście do czynienia
ustępstw w ramach naprawienia kontraktowego uszczerbku niemajątkowego jest
w pewnym sensie nadal obecne w działaniach ustawodawcy niemieckiego, który
dość niechętnie odchodzi od rodzimych
wzorców.
Stanowisko prawa francuskiego
Zupełnie inaczej do zagadnienia naprawienia szkody niemajątkowej podchodzi
ustawodawca francuski. Pośród porządków prawnych państw europejskich regulacje francuskie są niewątpliwie systemem
najbardziej przychylnym idei kompensacji uszczerbku niematerialnego, co czyni
z nich całkowite przeciwieństwo myśli
germańskiej. Słowo oznaczające we Francji
szkodę (dommage) rozumie się bardzo szeroko, zarówno jako uszczerbek materialny
(dégâts matériels), jak i niematerialny (dégâts
immatériels). Dzięki tak szerokiemu rozumieniu pojęcia szkody prawo francuskie doskonale realizuje zasadę pełnej kompensacji
uszczerbku, uznaje bowiem, że odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa spełniać
mają taką samą funkcję pomimo tego, iż
wynikają z innych podstaw. W obu przy-

padkach kompensacja służyć ma temu, aby
osoba poszkodowana znalazła się znowu
w sytuacji, w której się znajdowała, zanim
szkoda nastąpiła. Odszkodowanie ma oczywiście służyć przywróceniu pewnego stanu
sprzed zdarzenia szkodzącego, nie może
więc być dla poszkodowanego źródłem
nienależnego zysku lub straty. Wierzyciel
ma przede wszystkim prawo do żądania
naprawienia straty finansowej czy też biznesowej, jakiej doznał, szkody związanej
z wydatkami, jakie musiał ponieść albo
prawdopodobnie poniesie w przyszłości,
do uzyskania zwrotu nieotrzymanego przychodu oraz utraconych korzyści, a ponadto
do kompensacji uszczerbku o charakterze
osobistym, takiego jak krzywda moralna,
ból czy cierpienie.
Podstawy odpowiedzialności za wyrządzoną krzywdę należy szukać w kodeksie
cywilnym (Code civil), a konkretnie w art.
1382, który konstruuje klauzulę generalną
winy43. Norma ta wywodzi się pierwotnie
z reżimu deliktowego i jest dowodem na
to, że problematyka naprawienia szkody
niemajątkowej tradycyjnie związana była
z przepisami z zakresu czynów niedozwolonych. Omawiany artykuł jest sformułowany dość ogólnie, co pozwoliło na
dokonanie szerokiej jego wykładni i tym
samym zgrabne uzupełnienie systemu odszkodowań o zasadę kompensacji uszczerbku niematerialnego.
W prawie francuskim wyróżnia się dwa
rodzaje szkody moralnej44. Pierwszy z nich
dotyczy uszczerbku spowodowanego przez
naruszenie osobowości poszkodowanego,
jego godności, reputacji czy czci – wiąże się
ze stratą majątkową. Do kategorii tej możemy również zaliczyć krzywdy wywołane
Art. 1382 formułuje zasadę, że każde zawinione
wywołanie szkody powinno zostać naprawione.
44
M. Safjan, Naprawienie..., op. cit., s. 259.
43
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cierpieniem fizycznym, a także pozbawieniem przyjemności. Drugi zaś można określić jako istotę krzywdy, samą jej esencję,
czyli poniesienie wszelkich konsekwencji
obrażenia uczuć moralnych, religijnych oraz
naruszenia sfery psychicznej człowieka.
Ze względu na ogólne sformułowanie
wspomnianego już art. 1382 Code civil,
orzecznictwo francuskie dopuszcza szeroką
gamę roszczeń odszkodowawczych z tytułu
szkody niemajątkowej. Ogromny ich zakres obejmuje nie tylko przejawy tzw. prawa
osobistości (fr. droits moraux de la personnalité)45, ale również naruszenia związane
z warunkami, w jakich człowiek żyje, jakością jego istnienia46. Judykatura francuska
zna wiele przypadków roszczeń o naprawienie straty niematerialnej; dla przykładu
można tu przytoczyć sytuacje takie jak: żądanie zadośćuczynienia za uszczerbek psychiczny spowodowany tym, iż druga strona
procesu usiłowała jak najbardziej przedłużyć postępowanie sądowe albo też wynagrodzenie cierpienia związanego z faktem,
że w wyniku działania osoby odpowiedzialnej poszkodowany nie mógł uczestniczyć
w pogrzebie swojego ojca. Coraz częściej
na wokandach pojawia się także kwestia
kompensacji dolegliwości psychicznych
wywołanych śmiercią osoby nam najbliższej
lub jej cierpieniem zarówno fizycznym, jak
i psychicznym. Z powodu tak wielu różnorodnych spraw rozpatrywanych przez sądy,
sumy zasądzanych zadośćuczynień wahają
się od kwot symbolicznych do całkiem pokaźnych rekompensat.
Należy również wspomnieć o fakcie, iż
na gruncie prawa francuskiego naprawienie

szkody niemajątkowej podlega, właściwie
niezależnie od reżimu, takim samym zasadom47. Wskazują na to różne przykłady
z orzecznictwa. Można tu wspomnieć choćby o sytuacji, w której z powodu nieprawidłowego zapowiedzenia występu aktorki
przez jego organizatora powstała zarówno
szkoda majątkowa, jak i niemajątkowa. Ciekawy przypadek opisuje również M. Safjan.
Takie same skutki mianowicie wywołuje
zdarzenie, w którym kamieniarz przez przeszło 10 lat nie ukończył zamówionego pomnika nagrobnego48. Właściciel rzeczonego
grobu mógł domagać się rekompensaty na
podstawie art. 1136 francuskiego kodeksu
cywilnego. Ochrona kontraktowa i deliktowa są, jak się okazuje, właściwie identyczne
pod względem intensywności i zasad odpowiedzialności49. Dzieje się tak, ponieważ
system francuski wykazuje się dość oryginalnym rozwiązaniem kwestii konkurencji roszczeń kontraktowych i deliktowych,
mianowicie takowej nie przewiduje.
Poszkodowany wierzyciel kontraktowy
może zatem domagać się ochrony swoich
interesów jedynie na podstawie norm reżimu ex contractu. Z reguły więc obowiązuje
zasada non cumul, wedle której pokrzywdzony nie ma prawa do wyboru podstawy
rekompensaty. Od reguły tej ustanowiono
wyjątki, które są jednak nieliczne50. Stanowisko takie uzasadniane jest twierdzeniem, iż gdyby wierzyciel mógł dowolnie
zmieniać podstawę dla swoich roszczeń,
to budowa specyficznych zasad dla różnych reżimów nie byłaby potrzebna. Pogląd taki odbiega właściwie od tendencji
Por. M. Safjan, Naprawienie..., op. cit., s. 261.;
U. Walczak, Zasady..., op. cit., s. 93.
48
M. Safjan, Naprawienie..., op. cit., s. 261.
49
U. Walczak, Zasady..., op. cit., s. 93.
50
Poszkodowany może wybrać podstawę naprawienia uszczerbku, jeśli był on skutkiem przestępstwa.
47

Czyli uszczerbek związany z naruszeniem wizerunku, życia prywatnego, dobrego imienia czy też
wolności drugiej osoby.
46
Np. pozbawienie przyjemności z wykonywania jakiejś aktywności sportowej lub turystycznej.
45
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europejskich, w których przeważa zwykle
skłonność do łączenia reżimów aniżeli
do surowego ich podziału. Kwestia ta jest
trudna do rozstrzygnięcia, zwolennicy obu
stanowiska mają swoje racje. Wydaje się
jednak, że nie bez powodu reżimy ex delicto i ex contractu były rozróżniane już od
czasów rzymskich, a wielu przedstawicieli
nauki prawa postuluje wręcz konieczność
wprowadzenia nowego, jeszcze bardziej
szczegółowego podziału.
Bez wątpienia liberalne ujęcie francuskie
jest bliższe unijnemu sposobowi pojmowania obowiązku naprawienia kontraktowej
szkody niemajątkowej niż rozwiązania
niemieckie. Krytycy tego systemu zwracają
jednak uwagę na fakt, iż nadmierne rozszerzanie obowiązku odszkodowawczego
związanego z krzywdą wynikłą ex contractu
to często uleganie nieuzasadnionym, wygórowanym wręcz żądaniom powodów.
Jedynym, mającym jakiekolwiek znaczenie elementem hamującym nieco zakres
przyznawania rekompensat za wyrządzoną
krzywdę, jest instytucja związku przyczynowego. Jest ona ważną przesłanką, bowiem dzięki niej sąd może uznać, że dana
reakcja psychologiczna nie jest adekwatna
do sytuacji i w warunkach standardowych
nie dało się jej przewidzieć.
Jak zauważa M. Safjan, we wszystkich
swoich decyzjach sędziowie powinni zachować umiar51. Szczególnie w tak niełatwych do rozstrzygnięcia sytuacjach, jak
ocena rozmiaru czyjegoś cierpienia konieczne jest odwołanie się do zasad rozsądku i słuszności52. Pamiętać również
51
52

M. Safjan, Naprawienie..., op. cit., s. 262.
Kryterium rozsądku wywodzące się z tradycji systemu common law zyskuje w najnowszych trendach europejskich coraz większą popularność.
Daje temu wyraz m.in. projekt europejskiego
kodeksu cywilnego, zasady europejskiego prawa

należy, że nie wszystkie grupy mogą być tak
uprzywilejowane, jak np. konsumenci, zaś
w profesjonalnym obrocie prawnym próżno
szukać miejsca na sentymenty53. W tej sytuacji słusznym kierunkiem działania byłoby
poszukanie pewnego kompromisu pomiędzy dorobkiem prawa francuskiego a bardziej surowym stanowiskiem niemieckim.
Pomimo swego dość skrajnego podejścia do tematu naprawienia krzywdy
w reżimie kontraktowym osiągnięcia ustawodawcy francuskiego ostatecznie stały się
podwaliną dla takich międzynarodowych
regulacji cywilnych (soft law) jak: reguły
międzynarodowych kontraktów handlowych UNIDROIT i zasady europejskiego
prawa umów (PECL)54.
Odpowiedzialność za szkodę
kontraktową w systemie
prawa brytyjskiego
W języku angielskim słowo damage
oznaczające szkodę może oznaczać zarówno uszczerbek materialny (physical harm),
jak i niematerialny, emocjonalny (emotional
harm). Szkoda jest tu zatem postrzegana
jako wszelkie negatywne relacje pomiędzy
podmiotami prawa, zaś krzywda jest jednym z jej rodzajów. Co do zasady w systemach o tradycji common law naprawieniu
podlega szkoda majątkowa na gruncie obu
reżimów oraz uszczerbek niemajątkowy ex
delicto55. W kwestii zaś naprawienia nieumów (PECL), reguły międzynarodowych kontraktów handlowych UNIDROIT, ogólny zbiór
zasad i reguł międzynarodowego prawa handlowego (CENTRAL). Szerzej zob. E. Rott-Pietrzyk,
Klauzula generalna rozsądku w prawie prywatnym,
Warszawa 2007 i cyt. tam piśmiennictwo.
53
M. Safjan, Naprawienie..., op. cit., s. 262.
54
R. Trzaskowski, Zadośćuczynienie..., op. cit., s. 23–
–24.
55
Między systemami różnych krajów o tradycji common law w tej kwestii istnieją oczywiście pewne
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majątkowej szkody kontraktowej można
pokusić się o ogólne stwierdzenie, że na
gruncie systemów anglosaskich jest to możliwe, aczkolwiek ograniczone. Podnoszenie
takich zarzutów, jak np. wywołanie u kogoś
rozczarowania, zawodu bądź utraty zadowolenia nie ma właściwie racji bytu, chyba
że osiągnięcie ich stanowiło cel umowy56.
Analizę instytucji rekompensaty za szkodę niemajątkową w reżimie kontraktowym
w prawie angielskim należy zacząć od
przedstawienia tzw. „zasady Addis”57. Zasada ta wzięła swą nazwę od nazwiska powoda (pana Addisa), który został zwolniony
przez pracodawcę (spółkę Gramophone
Co Ltd) bez zachowania właściwego, sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia.
Pan Addis był zatrudniony na stanowisku
kierowniczym oddziału spółki Gramophone w Kalkucie, otrzymywał regularne
wynagrodzenie oraz prowizję od ilości przeprowadzonych transakcji. Jednak w październiku 1905 roku został zwolniony z pracy
w sposób wadliwy. Wobec takiego stanu
faktycznego sąd pierwszej instancji zasądził na rzecz powoda odszkodowanie
w wysokości sumy równej jego utraconym,
sześciomiesięcznym zarobkom oraz kwoty przewidywanych w tym czasie prowizji.
Od wyroku odwołano się do sądu wyższej
instancji, który postanowił uchylić zapadłe
orzeczenie. Następnie sprawa trafiła przed
Izbę Lordów, która ostatecznie przywróciła moc decyzji sądu pierwszej instancji.
Konieczność naprawienia szkody w postaci utraconych korzyści była właściwie
kwestią bezsporną, sędziowie stanęli jednak przed innym, istotnym problemem.
Chodziło o rozstrzygnięcie zagadnienia
różnice. Są one jednak na tyle niewielkie, że można
pokusić się o dokonanie uogólnienia.
56
M. Safjan, Naprawienie..., op. cit., s. 264.
57
U. Walczak, Zasady..., op. cit., s. 95.
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dopuszczalności żądania rekompensaty
za stres oraz nieprzyjemności związane
z nieprawidłowym rozwiązaniem umowy
o pracę, której domagał się pan Addis. Izba
Lordów nie uwzględniła jednak tego typu
roszczeń. Uznano bowiem, że przyznanie
takiego odszkodowania naruszałoby regułę, wedle której naprawienie szkody wynikłej z kontraktu ma pełnić jedynie funkcję
kompensacyjną, nie zaś penalizować dane
zachowanie. Na podstawie tego wyroku powstała właśnie zasada Addis, która zakłada
niemożność domagania się zadośćuczynienia za uszczerbek psychiczny spowodowany
nierzetelnym zachowaniem kontrahenta.
Przez wiele lat sądy angielskie orzekały
na podstawie zasady Addis, szybko jednak
zaczęto dostrzegać jej wady. System przez
nią wprowadzony okazał się niesprawiedliwy i niedoskonały. Zauważono przede
wszystkim, że trudność w oszacowaniu
wysokości zadośćuczynienia nie może
powodować omijania problemu realnego
przecież uszczerbku. Jeśli szkoda powstała, powinna zostać naprawiona na tyle, na
ile jest to możliwe przy pomocy pieniądza.
Judykatura zatem zaczęła szukać podstaw
rozróżnienia sytuacji ze sprawy Addis od
innych stanów faktycznych. W ten sposób
ustalono, że sędziowie powinni zwrócić
uwagę nie tyle na funkcję kompensacji,
ile na adekwatny związek przyczynowy.
Od czasu sformułowania zasady Addis
sądy według swojego uznania albo się do
niej przychylały, albo decydowały się na
jej przełamanie. W wielu przypadkach
były to sytuacje z prawa konsumenckiego,
w których przyjęto, iż co do zasady profesjonalny kontrahent dokonując sprzedaży
ma świadczyć przyjemność58. Choć pogląd
o sprzedaży przyjemności nie może być
58

Co zbliża nas do pojęcia komercjalizacji umów turystycznych w prawie niemieckim.
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dla wszystkich oczywisty i bezsporny, to
jednak należy zauważyć, iż istnieją takie
umowy, których celem jest właśnie jej osiągnięcie. Wystarczy wspomnieć o umowach
o świadczeniu usług turystycznych, zabiegach w salonach piękności czy organizacji
przyjęcia urodzinowego.
Jednocześnie w systemie kontraktów
skomercjalizowanych łatwiejsze staje się
oszacowanie wysokości poniesionej szkody
niemajątkowej. Aby jednak nie dopuścić do
nadmiernego sprzyjania żądaniom skrzywdzonych powodów, należy przestrzegać
pewnych postulatów59: 1) problems of proof
and quantification – unikania przyznania
odszkodowań w sytuacjach znikomej wagi
bądź w sytuacjach, gdy szkoda w ogóle nie
powstała, co wynika między innymi z jej
specyfiki, 2) floodgates – ochrony przed zalewem żądań, 3) hardship and punishment
of the defendant – ochrony przed podejmowaniem decyzji nieracjonalnych z ekonomicznego punktu widzenia, 4) protection
of the claimants non-pecuniary motive for
contracting – ochrony wyłącznie tych stosunków umownych, których motywy faktycznie na taką ochronę zasługują.
Liczne orzeczenia, w których przełamano zasadę Addis, sprawiły, że porządek prawny common law stał się systemem
otwartym na kwestię odpowiedzialności
za kontraktową szkodę majątkową60. Na
podstawie takich wyroków skatalogowane
zostały nawet powstałe w ten sposób wyjątki. Do ich grupy zaliczamy sytuacje, w których61: 1) wierzyciel doznał majątkowego
M. Chen-Wishart, Contract Law, Oxford University Press 2006, s. 537 i 538.
60
Przykładami takich właśnie orzeczeń są: Wilson v. United Counties Bank, Aerial Advertising
v. Batchelor Peas, Foaminol Laboratories v. British
Artid Plastics.
61
Wyliczenie wyjątków zostało zaczerpnięte w całości od U. Walczak, Zasady..., op. cit., s. 96.
59

uszczerbku na skutek niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy w konsekwencji utraconej renomy – zasądzenie
odszkodowania może uwzględniać również
uszczerbek niemajątkowy, 2) dłużnik zagwarantował, że uszczerbek niemajątkowy nie wystąpi, 3) szkoda niemajątkowa
wynikła bezpośrednio z fizycznej niewygody będącej skutkiem niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania,
4) szkoda niemajątkowa była rezultatem
błędu w sztuce lekarskiej.
Inne wyliczenie wyjątków przedstawia
R. Holmes, który dzieli je na dwie grupy:
consequential non-pecuniary damage oraz
expectation non-pecuniary damage62. Pierwsza grupa dotyczy sytuacji, w których poszkodowany może żądać zadośćuczynienia
za szkodę niematerialną wynikłą z fizycznej
niewygody będącej skutkiem niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązania.
W drugim zaś przypadku odszkodowanie
jest możliwe wtedy, gdy cel kontraktu stanowiło osiągnięcie konkretnie oznaczonej
korzyści w sferze psychicznej. Wskazuje się,
iż modelowym przykładem expectation non-pecuniary damage są m.in. umowy o usługi
turystyczne często występujące pod określeniem holiday cases.
Kwestie umów o usługi turystyczne regulowane są w tej chwili w Package Travel, Package Holidays and Package Tour
Regulations z 23 grudnia 1992 roku. Zanim nastąpiła konieczność implementacji prawa unijnego, Wielka Brytania nie
miała w swym systemie żadnych szczególnych, oddzielnych regulacji dotyczących
tego zagadnienia. Może to dziwić przede
wszystkim dlatego, że brytyjski stosunek do
62

R. Holmes, Mental Distress Damages for Breach
of contract, http://www.vuw.ac.nz/law/documentation/pdFs%20and%20attachments/Vuwlr%20
pdFs/35(3)/holmes.pdf

97

Anna Pitkowska

potrzeb konsumentów jest dość powszechnie znany oraz ma długą tradycję.
Uprawnienie żądania naprawienia szkody niemajątkowej wynikłej ze zmarnowanego urlopu nie zostało nigdzie wyrażone
wprost, zatem sądy angielskie musiały uciec
się do odpowiedniej wykładni aktów unijnych. Nie bacząc zbytnio na doświadczenia
judykatury ustawodawca brytyjski dostosował się do postanowień europejskich „przeklejając” je właściwie do własnego porządku
prawnego63.
Kompensacja kontraktowej
szkody niemajątkowej na gruncie
prawa polskiego
Ustawodawca polski nie uznał za
stosowne wprowadzenia do systemu prawa cywilnego otwartej
formuły rekompensaty szkody niematerialnej. Zamiast tego zadośćuczynienie może być przyznane
wyjątkowo – tylko w sytuacjach, gdy
ustawa tak przewiduje. Podejście
takie jest wynikiem przestrzegania
dawnych tradycji legislacyjnych,
bowiem dominowało ono kiedyś
w wielu europejskich porządkach
prawnych. Dodatkowo wpływ na
regulacje w tym zakresie miała ideologia socjalistyczna, z założeniami
której kłóciło się czerpanie zysku
z naruszenia intymnych i wzniosłych uczuć człowieka64.
Niedopuszczalność przyznania odszkodowania za kontraktową krzywdę jest wyZob. H. Schulte-Nölke: EC Consumer Law Compendium – Comparative Analysis, Version of april
2007, s. 159 i n.
64
Z. Radwański, Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę
niemajątkową. Rozwój i funkcja społeczna, Poznań
1956, s. 140.
63
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nikiem tego, że zasada pełnej kompensacji
nie odnosi się do tego rodzaju szkód65. Naprawienie uszczerbku niemajątkowego jest
zatem immanentnie związane z reżimem
deliktowym. Odstępstwem od tej reguły są
sytuacje naruszenia dobra osobistego oraz
uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia i pozbawienia wolności bądź
skłonienia gwałtem, podstępem, nadużyciem stosunku zależności do czynu nierządnego66. Zadośćuczynienie za krzywdę
może być również przyznane najbliższym
członkom rodziny poszkodowanego, który
w wyniku uszkodzenia ciała lub wywołania
rozstroju zdrowia zmarł67, a także w sytuacji, gdy wyrządzenie szkody na osobie
związane było z wykonywaniem władzy
publicznej68. Jak zatem widać, katalog tego
rodzaju norm nie imponuje swym rozmiarem. Sposób sformułowania przepisów zapewnia jednak sporą liczbę sytuacji,
w których ustawodawca uwzględnia prawo
pokrzywdzonego do otrzymania pełnej rekompensaty.
Dopuszczalność naprawienia niemajątkowej szkody kontraktowej w wypadku
naruszenia dobra osobistego wprowadził
obecny kodeks cywilny w 1996 roku. Powyższa zmiana pozwoliła na odejście od
zasady konieczności zaistnienia każdorazowej, konkretnej podstawy normatywnej,
aby zadośćuczynienie mogło zostać przyznane. Choć bowiem, przepis ten powiązany jest z reżimem deliktowym, to jego
formuła wskazuje na charakter generalny.
Kompensacja ma przecież nastąpić „w razie naruszenia dobra osobistego”, a więc
za każdym razem, gdy dojdzie do jego
pogwałcenia. Jednocześnie nastąpiła zmia65
66
67
68

Zasada ta zawarta jest w art. 361 § 2 kc.
Czyli art. 445 i 448 kc.
Art. 446 kc.
Art. 4172 kc.
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na w samym sposobie postrzegania dóbr
osobistych. Przed nowelizacją przyjmowano powszechnie, że tylko niektóre dobra osobiste powinny podlegać ochronie,
nowe ujęcie zatem pozwoliło na otwarcie
całkowicie odmiennej w tym zakresie perspektywy69. Pojawiło się wówczas pytanie
o zasadność surowego podejścia do rozróżnienia szkody majątkowej i niemajątkowej,
a przede wszystkim tak ostrego ich podziału na gruncie reżimów ex delicto i ex contractu. Przedstawiciele doktryny wskazywali
również na fakt, iż dość generalna formuła
art. 448 kc. pasuje bardziej do części ogólnej
kodeksu cywilnego, aniżeli do działu stricte deliktowego70. W ten sposób rozgorzała
dyskusja na temat potrzeby wzmocnienia
celu kompensacyjnego zadośćuczynienia,
która trwa właściwie do dzisiaj.
Możemy zatem zaobserwować, że
sąd polski przyznaje odszkodowanie za uszczerbek niematerialny
jedynie w przypadkach szczególnych, przewidzianych przez ustawę oraz tylko w obrębie reżimu
deliktowego. Podstawy do żądania zadośćuczynienia znajdują się
nie tylko w kodeksie cywilnym, ale
również w innych ustawach regulujących takie działy prawa cywilnego jak: prawo medyczne, prawo
autorskie, prawo pracy71.

Istnieje także możliwość zasądzenia
takiej rekompensaty na rzecz organizacji
społecznej. Rozstrzygnięcie sądu jest fakultatywne, podejmowane w obiektywnie
M. Safjan, Naprawienie…, op. cit., s. 257.
Por. m.in. M. Safjan, Ochrona majątkowa dóbr
osobistych po zmianie przepisów kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa Handlowego 1997, nr 1,
s. 10 i n.
71
Dokładnie wymienia je M. Nesterowicz, Zadośćuczynienie…, op. cit., s. 21.
69
70

uzasadnionych przypadkach, przy uwzględnieniu reguły adekwatności72. Decyzję co
do tego, czy odszkodowanie za doznaną
krzywdę jest należne, czy też nie, oddano
zatem do decyzji organu73. Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową przysługuje
każdemu podmiotowi prawa, niezależnie
od tego, czy jest ono dochodzone przez
osobę fizyczną, czy prawną, choć z oczywistych względów uprawnienia osoby prawnej
będą podlegały pewnym ograniczeniom74.
Wpływ na możliwość uzyskania rekompensaty za krzywdę mają również strony zawierające umowę. Mogą one bowiem
dowolnie określać jej treść oraz pożądany
efekt, hamowane w swej swobodzie jedynie
przez właściwość stosunku, przepisy ustawy i zasady współżycia społecznego75. Poza
tymi ograniczeniami strony są właściwie
nieskrępowane w kształtowaniu wiążącego
je kontraktu. Z tego też względu dłużnik
na mocy postanowień umowy może właściwie odpowiadać za uszczerbek każdego
rodzaju, niezależnie od tego, czy jest on
materialny, czy niematerialny. Istnieje zatem możliwość kompensacji szkody niemajątkowej w sytuacji gdy strony zastrzegły
w kontrakcie karę umowną. Według zasady wypowiedzianej przez Sąd Najwyższy
kara umowna przysługuje wierzycielowi
nawet wtedy, gdy w wyniku niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązania
U. Walczak, Zasady…, op. cit., s.107.
Fakultatywność zadośćuczynienia była tematem
szeroko w Sejmie dyskutowanym w czasie prac nad
wprowadzeniem do kodeksu art. 448. Kwestię tą
rozstrzygał również Trybunał Konstytucyjny, który uznał, że przepis ten nie wykazuje niezgodności
z Konstytucją. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego
z 7 lutego 2005 r., T SK 49/03, OTK-A 2005, nr
2, poz. 13.
74
Por. Z. Radwański, Zobowiązania…, op. cit.,
s. 234.
75
Art. 3531 kc.
72
73
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nie doznał on uszczerbku. Idąc dalej tym
tokiem rozumowania można więc stwierdzić, że skoro warunkiem koniecznym do
zapłaty kary umownej nie jest powstanie
szkody majątkowej, to nie ma podstaw do
tego, aby to samo nie odnosiło się do szkody niemajątkowej. Takie postanowienie
umowne nie będzie jednak często stosowane w stosunkach konsumenckich. Wynika
to z tego, że konsument jako strona wyraźnie słabsza ekonomicznie nie ma właściwie
szansy wynegocjowania z przedsiębiorcą
żadnych dodatkowych, korzystnych dla
niego klauzul umownych76. Kontrakty takie
mają zazwyczaj charakter adhezyjny. I choć
przedsiębiorcy tworząc wzorce umowne
umieszczają w nich często dogodne dla siebie zastrzeżenia, to mało prawdopodobne,
aby zaczęli domagać się od konsumentów
naprawienia uszczerbku niematerialnego.
Podsumowując zatem można stwierdzić, że zadośćuczynienie za krzywdę
może być przyznane w dwóch sytuacjach.
Po pierwsze wtedy, gdy strony postanowią
tak w łączącej je umowie. Po drugie zaś, jeśli przepis szczególny o tym stanowi, czyli
wówczas, gdy norma poszerza granice odpowiedzialności dłużnika.
Zadośćuczynienie pieniężne przy
zbiegu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej
Niemożność dochodzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę kontraktową
łagodzi nieco instytucja zbiegu odpowiedzialności ex delicto i ex contractu. Jest to
sytuacja, w której mamy do czynienia z pojawieniem się jednocześnie kilku roszczeń

lub uprawnień77 wywołanych przez jedno
zdarzenie. W takich przypadkach kodeks
cywilny przewiduje niekiedy możliwość
wyboru przez powoda któregoś z tych
roszczeń, w celu jak najlepszego zabezpieczenia jego interesów. Przedmiotem owego
wyboru są nie tylko różne świadczenia, ale
również uprawnienia o charakterze prawnokształtującym78. Problemem jednak jest
to, jak reguły te stosować. Wśród przedstawicieli doktryny panuje ogólny pogląd, wedle którego niedopuszczalne jest tworzenie
jednego, mieszanego roszczenia deliktowo-kontraktowego, na bazie którego poszkodowany mógłby opierać się częściowo na
przepisach obu reżimów, w zależności od
tego, które byłyby dla niego korzystniejsze.
Takie rozwiązanie stanowiłoby naruszenie
zasady rozróżnienia reżimów i z tego też
powodu budzi wątpliwości.
Zdaniem W. Czachórskiego poszkodowany w takiej sytuacji powinien mieć
możliwość wyboru podstawy roszczenia,
którego będzie się domagał79. Może to być
oczywiście podstawa deliktowa lub kontraktowa. Sąd natomiast ma możliwość
zastosowania całości reguł któregoś z reżimów. Przy takim rozwiązaniu poszkodowana strona umowy, która doznałaby
uszczerbku mającego znamiona deliktu,
mogłaby dokonać wyboru między podstawą deliktową a kontraktową. Po podjęciu
tej decyzji jednak roszczenia oparte na
drugiej, nie wybranej przez nią podstawie,
przestałyby być dostępne.
Zupełnie inaczej do omawianego zagadnienia podchodzi A. Ohanowicz. Uznaje
on, że nie należy wyłączać kumulacji roszArt. 363 § 1, 491, 560 § 1, 561 kc.
Art. 491, 560 § 1, 561 kc.
79
W. Czachórski, Odpowiedzialność kontraktowa i jej
stosunek do odpowiedzialności deliktowej w kc, Nowe
Prawo nr 10/1964, s. 958.
77
78

76

Por. M. Ciemiński, Naprawienie uszczerbku polegającego na utraconej przyjemności z podróży, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2005, z. 2, s. 382.
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czeń niepokrywających się w obu reżimach.
W przeciwnym bowiem razie kodeks cywilny nie stanowiłby o niewyłączaniu się
roszczenia, ale o niewyłączaniu podstawy
roszczenia80. Odpowiedzialność kontraktowa zatem nie powinna stać na przeszkodzie żądaniu naprawienia szkody
deliktowej, jeżeli takie roszczenie przysługiwałoby poszkodowanemu obok uprawnienia z podstawy ex contractu. Wydaje się,
że stanowisko A. Ohanowicza daje poszkodowanemu większą możliwość naprawienia powstałego uszczerbku, a zapewnienie
pełnej ochrony interesów wierzyciela jest
przecież celem prawa cywilnego.
Bez wątpienia instytucja zbiegu odpowiedzialności ułatwia w niektórych wypadkach uzyskanie pełnej rekompensaty
za powstały uszczerbek. Rozwiązanie to
jednak nie może być uznane za doskonałe,
bowiem uwzględnia jedynie niektóre rodzaje szkody niemajątkowej. Pozostałe zaś
na gruncie polskich przepisów traktuje się
właściwie tak, jakby w ogóle nie zaistniały.
Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop jako wyjątkowy rodzaj
rekompensaty szkody niemajątkowej
Na gruncie prawa polskiego jedyną właściwie, faktyczną możliwością uzyskania rekompensaty za
kontraktową szkodę niemajątkową
jest sytuacja, gdy niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązania dotyczyło umowy o imprezę turystyczną. Powodem takiego
stanu rzeczy jest wspominana już
wcześniej dyrektywa 90/314 EWG,
a dokładnie wykładnia jej art. 5,
80

A. Ohanowicz, Zbieg norm w kodeksie cywilnym,
Nowe Prawo nr 12/1966, s. 1505.

dokonana przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Interpretacje
tego organu są o tyle ważne, że
mają pierwszorzędne znaczenie
dla systemów prawnych państw
członkowskich Unii Europejskiej.
Co do zasady dyrektywy nie mają
oddziaływania bezpośredniego, więc pokrzywdzony turysta nie będzie mógł
powoływać się w swoim powództwie
konkretnie na art. 5. Nadal jednak na
sądach krajów członkowskich spoczywa
obowiązek wykładni norm prawa narodowego w taki sposób, aby pozostawały
one w zgodzie z celem oraz treścią aktów
normatywnych UE81. Jeśli natomiast sąd
któregoś z państw europejskich odmówiłby zasądzenia stosownego odszkodowania
za taki uszczerbek, wskazując jako powód
brak podstawy prawnej, to poszkodowany zyskałby wówczas roszczenie odszkodowawcze przeciwko takiemu krajowi.
Państwo członkowskie jest bowiem odpowiedzialne za prawidłową implementację
przepisów unijnych do własnego porządku
normatywnego.
Polska ustawa o usługach turystycznych
z 29 sierpnia 1997 r., będąca wyrazem implementacji do naszego systemu dyrektywy 90/314 EWG, nie wspomina nic na
temat szkody polegającej na zmarnowanym urlopie. Przewiduje natomiast, że organizator podróży odpowiada zarówno za
konsekwencje czynu niedozwolonego, jak
i niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie
umowy82. Treść przepisów ustawy o usługach turystycznych nie jest w żadnym razie
sprzeczna z postanowieniami dyrektywy.
Dyskusje, które rozgorzały w doktrynie,
81
82

M. Ciemiński, Naprawienie…, op. cit., s. 358.
Art. 11a i 11b ustawy o usługach turystycznych
z 29 sierpnia 1997 r.
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dotyczą natomiast zgoła innego problemu. Nawet jeżeli normy zawarte w ustawie
zgodne są z duchem unijnym, to zastanawiające jest, czy mogą one zostać uznane
za autonomiczną podstawę dochodzenia
roszczeń z tytułu turystycznej szkody niemajątkowej. Zdania w tym temacie są podzielone.
Według M. Ciemińskiego art. 11a ustawy o usługach turystycznych nie może
być uważany za samodzielną podstawę
prawną roszczenia83. Jego zdaniem fakt, iż
w ustawie nie sprecyzowano, jakiego rodzaju
uszczerbek podlega naprawieniu, świadczy
o tym, że posługuje się ona ogólnym pojęciem szkody. W ten sposób zaś odsyła nas
do kodeksu cywilnego i innych ustaw dotyczących ochrony konsumenta. W związku z powyższym analiza dopuszczalności
kompensacji uszczerbku niematerialnego
na gruncie umów o usługi turystyczne musiałaby odbywać się na podstawie ogólnej
regulacji kodeksu cywilnego. Ten zaś, jak
wiemy, nie przewiduje możliwości naprawienia szkody niemajątkowej ex contractu,
chyba że przepis w sposób wyraźny tak
stanowi.
Inny pogląd prezentuje natomiast
U. Walczak twierdząc, że omawiane przepisy ustawy o usługach turystycznych mogą
stanowić samodzielną podstawę roszczenia.
Według niej świadczą o tym trzy główne
argumenty84: 1) w polskim kodeksie cywilnym nie znajdziemy generalnej reguły
odpowiedzialności za kontraktową szkodę
niemajątkową, zatem implementacja ma
charakter wyjątkowy, 2) implementacja
dyrektywy do systemu krajowego musi odbywać się w zgodzie z interpretacją TSUE
(dawniej ETS), jego orzeczenia bowiem są
wiążące, 3) nie istnieją żadne względy języ83
84

M. Ciemiński, Naprawienie…, op. cit., s. 360.
U. Walczak, Geneza…, op. cit., s. 116.
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kowo-logiczne, które mogłyby przemawiać
za wąską wykładnią pojęcia szkody użytego
w art. 11a ustawy. Taka interpretacja zresztą
wskazywałaby niesłusznie, że implementacja dyrektywy dokonana została w sposób
wadliwy.
Autorka jak widać przyjmuje pogląd,
że implementacja dyrektywy 90/314
EWG została dokonana właściwie. Jeśli
byłoby tak w rzeczywistości, to mielibyśmy wówczas do czynienia z sytuacją,
w której dochodzi do rozdzielenia reguł
odpowiedzialności kontraktowej. Doszłoby wówczas do stworzenia dwóch nurtów
odpowiedzialności. Pierwszy ograniczałby
się jedynie do umów o usługi turystyczne.
Art. 11a ustawy interpretowany zgodnie
ze stanowiskiem ETS dawałby poszkodowanemu uprawnienie do dochodzenia
rekompensaty za kontraktową szkodę niematerialną polegającą na zmarnowanym
urlopie, niezależnie od treści art. 361 § 2
kc. W każdym innym przypadku naruszenia interesów wierzyciela dłużnik odpowiedzialny byłby za zwyczajowe właściwie
konsekwencje uszczerbku majątkowego –
damnum emergens i lucrum cessans85. Jeśli
zatem nie mielibyśmy do czynienia ze
skutkami niewykonania lub nienależytego wykonania umowy turystycznej bądź
ze zbiegiem odpowiedzialności, to żądanie
naprawienia szkody niematerialnej nie byłoby możliwe.
Wydaje się, że twierdzenie, jakoby
przepisy ustawy o usługach turystycznych
mogły być autonomiczną podstawą prawną roszczenia o naprawienie uszczerbku
niematerialnego, nie jest do końca trafne.
Warto zauważyć, że żaden artykuł ustawy
nie mówi wprost o tego rodzaju kompensacji, a w takiej sytuacji należałoby odwołać
85

Czyli szkody wymienione w art. 361 § 2 kc.
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się do pojęcia szkody z kodeksu cywilnego86. Znaczenie uszczerbku zatem powinno
być na gruncie obu tych aktów prawnych
jednolite. Można by oczywiście uznać, że
pojęcie szkody w tym przypadku stanowi
differentiam specificam ustawy turystycznej
w stosunku do rozwiązań kodeksowych –
i byłoby to nawet zgodne z duchem dyrektywy 90/314 EWG87. Wydaje się jednak, że
taka interpretacja nie odpowiada w rzeczywistości polskim realiom normatywnym. Po
pierwsze kodeks cywilny nie zawiera definicji szkody, wypracowana została ona jedynie przez doktrynę. Trudno zatem w ogóle
oceniać, czy pojęcie to jest jednolite, czy też
odmienne na gruncie obu aktów prawnych.
Po drugie zaś ustawa o usługach turystycznych odsyła nas w kwestiach nieuregulowanych do kodeksu, w którym ustawodawca
stwierdził przecież, że zadośćuczynienie
za doznaną krzywdę może być przyznane tylko wtedy, gdy przepis wyraźnie tak
stanowi. Ponadto, gdybyśmy jednak uznali,
że ustawa o usługach turystycznych postrzega szkodę inaczej niż kodeks cywilny,
to doszłoby wówczas do sytuacji, w której
zamiast jednolitości instytucji prawnych
mielibyśmy normatywny chaos.
Za podstawę przyznania zadośćuczynienia za szkodę kontraktową w postaci
zmarnowanego urlopu nie mogą być takW szczególności, że art. 11 ustawy stanowi, iż:
w zakresie nieuregulowanym ustawą do umów
z klientami zawieranych przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych stosuje się przepisy
kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.
Zwraca na to uwagę zarówno M. Łolik, Odpowiedzialność organizatora turystyki za zmarnowany
urlop – glosa do uchwały SN z 19.11.2012 r. (III
CZP 79/10), Europejski Przegląd Sądowy, wrzesień 2011, s. 46, jak i K. Kryla, Zmarnowany urlop.
Glosa do uchwały SN z 19 listopada 2010 r., Europejski Przegląd Sądowy, wrzesień 2011, s. 137.
87
Tak M. Łolik, Odpowiedzialność…, op. cit., s. 46.
86

że uznane zasady współżycia społecznego.
Rozwiązanie takie byłoby niewątpliwie
kuszące, gdyż nie dość, że pozwalałoby na
wprowadzenie ochrony cywilnoprawnej do
obszarów dotychczas nią nieobjętych, to
dodatkowo naprawienie szkody poddane
byłoby cały czas reżimowi kontraktowemu.
Koncepcja ta jednak nie może zostać przyjęta, jako że trudno byłoby uznać, iż zadośćuczynienie za zmarnowany urlop wynika
z ustalonych zwyczajów lub zasad współżycia
społecznego88.
Nie sposób również uznać, że dostatecznym źródłem roszczenia o naprawienie szkody niemajątkowej w postaci
zmarnowanego urlopu jest naruszenie dobra osobistego. Przede wszystkim należy
zwrócić uwagę na to, że ochrona dóbr
osobistych ma na gruncie naszego prawa charakter specyficzny. Kodeks cywilny
podaje katalog dóbr osobistych, w którym
znalazły się m.in.: zdrowie, wolność, cześć,
swoboda sumienia, dobre imię i wizerunek89. Wykaz ten ma charakter otwarty, co oznacza, że jest przykładowy i nie
ogranicza się jedynie do wymienionych
w nim elementów. Ciągłe przemiany społeczeństwa, jego potrzeb, interesów i wymagań sprawiają, że ustawodawca nie jest
w stanie określić w sposób trwały oraz
ostateczny, jakie wartości powinny zostać
uznane za uprzywilejowane. Niemożliwe
jest opracowanie katalogu, który byłby
niezmienny i wyczerpujący, a nawet podanie sztywnej definicji dobra osobistego.
Można jedynie określić pewne podstawowe cechy, jakie powinno ono posiadać.
I tak uznaje się, że dobra osobiste to takie
wartości niemajątkowe, które związane
są z osobowością człowieka, z jego integralnością psychiczną i fizyczną. Wartości
88
89

Uchwała SN III CZP 79/10.
Art. 23 kc.
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obszaru emocji i uczuć, obejmujące indywidualność jednostki, jej godność i miejsce
w społeczeństwie, immanentnie złączone
z istotą człowieczeństwa oraz naturą człowieka, niezależne od jego woli, stałe, dające
się skonkretyzować i zobiektywizować90.
Czy w takim razie dobrem osobistym
można by było nazwać prawo do niezakłóconego wypoczynku, jak tego chcieli m.in.
J. Luzak i K. Osajda91? Odpowiedź na to
pytanie jest jednak przecząca. Każdemu
dobru osobistemu przypisać można dwie
cechy. Po pierwsze musi ono stanowić jakąś niematerialną wartość chronioną, po
drugie zaś budzić obowiązek poszanowania jej przez innych. Spokojny odpoczynek
to dla człowieka niewątpliwie ważna kwestia, ale nie jest czymś, co można posiadać,
lecz zwyczajnym działaniem ludzkim. Tak
samo jak prawo do śmiechu, do snu, do
jedzenia czy spacerowania. Tego rodzaju
aktywności człowieka nie kwalifikują się
jako dobra osobiste, bowiem ich ochrona
straciłaby wówczas swój wyjątkowy charakter. Tak ważny katalog nie może być
dowolnie poszerzany w zależności od ilości kłopotliwych sytuacji, przed którymi
stają sądy, nie powinien stanowić wentylu
bezpieczeństwa, który odkręca się zawsze
wtedy, gdy ustawodawca przemilczał lub
90
91

Uchwała Sądu Najwyższego, III CZP 79/10.
J. Luzak, K. Osajda, Odpowiedzialność za zmarnowany urlop w prawie polskim, Kwartalnik Prawa
Prywatnego, nr 2 (2005), s. 341. Autorzy postulowali w ramach wniosków de lege ferenda, aby
przepisy dotyczące ochrony dóbr osobistych zostały przeniesione z reżimu deliktowego do części ogólnej kodeksu, uznając że w obowiązującym
stanie prawnym naruszenie dobra osobistego może
nastąpić jedynie w sytuacji popełnienia czynu niedozwolonego. Wydaje się jednak, że taki zabieg
legislacyjny nie jest w rzeczywistości potrzebny,
gdyż ochrona dóbr osobistych jest, można by rzec,
„ponad reżimowa” i obejmuje zarówno szkody ex
contractu, jak i ex delicto.
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nie przewidział możliwości zaistnienia jakiegoś problemu92.
Krajowe prawo prywatne w obecnym stanie normatywnym nie
zapewnia poszkodowanemu
pełnej ochrony jego interesów.
Tam bowiem, gdzie ustawodawca zachowuje się tak, jakby szkodę o charakterze niematerialnym
traktował jako uszczerbek gorszej
kategorii, nie może być mowy
o pełnej kompensacji.

Propozycje zmian – uwagi
de lege ferenda
Wskazano już, że zmiany w kodeksie
cywilnym dotyczące wprowadzenia prawa
do żądania zadośćuczynienia za doznany
uszczerbek niemajątkowy o charakterze
kontraktowym są nie tylko konieczne,
ale także nieuniknione. Obecna sytuacja
wskazuje na wyraźną potrzebę ujednolicenia regulacji, nie może być bowiem tak, że
umowy turystyczne na gruncie prawa polskiego są uprzywilejowane, inne zaś stanowią jakiś gorszy podrodzaj kontraktów. Na
początek należy rozważyć możliwości, jakie
dawałoby nam przejęcie pewnych rozwiązań wynikających z dorobku i doświadczeń
innych państw.
Elementem kuszącym w systemie niemieckim jest z pewnością komercjalizacja,
czyli traktowanie szkody niematerialnej
jako uszczerbku materialnego. Jest to podejście, które niewątpliwie ułatwiłoby sądom szacowanie rozmiaru ewentualnych
odszkodowań. Rozwiązaniem szczególnie
ciekawym jest wypracowana przez orzecznictwo tzw. karta frankfurcka. Służy ona
niemieckiej judykaturze do ujednolicenia
92

U. Walczak, Zasady…, op. cit., s. 132.
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wysokości zadośćuczynień za wszelkie
przykrości, jakich turysta może doświadczyć w trakcie korzystania z usług turystycznych. Stanowi zatem pewien rodzaj
– używając kolokwializmu – ściągawki dla
sądów, które nie muszą wobec tego zastanawiać się nad rozmiarem rekompensaty, jeśli
tylko w karcie przewidziany został podobny przypadek, z jakim ma do czynienia organ orzekający. Niestety na gruncie prawa
polskiego komercjalizacja dóbr niemajątkowych musi zostać definitywnie odrzucona.
Nie sposób bowiem uznać, w jakich sytuacjach korzyść osobista może być uznana
za majątkową, a kiedy twierdzenie takie
byłoby sprzeczne z rzeczywistym stanem93.
Przyjęcie niemieckiego rozwiązania spowodowałoby zamieszanie i niepewność prawa.
Zaczerpnięcie z wzorców francuskich
z kolei wiązałoby się z pewnością ze zmianą ograniczeń wynikających z art. 361 §
2 kc, tak aby naprawieniu podlegał każdy
rodzaj szkody – czy to majątkowej, czy
też niemajątkowej. Wraz z tą modyfikacją należałoby jednak wprowadzić zasadę non cumul, która ma swoje pozytywne
i negatywne aspekty. Z jednej strony bowiem wprowadzałaby pewien porządek
w rozróżnieniu obowiązujących reżimów
i nie pozwalałaby na swobodne przechodzenie pomiędzy nimi w sytuacji, gdy
np. jest to korzystne ze względu na reguły dowodowe. Z drugiej jednak mogłoby
ograniczać uprawnienia poszkodowanego
w sprawach, w których niewykonanie lub
nienależyte wykonanie faktycznie stanowiło również czyn niedozwolony. Ponadto,
mając w pamięci krytykę nadmiernego entuzjazmu sądów francuskich, należy stwierdzić, że możliwość naprawienia szkody
niemajątkowej nie może być nieograniczo93

U. Walczak, Zasady…, op. cit., s. 142.

na. Konieczne będzie zatem wprowadzenie
odpowiednich kryteriów, które pozwolą na
pełną realizację uprawnień pokrzywdzonego, ale jednocześnie stanowić będą swoiste
sito sprawnie oddzielające sprawy ważne
(wymagające interwencji organu) od irrelewantnych.
Przy rozważaniu kwestii odpowiednich ograniczeń warto z pewnością
sięgnąć do rozwiązań przewidzianych w systemie angielskim. Jest
on jednym z porządków normatywnych najbardziej otwartych na
uwzględnianie interesów niemajątkowych poszkodowanego ‒ i recepcja pewnych jego reguł mogłaby
okazać się niezwykle korzystna.

Przede wszystkim słuszne wydaje się
przyjęcie zasady, wedle której w pierwszej
kolejności zadośćuczynienia za uszczerbek
niematerialny może domagać się poszkodowany, który doznał szkody na osobie lub
niewygody fizycznej. Praktyka sądów polskich wskazuje na to, iż wprowadzenie takiego kryterium byłoby wskazane, bowiem
sędziowie mając do czynienia z takimi
przypadkami, posiłkowali się często podciąganiem ich pod reżim deliktowy. W systemie common law kompensacja krzywdy
kontraktowej jest również ograniczona do
umów, których celem było dostarczenie
wrażeń o charakterze niematerialnym, co
należy ocenić pozytywnie. Takie kryterium
byłoby jednym z czynników hamujących
w odpowiedni sposób możliwości żądania
naprawienia uszczerbku niemajątkowego.
Z. Radwański z kolei w swych propozycjach dotyczących przyszłego kodeksu
cywilnego przywołał rozwiązania systemu
holenderskiego. Art. 6:106 ust. 1 holenderskiego kodeksu cywilnego stanowi, że
w przypadku kontraktowej szkody niema-
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jątkowej pokrzywdzony ma prawo do jej
naprawienia, gdy94: 1) osoba odpowiedzialna miała zamiar spowodować szkodę, 2)
doznał on uszczerbku na zdrowiu, honorze
lub naruszono jego dobre imię albo został
dotknięty w inny sposób, 3) szkoda została wywołana naruszeniem dobrej pamięci
o zmarłym.
Autor wspomina także, że w toku dyskusji na temat wprowadzenia do prawa
polskiego zadośćuczynienia w reżimie ex
contractu zasugerowano konieczność przypisania takiej odpowiedzialności znamienia
kwalifikowanej winy w postaci umyślności
lub rażącego niedbalstwa95. Niewątpliwie
należy się z tym stwierdzeniem zgodzić
i uwzględnić taki postulat we wnioskach de
lege ferenda, byłoby to bowiem kryterium
odpowiednie do roli kontrolowania zasadności roszczeń poszkodowanego.
Po przeprowadzeniu analizy propozycji
różnych rozwiązań należałoby teraz dokonać pewnego podsumowania oraz pokusić
się o wysunięcie wniosków końcowych.
Nie budzi wątpliwości, że reguła pełnej
kompensacji szkody jest jedną z tendencji
występujących we współczesnym prawie
europejskim (a nawet światowym) – i staje
się powoli wymaganym standardem. Zarówno uszczerbek majątkowy, jak i niemajątkowy mają charakter realny i należy
traktować je jako równorzędne na gruncie
obu obowiązujących reżimów. Potrzeba
modyfikacji przepisów nie jest wywołana
jedynie chęcią sprostania trendom unijnym,
ale również koniecznością, by iść z duchem
czasu, który wymaga od każdego ustawodawcy ciągłego przystosowywania się do
Z. Radwański, Zielona księga, optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2006, s. 140.
95
Ibidem, s. 141. Tak też M. Safjan, Naprawienie…,
op. cit., s. 280.
94
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zachodzących zmian. W nowoczesnym
obrocie zaś coraz częściej pojawiają się
umowy, których celem jest dostarczenie
drugiej stronie stosunku zobowiązaniowego wrażeń niematerialnych, takich jak
przyjemność, piękne wspomnienia czy też
poczucie odprężenia. Ustawodawca musi
zareagować na tak wyraźną potrzebę społeczeństwa, w przeciwnym razie wykaże się
obojętnością wobec luki prawnej, w wyniku
której część uszczerbków niematerialnych,
jakich doznają poszkodowani, traktuje się
jako szkodę drugiej kategorii, w wyniku
czego nie są one objęte należytą ochroną.
Ta należyta ochrona nie ma jednak polegać
na całkowitej, nieograniczonej swobodzie
w zasądzaniu nieadekwatnych zadośćuczynień za wszelkie uszczerbki niemajątkowe,
nawet te irrelewantne. Odpowiedni przepis
uwzględniać musi czynniki obiektywne decydujące o uwzględnieniu bądź odrzuceniu
roszczenia. Wydaje się, że kryteriami takimi powinny być:
1. cel umowy w postaci korzyści osobistej
(niematerialnej)

2. kwalifikowana wina po stronie dłużnika
(umyślność lub rażące niedbalstwo)

3. szkoda na osobie lub istotna niewygoda.
Podsumowanie
Podsumowując: należy uznać, że
w obowiązujących obecnie przepisach ustawodawca nie zawarł
uprawnienia pokrzywdzonego do
pełnej kompensacji uszczerbku,
jakiego doznał na gruncie ex contractu. Taka sytuacja sprzeciwia się
zarówno zasadom sprawiedliwości
wyrównawczej, jak również funkcji
kompensacyjnej odpowiedzialności
odszkodowawczej. W ten sposób
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w systemie normatywnym tworzy
się swoista luka, która z biegiem
czasu coraz częściej domaga się
wypełnienia. Potrzeby nowoczesnego społeczeństwa wymagają od
ustawodawcy odrzucenia tradycyjnych przyzwyczajeń interpretacyjnych i legislacyjnych, które mogłyby
stanowić barierę dla rozwoju prawa
prywatnego.
Normy prawne mają na celu tworzenie
stanu pewności i trwałości prawa, jeśli jednak stają się niekonsekwentne i niesprawiedliwe, to należy wówczas zakwestionować
ich zasadność. Zmiana polskich przepisów
w zakresie poszerzenia odpowiedzialności
dłużnika kontraktowego jest zatem niezbędna.
Warto nadmienić, że reguła pełnej
kompensacji szkody funkcjonuje w tej
chwili jako jeden ze standardów europejskich, o czym świadczy zarówno analiza
poszczególnych, europejskich systemów
normatywnych, jak i projektów prawa mo-

delowego soft law. W obliczu stale postępującej integracji, a tym samym wzrostu
znaczenia prywatnego obrotu międzynarodowego, ustawodawca musi zadbać o to,
aby obywatele polscy byli w tych kontaktach równorzędnymi partnerami, aby ich
uprawnienia nie odbiegały od tych, jakimi cieszą się pozostali mieszkańcy państw
członkowskich. Bez wątpienia problem
został już dostrzeżony. Świadczy o tym
nie tylko bogata literatura przedstawicieli
środowiska polskiej myśli prawniczej, ale
również liczne przykłady z orzecznictwa,
uwidoczniające w dużej mierze pojawiający
się w takich sytuacjach konflikt sumienia.
Dzięki kreatywnym interpretacjom sądów
powodowie w wielu sprawach otrzymali
stosowne zadośćuczynienia, choć obecny
stan prawny mógłby często na to nie wskazywać. Taka praktyka nie jest jednak na
przestrzeni czasu zabiegiem pożądanym;
wręcz przeciwnie może być przyczyną chaosu i braku pewności obrotu.
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Marta Kolendowska-Matejczuk (red.)

N

Prawo materialne
Unii Europejskiej.
Wybrane zagadnienia

Warszawa: Europejska Wyższa
Szkoła Prawa i Administracji 2013,
stron 349

owa publikacja naszej uczelni podejmuje problematykę prawa
materialnego Unii Europejskiej obejmującego, jak we wstępie wyjaśnia redaktorka tomu, „zespół norm prawnych regulujących stosunki
pomiędzy podmiotami prawa UE (instytucjami, państwami członkowskimi, osobami prawnymi i fizycznymi, w szczególności obywatelami UE) oraz
określających prawa i obowiązki ww. podmiotów”. Tak rozumiane prawo
materialne odróżnia się od prawa instytucjonalnego UE obejmującego
historię integracji europejskiej, źródła i procedury uchwalania prawa UE,
problematykę instytucji UE. Rozróżnienie prawa materialnego i prawa instytucjonalnego krzyżuje się z rozróżnieniem prawa pierwotnego i prawa
wtórnego Unii Europejskiej, ale się z nim nie pokrywa.
Książka jest zbiorowym dziełem szóstki młodych autorów (troje doktorów i troje magistrów), z których połowa (w tym redaktorka dzieła) jest
związana z naszą uczelnią. Jest to publikacja bardzo potrzebna jako podręcznik akademicki, a zarazem interesujące wprowadzenie do tej problematyki dla wszystkich zainteresowanych prawem Unii Europejskiej.
Kolejne rozdziały poświęcone są swobodzie przepływu pracowników
(dr Marta Kolendowska-Matejczuk), wspólnej polityce imigracyjnej UE
(dr Tomasz Dubowski), swobodzie przedsiębiorczości (mgr Grzegorz Matejczuk), swobodzie przepływu towarów (mgr Karolina Szwarc), swobodzie
przepływu usług (mgr Anna Bogucka), regulacjom prawnym w obszarze polityki spójności (dr Artur Kasza), ochronie konkurencji i konsumentów w UE
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(mgr Anna Bogucka) oraz wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa
(dr Artur Kasza). Każdy z tych rozdziałów to kompetentna i interesująco
przedstawiona monografia wybranego obszaru prawa Unii Europejskiej.
Ze zrozumiałych względów dominuje w książce problematyka ekonomiczna, gdyż tak właśnie funkcjonuje integracja europejska. Ósmy rozdział, poświęcony polityce zagranicznej i obronnej Unii Europejskiej, pokazuje kontrast, który nadal istnieje między bardzo rozbudowaną integracją
ekonomiczną a znacznie słabszą integracją w zakresie polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa. Artur Kasza dostrzega ten problem i zwraca uwagę na
to, że decyzje i rozporządzenia podejmowane na gruncie wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa „nie wymagają... transpozycji do porządku
prawnego państw członkowskich” a także, ze „trudno mówić o bezpośredniej stosowalności tych aktów”. W konsekwencji autor wyraża nawet wątpliwość, czy zasadne jest traktowanie tych aktów jako prawa materialnego
UE (s. 346).
Rzecz się jednak do tego nie sprowadza. Dr Kasza interesująco przedstawia te obszary, w których można mówić o wspólnej polityce zagranicznej
i bezpieczeństwa (strategie UE wobec Rosji, Ukrainy i Regionu Śródziemnomorskiego, strategia bezpieczeństwa, strategia nierozprzestrzeniania
broni masowego rażenia, polityka wobec sytuacji na Bliskim Wschodzie,
działania podejmowane w związku w wojną domową w Syrii). Trudno jednak nie zauważyć, że Unia Europejska nie sformułowała jakiegokolwiek
wspólnego stanowiska w najbardziej dramatycznej sprawie międzynarodowej początku XXI wieku – interwencji zbrojnej w Iraku. Stało się tak dlatego, że Unia była dramatycznie podzielona w tej sprawie, co powodowało, że o jakiejkolwiek wspólnej polityce nie mogło być mowy. Pokazuje to
jednak, jak dalece integracja ekonomiczna wyprzedza integrację w innych,
politycznych właśnie, obszarach.
Zaletą książki jest to, że uwzględnia ona najnowsze regulacje prawne
Unii Europejskiej. Nieuchronnie oznacza to jednak, że zmiany wprowadzane w rozmaitych obszarach prawa Unii Europejskiej będą dyktowały konieczność aktualizacji, a więc przygotowania następnych wydań. Powinna
to bowiem być publikacja służąca stałej obserwacji zmian wprowadzanych
w omawianych w niej obszarach prawa Unii Europejskiej.
						

Jerzy J. Wiatr
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Kim jesteś, politologu?

Historia i stan dyscypliny w Polsce
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, tom I stron 333,
tom II stron 236

ierowanemu przez profesor dr hab. Barbarę Krauz-Mozer Zakładowi
Teorii Polityki i Państwa Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego zawdzięczamy powstanie bardzo wartościowej publikacji o dziejach i obecnym stanie nauki o polityce (politologii) w Polsce. Ta stosunkowo młoda dyscyplina naukowa ma
wprawdzie w Polsce swą prehistorię w postaci refleksji nad polityką prowadzoną od XV wieku, ale instytucjonalnie pojawiła się w trwały sposób
dopiero na początku XX wieku, i to tylko na dwóch uniwersytetach galicyjskich (w Krakowie i Lwowie).
W tomie pierwszym autorzy przedstawiają historię nauk politycznych
w Polsce, szczególnie wiele miejsca poświęcając rozwojowi instytucjonalnemu tej dyscypliny po 1962 roku, gdy Komitet Centralny PZPR przyjął
decyzję o wprowadzeniu do szkolnictwa wyższego przedmiotu pod nazwą
„podstawy nauk politycznych”. Nie było to równoznaczne z powstaniem
nowej dyscypliny, lecz stanowiło krok w tym kierunku.
Jak w większości państw europejskich, przed drugą wojną światową
istniała w Polsce tradycja uprawiania naukowej refleksji nad polityką w ramach kilku dyscyplin naukowych: prawa, historii, socjologii i ekonomii.
Ten model „nauk politycznych” różnił się od modelu amerykańskiej „political science” czy brytyjskiej „science of government”. Odrodzenie polskich
nauk politycznych po drugiej wojnie światowej opóźnione było przez niechętny do nich stosunek władz politycznych okresu stalinowskiego (1948–
–1956). Nastąpiło wkrótce po przełomie październikowym 1956 roku i do-
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konywało się początkowo w ramach grupującego uczonych z kilku dyscyplin Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.
W tej fazie dominująca rolę w polskich naukach politycznych odgrywali prawnicy. Do 1976 roku niemal wszyscy prezesi Polskiego Towarzystwa
Nauk Politycznych byli profesorami prawa (kolejno Manfred Lachs, Stanisław Ehrlich, Konstanty Grzybowski, Zygmunt Rybicki, Kazimierz Opałek);
ja zaś byłem wtedy jedynym prezesem spoza grona prawników (w latach
1964–67 i ponownie 1976–79). Dopiero od 1979 prezesami PTNP zostawali
profesorowie zatrudnieni w instytutach nauk politycznych, w niektórych
wypadkach byli to nadal prawnicy (Henryk Groszyk, Krzysztof Pałecki).
Wkład prawników w rozwój polskich nauk politycznych był decydujący we
wczesnej fazie istnienia tej dyscypliny i wywarł znaczny, bardzo korzystny,
wpływ na jej poziom naukowy.
Omawiając rozwój polskich nauk politycznych przed 1989 rokiem autorzy słusznie wskazują na to, że Polska miała w tym zakresie znacznie lepszą
pozycję niż inne państwa socjalistyczne i że – niezależnie od istniejących
ograniczeń politycznych – stan tej dyscypliny budził uznanie w międzynarodowym środowisku naukowym. Działo się tak dlatego, że po 1956 roku
istniał w Polsce bardziej liberalny klimat polityczny, ale także dlatego, że
Polska miała kadrę naukową na światowym poziomie.
Po 1989 roku zmienił się na korzyść klimat polityczny i rozszerzyły się
możliwości badawcze. Czy polska nauka o polityce w pełni wykorzystuje tę
dobrą koniunkturę?
Drugi tom przynosi odpowiedź na to pytanie, tym ciekawszą, że opartą nie na spekulacjach, tylko na własnych badaniach przeprowadzonych
wśród nauczycieli akademickich, studentów i absolwentów nauk politycznych. Były to badania oparte na rozsyłanych kwestionariuszach. Jak
wiadomo, jest to bardzo zawodna metoda badawcza, gdyż notorycznym
problemem takich badań jest niski poziom reprezentatywności, związany
z tym, że procent uzyskanych odpowiedzi jest z reguły znacznie niższy niż
w badaniach sondażowych innego typu. Nie znaczy to jednak, by badania zespołu krakowskiego nie były wartościowe i ciekawe. Pokazują one
przede wszystkim rozmijanie się oczekiwań studentów z rzeczywistością
polskiej politologii. Wybierający ten kierunek studiów oczekują otrzymania wiedzy praktycznej, która otwierałaby im drogę do atrakcyjnej kariery
zawodowej. Natomiast programy i treści realizowane w ramach tej dyscypliny są skierowane głównie na problematykę teoretyczną i historyczną.
Po 1990 roku nastąpiło umasowienie studiów politologicznych – także
w licznych uczelniach niepublicznych. Dyplomy ukończenia takich studiów
uzyskało około stu tysięcy osób, co wydaje się liczbą zbyt wysoką jak na
potrzeby kraju średniej wielkości. Absolwenci studiów politologicznych
uczestniczący w badaniu deklarowali wprawdzie, że nie mieli specjalnych
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trudności ze znalezieniem pracy, ale nasuwa się wątpliwość, czy jest to reprezentatywne dla ogółu absolwentów. Co więcej, nie jestem pewien, czy
istnieje jakiś zawód, do którego wykonywania przygotowywać miałyby studia politologiczne. Czołowi politycy polscy nie są absolwentami studiów
politologicznych, a liczni absolwenci tych studiów pracują w dziedzinach
dalekich od tego, co poznawali na studiach. Być może przyszłość nauki
o polityce to pogłębiona refleksja teoretyczna, a nie przygotowanie do „zawodu polityka”.
Tak zdają się sądzić autorzy, w końcowej części książki przedstawiający
interesujący model zintegrowanej, teoretycznej nauki o polityce. Trzeba
jednak wyciągnąć z tego wnioski dla przyszłości tej dyscypliny. Jako nauka
teoretyczna nie ma ona szans na to, by być dyscypliną masową, kształcącą
dziesiątki tysięcy studentów. Byłaby to nauka raczej elitarna, przyciągająca tych, których pociąga nie tyle uprawianie polityki (do czego nie są niezbędne studia politologiczne), co jej poznawanie.
Poznawanie polityki służy nie tylko zaspokojeniu naturalnej u ludzi nauki ciekawości świata, lecz także kształtowaniu kultury politycznej społeczeństwa. Politolog jako nauczyciel, pomocnik w rozumieniu zawiłości
polityki to może być właściwa odpowiedź na pytanie, kim politolog nie tyle
jest, co stawać się powinien.
Omawiana tu książka jest bardzo ważnym krokiem na drodze autorefleksji polskiego środowiska nauk politycznych. Powinna przyczynić się do
pogłębienia myślenia o tym, w jakim kierunku i w jaki sposób kształtować
polską naukę o polityce.
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