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Uczestnicy Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski dostrzegają pilną
konieczność podjęcia szeroko zakrojonych działań i inicjatyw w zakresie podniesienia
świadomości prawnej młodych Polaków. Dokonana przez Kongres diagnoza tego zagadnienia
wskazuje, że młodzi ludzie, wchodząc w dorosłe życie, mają niedostateczną wiedzę
prawniczą nie tylko w zakresie kwestii ustrojowych, ale także podstawowych unormowań
regulujących rynek pracy, zachowania w urzędach czy zawierania umów. Za
niewystarczającą uczestnicy Kongresu uważają także podstawową wiedzę młodzieży w
zakresie prawa karnego i rodzinnego.
Obowiązkiem zawodowo aktywnych pokoleń jest wspomaganie młodych ludzi w
świadomym wkraczaniu w dorosłe życie. Dotyczy to także kształtowania świadomości
prawnej młodych Polaków, bowiem tylko świadomi swoich praw i obowiązków mogą
kontynuować utrwalanie modelu odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego
Uczestnicy Kongresu, dostrzegając wysiłki ze strony organów Państwa w zakresie
realizacji powyższych celów, uważają za konieczne podejmowanie inicjatyw obywatelskich,
które będą je wspomagać i dopełniać.
Realizując to założenie uczestnicy Kongresu poprzez powołane zespoły tematyczne
prawa konstytucyjnego, cywilnego, gospodarczego i rynku pracy, administracyjnego i
rodzinnego przedstawili projekty rozwiązań prawnych i metodologicznych, które zostały
zaaprobowane przez przedstawicieli wszystkich profesji prawniczych. Opracowania
przygotowane przez zespoły Kongres przyjął jako załączniki stanowiące integralną część
podjętej uchwały.
Uczestnicy Kongresu deklarują dalszą pracę zarówno w przygotowywaniu kompendium
podstawowej wiedzy prawniczej, jak i prowadzeniu cyklicznych spotkań z młodzieżą
poświęconych poszerzaniu prawniczych i obywatelskich horyzontów oraz promowaniu
przedstawionych propozycji, w tym zmian legislacyjnych.
Uczestnicy Kongresu apelują o wykorzystanie przygotowanych propozycji przez
przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej zarówno w pracach legislacyjnych, jak
i bieżących działaniach zmierzających do podniesienia świadomości prawnej młodych
Polaków.

Zespół Prawa Konstytucyjnego
Zespół Prawa Konstytucyjnego stanął na stanowisku, że młodzi ludzie wchodzący w
dojrzałe życie powinni mieć podstawową orientację w zakresie szeroko rozumianego prawa
ustrojowego. Wiedza ta winna obejmować takie zagadnienia jak: pojęcie państwa,
suwerenność, terytorium, obywatelstwo, mniejszości narodowe, ustrój, język urzędowy,
barwy RP, godło, hymn; wolności prawa i obowiązki człowieka i obywatela; źródła prawa –
Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, akty prawa
miejscowego; władza ustawodawcza; prezydent RP; Rada Ministrów i administracja rządowa;
samorząd terytorialny, sądy i Krajowa Rada Sądownictwa; Prokuratura; Trybunał
Konstytucyjny i Trybunał Stanu; Najwyższa Izba Kontroli; Rzecznik Praw Obywatelskich;
Rzecznik Praw Dziecka; finanse publiczne; stan nadzwyczajny, stan wojenny, stan
wyjątkowy, stan klęski żywiołowej; niektóre formy współpracy międzynarodowej państwa.
Nie ulega wątpliwości, że duża część z tych zagadnień jest przedmiotem nauczania młodzieży
w szkołach, które to nauczanie obejmuje różny ich zakres, a przy tym zróżnicowany jest czas
zajęć dydaktycznych poświęconych na nauczanie tych zagadnień. Przede wszystkim jednak
należy zauważyć, że młodzież ma kłopoty z należytym zrozumieniem poszczególnych
instytucji składających się na prawo ustrojowe. Zdaniem Zespołu problem tkwi nie tylko w
samej niełatwej przecież materii jaką jest prawo ustrojowe, czy ilości godzin zajęć
dydaktycznych poświęconych tej materii, ale w sposobie nauczania tego prawa. Dlatego
chcemy przy okazji zwrócić uwagę na problem sposobu nauki młodych ludzi, to jest
konieczności wzbogacenia tej nauki przez odwoływanie się do konkretnych przykładów
rzeczywistego zastosowania poszczególnych uregulowań prawnych i ich wpływu na życie
młodego człowieka. Nie powinni tego przy tym robić przypadkowi ludzie z „łapanki” będący
na zastępstwie nauczyciela specjalizującego się w nauczaniu z zakresu prawa ustrojowego.
Chcemy wyraźnie powiedzieć co młody człowiek wchodzący w dojrzałość powinien wiedzieć
o organach państwa i jego ustroju. Nie jest naszym zadaniem wskazywanie jaki zakres tej
wiedzy powinien być przekazany w szkole podstawowej, jaki w gimnazjum, a jaki w liceum.
To należy do metodologów. Duży natomiast nacisk kładziemy na sposób przekazywania
wiedzy o materii, która jest bardzo trudna. Uczenie się zagadnień ustrojowych nie jest
bowiem ani popularne, ani chwytliwe i nie powinno polegać tylko na „wkuwaniu” kolejnych
definicji podręcznikowych. Trzeba natomiast wzbogacać wiedzę młodego człowieka z
zakresu prawa ustrojowego przez podawanie konkretnych przykładów, jak dana wiedza
przekłada się na jego codzienne życie.

1. Pojęcie Państwa, suwerenność, terytorium, obywatelstwo, mniejszości narodowe,
ustrój, język urzędowy, barwy RP, godło, hymn.
Integracja europejska oraz proces globalizacji życia społecznego i gospodarczego
wymaga wskazania w toku edukacji młodzieży na prawne podstawy struktury
ustrojowej Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawy te określone są w Konstytucji RP.
Zdarzenia polityczne często wywołują dyskusję opartą na emocjach, a nie na wiedzy o
obecnych prawnych podstawach polskiego porządku konstytucyjnego. Edukacja
młodzieży winna doprowadzić do sytuacji, iż dyskusja społeczna, czy polityczna
opiera się na solidnych podstawach w zakresie prawnych pryncypiów ustroju RP, w
szczególności w zakresie prawnego pojęcia Państwa, suwerenności, terytorium
Państwa, obywatelstwa, symboli narodowych oraz środków ochrony tych wartości.
Młodzież w toku edukacji, mając wiedzę z zakresu historii powinna odróżniać
politologiczną i prawną koncepcję Państwa. Powinna także rozumieć pojęcia Państwa
z perspektywy praw międzynarodowego, w którym do atrybutów Państwa zalicza się
stałą ludność, suwerenną władzę, terytorium i kompetencję do wchodzenia w relacje
międzynarodowe. Młody obywatel winien umieć odnaleźć prawne konsekwencje i
podstawy tych cech Państwa zawarte w Konstytucji RP. Mając na uwadze pamięć o
walce Narodu Polskiego o niepodległość powinna umieć zabrać merytoryczny głos w
dyskusji na temat uzyskania podmiotowości prawnomiędzynarodowej przez państwo
i scharakteryzować prawnomiędzynarodowe podstawy uznania nowych państw.
Pojęcie suwerenności nie jest jednolicie rozumiane. Młody człowiek winien odróżniać
pojęcie suwerenności Państwa i suwerenności Narodu. Suwerenność Państwa oznacza
jego zdolność do samodzielnego decydowania o wszystkich dotyczących go sprawach
i samodzielnego podejmowania wszystkich decyzji w relacji do podmiotów
zewnętrznych (innych podmiotów prawa międzynarodowego, w szczególności innych
państw i organizacji międzynarodowych). Suwerenność Narodu odnosi się natomiast
do wewnętrznej sfery sprawowania władzy. Młody człowiek winien mieć świadomość
znaczenia formuły przyjętej w art. 4 ust. 1 Konstytucji, zgodnie z którą władza
zwierzchnia należy do Narodu. Formuła ta wymaga znajomości granic pojęcia Naród
(Naród a korpus wyborczy, Naród a wspólnota obywateli RP, Naród a Polacy
zamieszkali za granicą) i form wykonywania przez Niego władzy. W rezultacie

wymaga umiejętności scharakteryzowania i zrozumienia koncepcji demokracji
bezpośredniej, jako sposobu sprawowania władzy, w ramach którego decyzje
podejmowane są przez ogół wyborców bez pośrednictwa organów państwowych
(także bez tych, które pochodziłyby z wyboru) oraz wskazania przejawów demokracji
bezpośredniej w polskiej konstytucji (referenda, inicjatywa ustawodawcza grupy
obywateli).
Wymaga także zrozumienia idei demokracji pośredniej jako sposobu sprawowania
władzy, w ramach którego decyzje w imieniu suwerena-Narodu podejmowane są
przez organ przedstawicielski (organy przedstawicielskie) pochodzący z wyborów
(delegowanie kompetencji wykonywania władzy zwierzchniej), przy czym wybory te
muszą

przebiegać

w

przypisanej

procedurze

zakładającej

powszechność,

bezpośredniość, równość i tajność, odbywać się systematycznie w pluralistycznym
systemie politycznym. Poza zrozumieniem idei, konieczne jest pozytywne wskazanie
przejawów demokracji pośredniej w Konstytucji RP.
Pojęcie suwerenności Państwa (ale także suwerenności Narodu) wymaga umiejętności
u młodych ludzi zrelatywizowania do konstytucyjnych podstaw członkostwa Polski w
Unii Europejskiej (w szczególności w formule przyjętej przez Traktat z Lizbony).
Młody obywatel musi odróżniać „transfer suwerenności” od „transferu kompetencji”,
„ograniczenie suwerenności” od „ograniczenia wykonywania suwerenności” na
gruncie art. 90 Konstytucji RP. Młody człowiek powinien móc po etapie edukacji
zabrać merytoryczny głos w dyskusji na temat suwerenności Państwa w relacji do
zasad konstrukcyjnych Unii Europejskiej, w tym zasad stosowania prawa Unii
Europejskiej (w szczególności zasady prymatu i zasady skutku bezpośredniego) oraz
potrafić

scharakteryzować

stanowisko

polskiego

Trybunału

Konstytucyjnego

i wybranych sądów konstytucyjnych innych państw członkowskich.
Młody Polak mając na uwadze wiedzę z zakresu historii powinien umieć objaśnić
pojęcie terytorium Państwa jako pojęcia prawa międzynarodowego i wskazać co
wchodzi w składy terytorium Państwa (lądy wraz z wodami wewnętrznymi,
przybrzeżne wody terytorialne) i określić granice kompetencji Państwa w tych sferach
(w tym status placówek dyplomatycznych, status statków powietrznych i morskich).
Z perspektywy

Konstytucji

RP

musi

umieć

wskazać

znaczenie

zasady

nienaruszalności terytorium Państwa (art. 5 Konstytucji RP), zadania organów
Państwa w zakresie stania na straży nienaruszalności terytorium (art. 26 ust.1, art. 85
Konstytucji RP), zakres zasady wolności przemieszczania się po terytorium RP (m.in.

art. 52 Konstytucji RP) oraz konstytucyjnych ograniczeń i możliwości wydalenia
obywatela polskiego poza terytorium RP (art. 52, art. 55 Konstytucji RP) znaczenia w
tym zakresie prawa europejskiego (wydalenie w przypadku Europejskiego Nakazu
Aresztowania), zakres dopuszczalności osiedlania się osób pochodzenia polskiego na
terytorium RP (art. 52 ust. 5 Konstytucji RP).
Młody człowiek powinien identyfikować prawną konstrukcję obywatelstwa polskiego
wyrażoną w art. 34 Konstytucji oraz znaczenie zasady prawa krwi jako przewodniej i
zasadę prawa ziemi jako zasady pomocniczej co do nabycia obywatelstwa. Powinien
odnieść pojęcia obywatelstwa polskiego do pojęcia obywatelstwa Unii Europejskiej.
Powinien także wymienić, które z praw i wolności konstytucyjnych przysługują
wyłącznie obywatelom polskim, a które wszystkim podmiotom przebywającym na
terytorium Polski. Wydaje się, iż wobec migracji obywateli polskich winien umieć
określić skutki posiadania również innego obywatelstwa niż polskie w relacjach z
organami Państwa.
Młodym Polakom winna być znana konstytucyjna ochrona praw mniejszości
narodowych, by w rezultacie wyrobić „nawyk” społeczeństwa obywatelskiego
wolnego od dyskryminacji na tle narodowościowym lub etnicznym. Młodzież musi
mieć wiedzę, iż polski system prawny (w tym Konstytucja RP, ale także ustawy
zwykłe) zapewnia przedstawicielom mniejszości narodowych i etnicznych wolność
zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji, rozwoju
własnej kultury, tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych, instytucji
służących ochronie tożsamości religijnej oraz uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw
dotyczących ich tożsamości (art. 35, art. 27 Konstytucji RP). Informacja o
przynależności

do

mniejszości

lub

ujawnienia

swojego

pochodzenia

narodowościowego lub języka należy do danych osobowych objętych szczególną
ochroną (art. 51 ust. 1 Konstytucji). Mniejszości narodowe mają szczególne
możliwości udziału w życiu polityczny poprzez brak progów wyborczych (art. 96 ust.
2 Konstytucji RP). Wydaje się, iż młody obywatel nie musi znać definicji mniejszości
narodowej określonej w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o
języku polskim, bowiem definicja tam określona odpowiada intuicjom języka
powszechnego.
Młody człowiek musi potrafić scharakteryzować model ustrojowy Rzeczypospolitej
Polskiej oraz podstawowe zasady ustroju politycznego oraz gospodarczego. W tym, iż
Rzeczpospolita Polska w zakresie:



ustroju politycznego to demokracja parlamentarna,



ustroju gospodarczego to państwo o społecznej gospodarce rynkowej,



ustroju terytorialnego to państwo unitarne,



w zakresie formy państwa to republika.

Ustrój RP opiera się natomiast na następujących zasadach:


zasada suwerenności Narodu,



zasada suwerenności i niepodległości Państwa,



zasada demokratycznego państwa prawnego,



zasada społeczeństwa obywatelskiego,



zasada podziału władz,



zasada przyrodzonej godności człowieka.

Winien także potrafić skrótowo scharakteryzować te zasady jako kluczowe dla ustroju
Państwa, jednak przy okazji nauki o zagadnieniach szczegółowych (tj. jak się
realizują).
Młodzież winna wiedzieć, iż w Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest
język polski (art. 27 Konstytucji). Jednak winna wiedzieć także, iż regulacja ta nie
narusza praw mniejszości narodowych wynikających z ratyfikowanych umów
międzynarodowych. Przy czym język urzędowy to język komunikacji w sferze
publicznej. Określenie języka urzędowego nie dotyczy sfery prywatnoprawnej.
Młody Polak winien wiedzieć, iż polski system prawny określa barwy narodowe, a
posługiwanie się nimi nie jest wyłącznie kwestią obyczaju czy tradycji. Barwami
Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony (art. 28 ust. 2 Konstytucji RP).
Konstytucja określa również godło Rzeczypospolitej Polskiej – jest nim wizerunek
białego orła w koronie w czerwonym polu (art. 28 ust. 1 Konstytucji RP. Określa
także hymn państwowy – jest nim Mazurek Dąbrowskiego. Nie ulega wątpliwości, iż
młody człowiek kończący edukację winien znać całą treść hymnu.
Symbole narodowe podlegają ochronie prawnej, w tym przez normy prawa karnego
uznające za przestępstwo atak na symbole narodowe (art. 137 k.k.). Szczegóły w
zakresie godła, barwy i hymn są doprecyzowane w ustawach szczegółowych.
Wydaje się, iż kwestia symboli narodowych pozostaje elementem sfery prawnej,
jednak winny być także elementem tradycji patriotycznej i rodzinnej przekazywanej
poza formami szkolnymi, w szczególności przez rodzinę młodego Polaka, a system
edukacyjny winien jedynie weryfikować tę wiedzę.

2. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela.
Konstytucja wskazuje podstawowe prawa i wolności. Do obowiązku ich
poszanowania odwołano się we wstępie Konstytucji oraz poświęcono najobszerniejszy
jej rozdział, co podkreśla ich rangę. Znaczenie każdego prawa i wolności winno zatem
zostać przybliżone poprzez wyjaśnienie ich treści oraz wskazanie instrumentów
służących ich ochronie. Młodzież winna w procesie edukacji zyskać świadomość, że
poszanowanie wolności i praw człowieka jest nie tylko obowiązkiem Państwa, ale
także każdego z nas.
Prawa obywatelskie: godność – jako wartość pierwotna i nadrzędna; równość wobec
prawa – jako zakaz dyskryminacji pewnych grup ludzi i uprzywilejowania innych, w
szczególności w życiu społecznym, politycznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek
przyczyny, z uwzględnieniem zasady równouprawnienia kobiet i mężczyzn; prawo do
obywatelstwa, z uwzględnieniem zasad nabywania obywatelstwa i braku możliwości
jego pozbawienia; prawa mniejszości narodowych i etnicznych; prawo do opieki
Państwa w czasie pobytu za granicą.
Wolności i prawa osobiste: prawo do ochrony życia; wolność od poddawania
eksperymentom medycznym bez zgody zainteresowanego, wolność od tortur,
okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz od kar cielesnych; prawo
do nietykalności osobistej (zakaz bezprawnego pozbawiania wolności, zasada sądowej
kontroli pozbawienia wolności, niekaralność czynów niezabronionych); prawo
oskarżonego do obrony; prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy, bez
nieuzasadnionej zwłoki, przez właściwy, niezależny i niezawisły sąd; wolność od
arbitralnego pozbawiania własności; prawo do prywatności, ochrony czci oraz
dobrego imienia; prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi
przekonaniami,

z

uwzględnieniem

stopnia

dojrzałości

dziecka;

wolność

komunikowania się; nienaruszalność mieszkania; prawo do ochrony danych
osobowych; wolność poruszania się po terytorium RP, wyboru miejsca zamieszkania i
opuszczania Polski; wolność wyznania i religii, wyrażania poglądów oraz uzyskiwania
i rozpowszechniania informacji; wolność cudzoziemca od ekstradycji z terenu RP z
powodu popełnienia przestępstwa o charakterze politycznym (ale bez użycia
przemocy); prawo cudzoziemca do azylu w RP.
Wolności i prawa polityczne – jako gwarantujące uczestnictwo w życiu społecznym i
politycznym, udział w kierowaniu sprawami publicznymi oraz sprawowanie urzędów

publicznych i stanowiące odzwierciedlenie zasady pluralizmu politycznego,
przejawiające się w:
–

wolności

tworzenia i

działania partii politycznych, stowarzyszeń, związków

zawodowych, ruchów obywatelskich, dobrowolnych zrzeszeń i fundacji, o ile nie
odwołują się w swych programach do metod totalitarnych i praktyk działania nazizmu,
faszyzmu i komunizmu, a ich program lub działalność nie zakłada ani nie dopuszcza
nienawiści rasowej i narodowościowej, stosowania przemocy w celu zdobycia władzy
lub wpływu na politykę państwa i nie przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa;
– wolność prasy i środków masowego przekazu.
Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne: ochrona własności i prawa
dziedziczenia; wolność działalności gospodarczej, twórczości artystycznej, badań
naukowych; prawo do pracy w bezpiecznych warunkach; prawo do ochrony zdrowia i
pomocy państwa dla osób niepełnosprawnych; prawo do nauki; prawo do ochrony
małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa; wolność nauczania i korzystania
z dóbr kultury; prawo do ochrony środowiska; ochrona praw lokatorów, a także
ochrona praw użytkowników i najemców, konsumentów przed działaniami
zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi
praktykami rynkowymi.
Obok znajomości przez młodego człowieka przysługujących jemu wolności i praw,
równie ważna jest jego wiedza w przedmiocie środków ochrony tych wolności i praw,
np.:
- prawo do sądu – jako najskuteczniejsza metoda ochrony praw i wolności; rozumiane
jako prawo do domagania się rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy karnej, cywilnej
czy administracyjnej, przez niezależny i niezawisły sąd, w postępowaniu
dwuinstancyjnym oraz jako prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez
niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej;
- skarga do Trybunału Konstytucyjnego – w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy
lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji
publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego
obowiązkach określonych w Konstytucji; może ją wnieść każdy, czyje konstytucyjne
wolności lub prawa zostały naruszone;
- prawo wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w
ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej.

3. Źródła prawa – Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe,
rozporządzenia, akty prawa miejscowego.
Program edukacji młodzieży w zakresie prawa konstytucyjnego powinien w
szczególnie dużym stopniu koncentrować się na problematyce źródeł prawa, ma ona
bowiem istotne znaczenie dla poszerzania świadomości prawnej młodych Polaków.
Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących źródeł prawa i ich wzajemnej
relacji pozwoli bowiem uczniom m.in. na lepsze rozumienie innych dziedzin prawa
(np. miejsca poszczególnych kodeksów w systemie prawa i ich relacji do ustawy
zasadniczej czy umów międzynarodowych) oraz własnej sytuacji prawnej (na
rozumienie np. tego, jakie nakazy i zakazy postępowania są dla nich obowiązujące z
prawnego punktu widzenia).
W związku z tą problematyką szczególnie istotne jest zwracanie uwagi na dwie zasady
konstytucyjne:
- zasadę demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji RP),
- zasadę legalizmu (art. 7 Konstytucji RP)
Młodzież powinna mieć świadomość, że ograny władzy publicznej zobowiązane są do
działania na podstawie i w granicach prawa, a zatem – że działania władcze wobec
obywateli nie mogą być podejmowane bez podstawy prawnej.
Jednocześnie istotne wydaje się już na etapie edukacji szkolnej zwracanie uwagi na to,
że Konstytucja stawia prawodawcy określone wymagania co do tworzonego prawa.
Należałoby zatem wprowadzać do programu szkolnego pojęcie przyzwoitej legislacji i
związane z nim pojęcia określoności prawa, odpowiedniego vacatio legis, niedziałania
prawa wstecz, ochrony praw nabytych. Młodzież powinna wiedzieć również, że
pojęcie „państwa

prawnego” łączy się z koniecznością zapewnienia, że pod

względem materialnym prawo będzie odpowiadało określonym standardom, m.in.
wynikającym z umów międzynarodowych. Bez znajomości powyższych zagadnień
trudniej będzie wzbudzać u młodych Polaków świadomość, czego powinni oczekiwać
od prawodawcy oraz chęć refleksji nad jakością obowiązujących norm prawnych.
Pożądane jest, by młodzi Polacy wiedzieli, że tylko akty prawa powszechnie
obowiązującego mogą kształtować ich sytuację prawną, podczas gdy akty prawa
wewnętrznie obowiązującego wiążą wyłącznie jednostki organizacyjne podległe
organowi wydającemu te akty. Program edukacji powinien się koncentrować na
wskazywaniu, jakie są źródła prawa powszechnie obowiązującego w Polsce i

wyjaśnieniu podstawowych różnic między nimi. W tym zakresie niezbędne jest
nauczanie o zasadzie hierarchiczności źródeł prawa pisanego stanowionego i
wynikającym z niej obowiązku hierarchicznej zgodności aktów prawnych oraz o
wykonawczym charakterze rozporządzeń.
Ważne jest, by młodzi Polacy wiedzieli, że warunkiem obowiązywania prawa
powszechnie obowiązującego jest jego ogłoszenie w ściśle określony sposób oraz by
potrafili docierać do miejsca publikacji aktów prawnych. Należałoby zatem
wprowadzić do programu edukacji najbardziej podstawowe informacje o regulacjach
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych ( w szczególności o tym, że akty normatywne i inne akty prawne
podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego, chyba że
ustawa stanowi inaczej, że akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie
obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie
czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin
dłuższy, a jedynie w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić
w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, że przepisy porządkowe co do
zasady wchodzą w życie po upływie trzech dni od dnia ich ogłoszenia, że nadanie
aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jest możliwe tylko wówczas,
gdy zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, że
akty normatywne wydawane na podstawie ustaw nie mogą wejść w życie wcześniej
niż ustawa oraz jakie są dzienniki urzędowe). Spośród wszystkich źródeł prawa na
etapie edukacji szkolnej szczególną uwagę należy zwracać na konstytucję,
ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz źródła prawa wspólnotowego. W
odniesieniu do Konstytucji ważne jest zaznaczanie w procesie nauczania jej
szczególnej mocy i szczególnej treści ( określenie suwerena i sposobu sprawowania
władzy,

określenie

podstawowych

zasad

organizacji

państwa,

określenie

podstawowych praw i obowiązków jednostki). Młodzi Polacy powinni mieć
świadomość, że jest to nadrzędne źródło prawa, z którym należy oceniać zgodność
innych aktów prawnych oraz że reguluje ono zagadnienia istotne nie tylko dla
funkcjonowania całego państwa, ale również dla jednostki. W tym zakresie należy
zwracać uwagę na to, że właśnie z ustawy zasadniczej wynika, jaki jest status
jednostki w państwie.
W odniesieniu do umów międzynarodowych konieczne jest zaznaczanie pozycji
ratyfikowanych umów międzynarodowych oraz umów ratyfikowanych za uprzednią

zgodą wyrażoną w ustawie. W szczególności ważne jest uwzględnienie w programie
nauczania informacji o normie kolizyjnej wynikającej z art. 91 ust. 2 Konstytucji RP
oraz o możliwości bezpośredniego stosowania umów międzynarodowych. W ten
sposób można doprowadzić do zwiększenia świadomości młodzieży co do znaczenia
umów międzynarodowych w systemie prawa polskiego. Ważne jest zwracanie uwagi
na to, że umowy ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie regulują często
materie mające bezpośrednie znaczenie dla jednostki (prawa człowieka i obywatela) i
że zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i międzynarodowego istnieją liczne
mechanizmy prawne, które pozwalają na monitorowanie (np. przez system
sprawozdań państw) i wymuszanie (w szczególności poprzez instytucje skarg państw i
skarg indywidualnych do organów międzynarodowych oraz procedury oceny
zgodności aktów prawnych z ratyfikowanymi umowami wynikające z Konstytucji
RP) wywiązywania się przez państwo z przyjętych w tym zakresie zobowiązań.
Wydaje się, że ważne jest zaznaczenie, że widoczny jest proces coraz szerszego
wymuszania przez społeczność międzynarodową, by państwa się wywiązywały ze
swoich zobowiązań wynikających z traktatów (jednym z ostatnich przykładów tego
procesu są

zakończone sukcesem próby wprowadzenia skargi indywidualnej na

gruncie Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych,
który przez lata uznawano za traktat, z którego nie można w zasadzie wywodzić
roszczeń), co zresztą odpowiada zasadzie wyrażonej w art. 9 ustawy zasadniczej.
Konieczne jest także podkreślanie roli prawa wspólnotowego, jako odrębnego w
zasadzie systemu prawa, z którym polskie prawo musi obecnie pozostawać w zgodzie.
W tym zakresie szczególnie ważne wydaje się zaznaczanie w procesie edukacji, że
również te źródła prawa mogą odnosić się do praw i obowiązków Polaków i że
niektóre z nich mogą być bezpośrednio stosowane. Do programu nauczania należałoby
przede wszystkim wprowadzić pojęcie zasady prymatu prawa wspólnotowego.
4. Władza ustawodawcza – Sejm i Senat.
Wiedza dotycząca Sejmu i Senatu (podobnie jak wiedza dotycząca Prezydenta) jest
młodym Polakom potrzebna dla – choćby ogólnego – zrozumienia funkcjonowania
Państwa. Założeniem edukacji w tym zakresie powinno być zatem wyjaśnianie, jaka
jest rola tych organów. Ponadto nauczanie powinno się koncentrować na wybranych
praktycznych aspektach prawa wyborczego, zwłaszcza w kontekście zasady

zwierzchnictwa Narodu i przedstawicielstwa. Młodzież powinna mieć świadomość, że
udział w wyborach jest nie tylko sposobem realizacji jednego z jej konstytucyjnych
praw, ale też – że jest to czynność szczególna i ważna, albowiem w ten sposób Naród
wybiera swoich przedstawicieli. Nauczanie o tych zagadnieniach powinno sprzyjać
kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, aktywnie i świadomie wpływającego na
rzeczywistość. Edukacja o roli Sejmu i Senatu powinna obejmować podstawowe
informacje dotyczące sprawowanych przez Sejm i Senat funkcji: ustawodawczej (i
wyróżnianej w tym zakresie – po uzyskaniu członkostwa w UE – funkcji
implementacyjnej), kontrolnej ( w szczególności Sejmu wobec Rady Ministrów - tu
należałoby wyjaśnić pojęcie i funkcję komisji śledczych, absolutorium i wotum
nieufności) i kreacyjnej (w tym zakresie wystarczyłoby przykładowe wskazanie
organów, na których skład mają wpływ Sejm lub Senat), ze szczególnym
uwzględnieniem tej pierwszej.
W zakresie procesu ustawodawczego ważne byłoby nauczanie o możliwości
zgłaszania inicjatywy obywatelskiej

(w tym o tym, kto może utworzyć komitet

inicjatywy ustawodawczej, kogo i kiedy należy zawiadomić o utworzeniu komitetu,
jakim wymogom musi odpowiadać projekt ustawy, co dzieje się z takim projektem
ustawy po jego złożeniu), albowiem zwiększyłoby to świadomość młodzieży, że
istnieją unormowania pozwalające na

bezpośredni udział obywateli w procesie

sprawowania władzy. Ważne byłoby przy tej okazji wprowadzenie pojęcia zasady
dekontynuacji prac parlamentu i wyjaśnienie uczniom, że jednym z walorów
inicjatywny ustawodawczej jest odstępstwo od tej zasady (art. 4 ust. 3 ustawy z dnia
24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli).
Ogólna wiedza o procesie ustawodawczym powinna ponadto obejmować tak
podstawowe pojęcie jak pojęcie trzech czytań czy informacje o kompetencjach
Prezydenta w tym procesie (w szczególności o możliwości wystąpienia z inicjatywą
ustawodawczą,

wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego oraz

przekazania ustawy Sejmowi do ponownego rozpoznania). Wiadomości o
poszczególnych etapach procesu ustawodawczego często przekazywane są przez
media, stąd też ważne byłoby, by młodzież, po skończeniu edukacji na poziomie
średnim, rozumiała tego rodzaju informacje.
Nauczanie powinno także obejmować wiedzę o tym, że Sejm i Senat są organami
kadencyjnymi, a o ich składzie decydują wyniki wyborów. W odniesieniu do prawa
wyborczego ważne byłoby przekazywanie informacji o tym komu przysługuje bierne i

czynne prawo wyborcze, komu przysługuje uprawnienie zgłaszania kandydatów na
posłów i senatorów, jak oddać ważny głos w wyborach (w tym jakie są sposoby
oddawania głosów przez wyborców niepełnosprawnych), jakie są możliwości
głosowania poza miejscem zameldowania oraz składania protestów wyborczych.
Ponieważ programy nauczania historii obejmują podstawowe informacje o zasadach
prawa

wyborczego

w

niektórych

państwach

w

poszczególnych

okresach

historycznych, to niewątpliwie należałoby także przekazywać uczniom podstawowe
informacje o zasadach prawa wyborczego oraz o systemie wyborczym w Polsce (w
szczególności o zasadzie proporcjonalności w wyborach do Sejmu).
Wskazane byłoby także przekazywanie informacji, że wyborcy mają możliwość
kontaktowania się po wyborach z wybranymi posłami i senatorami – składania
wniosków, postulatów, opinii, w szczególności w biurach poselskich. Ta wiedza
również może wpływać bowiem na aktywizację młodych Polaków, w tym na
podejmowanie przez nich różnych działań dla dobra wspólnego.
W odniesieniu do problematyki organizacji Sejmu i Senatu wydaje się, że edukacja
mogłaby się ograniczać do przekazania podstawowych informacji o najważniejszych
organach Sejmu, w tym o roli Marszałka Sejmu i Senatu (także roli poza procesem
ustawodawczym, to jest w szczególności o kompetencjach z art. 131 Konstytucji RP).
Ponadto należałoby w trakcie edukacji wyjaśniać instytucję Zgromadzenia
Narodowego. Młodzież powinna rozumieć, że jest to szczególna forma współpracy
Sejmu i Senatu (wyjątek od zasady odrębnego obradowania dwóch izb parlamentu) i
wiedzieć jakie są podstawowe funkcje Zgromadzenia Narodowego.
Młodzież powinna posiadać również podstawowe informacje o

zasadach

sprawowania mandatu poselskiego i senatorskiego oraz statusie posła i senatora (w
tym zakresie należałoby wprowadzać do nauczania pojęcia mandatu wolnego,
immunitetu materialnego i formalnego). W trakcie nauczania należałoby zwracać przy
tym uwagę, że niektóre unormowania (jak immunitety) należy traktować nie tyle jako
przywileje, ale gwarancje właściwego wykonywania powierzonej funkcji.

5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Edukacja w tym zakresie powinna mieć na celu przede wszystkim wyjaśnienie roli
Prezydenta i jego wybranych kompetencji oraz wskazanie, jak w praktyce można
realizować prawa wyborcze w przypadku wyborów prezydenckich. Brak wiedzy o

podstawowych unormowaniach ustrojowych w tym zakresie spowoduje, że młodzieży
trudniej będzie zrozumieć rzeczywistość polityczną (a tym bardziej – poddawać ją
choćby podstawowej ocenie) i brać w niej udział poprzez realizację praw wyborczych,
a szkole – trudniej będzie wpływać na współkształtowanie społeczeństwa
obywatelskiego.
Uczniowie powinni rozumieć podstawowe funkcje Prezydenta: reprezentacyjną,
gwarancyjną (m.in. wobec podstawowych wartości - ciągłości władzy państwowej,
przestrzegania Konstytucji, suwerenności itp.), wykonawczą (zwłaszcza w zakresie
polityki zagranicznej

i obronnej). Powinni też znać wybrane, najważniejsze

kompetencje Prezydenta, m.in. w stosunku do władzy ustawodawczej (przede
wszystkim możliwość skrócenia kadencji parlamentu, inicjatywa ustawodawcza, veto
ustawodawcze),

wykonawczej

(przede

wszystkim

kompetencje

związane

z

powoływaniem Rady Ministrów, kompetencje w zakresie polityki zagranicznej),
sądowniczej (przede wszystkim prawo łaski, mianowanie sędziów). Powinni rozumieć
takie pojęcia jak kontrasygnata i prerogatywa oraz posiadać podstawowe informacje o
tym, czym charakteryzują się systemy parlamentarne, parlamentarno -gabinetowe oraz
prezydenckie i znać różnice pomiędzy pozycją Prezydenta wynikającą z Konstytucji
RP a pozycją prezydenta w systemach prezydenckich oraz typowych systemach
parlamentarnych.
zagadnienia
konsekwencje

W tym zakresie szczególnie ważne jest zwracanie uwagi na

dotyczące
wymogu

odpowiedzialności

Prezydenta,

kontrasygnaty aktów

w

urzędowych

szczególności
Prezydenta

na

(brak

odpowiedzialności politycznej) oraz na ponoszoną przez Prezydenta odpowiedzialność
konstytucyjną. Kwestia odpowiedzialności konstytucyjnej jest niezwykle istotna nie
tylko w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego, ale i koncepcji dobrego
rządzenia (good governance), do której coraz częściej odwołuje się m.in. doktryna
prawa międzynarodowego. Istotne jest, by uczniowie mieli świadomość, że polski
ustrojodawca przewidział mechanizmy pociągania Prezydenta do odpowiedzialności,
jeśli jego akty urzędowe nie są praworządne.
Największy nacisk jednak powinien być w trakcie nauczania położony na praktyczne
aspekty z zakresu prawa wyborczego. Uczniowie powinni wiedzieć, że urząd
Prezydenta jest kadencyjny, komu przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze, komu
przysługuje uprawnienie zgłaszania kandydatów na Prezydenta, jak oddać ważny głos
w wyborach, jakie są warunki udziału w głosowaniu poza miejscem zameldowania.
Ponadto edukacja powinna się koncentrować na przekazywaniu

podstawowych

informacji o zasadach prawa wyborczego oraz o systemie większości bezwzględnej w
wyborach prezydenckich.
6. Rada Ministrów i administracja rządowa.
Każdy młody człowiek powinien znać i rozumieć Monteskiuszowską ideę
trójpodziału i równowagi władz oraz wiedzieć, że Konstytucja RP go realizuje.
Winien wiedzieć, że Rada Ministrów to główny (obok Prezydenta RP) organ władzy
wykonawczej, czyli jednej z trzech władz w systemie podziału władz. Powinien także
znać podstawowe konstytucyjne pojęcia dotyczące władzy wykonawczej (rada
ministrów, prezes rady ministrów) i umieć je powiązać z ich odpowiednikami w
języku potocznym (rząd, premier).
Młodzież musi rozpoznawać Radę Ministrów jako organ prowadzący politykę
wewnętrzną i zagraniczną państwa oraz wiedzieć, jakie są najważniejsze segmenty
polityki wewnętrznej (czyli działy administracji). Młodzi Polacy powinni wiedzieć, że
istnieje konstytucyjne domniemanie kompetencji Rady Ministrów w obrębie władzy
wykonawczej oraz znać najważniejsze z tych kompetencji (uchwalanie projektu
Budżetu i kierowanie jego wykonaniem po jego uchwaleniu przez Sejm, zapewnienie
wykonania

ustaw,

zwłaszcza

przez

wydawanie

rozporządzeń,

zapewnienie

bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa, ochrona interesów Skarbu
Państwa, zawieranie umów międzynarodowych). Powinni też mieć świadomość, że
Rada Ministrów kieruje całą administracją rządową i że podstawowym organem tej
administracji na szczeblu lokalnym jest wojewoda, który jest przedstawicielem Rady
Ministrów w województwie i wykonuje powierzone mu przez nią zadania na jego
terenie. Niezbędnym jest przy tym odróżnienie funkcjonującej na szczeblu
wojewódzkim administracji rządowej od samorządowej.
Młody człowiek powinien wiedzieć, że Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady
Ministrów i ministrów. Odnośnie Prezesa Rady Ministrów winien uświadamiać sobie,
że stoi on na czele Rady Ministrów i znać jego najważniejsze kompetencje
(kierowanie pracami Rady Ministrów, reprezentowanie jej, koordynacja i kontrola
prac ministrów). Winien przy tym sobie uświadamiać, że w polskich warunkach
ustrojowych to premier jest najważniejszym organem władzy wykonawczej i w
największym stopniu decyduje o kierunkach polityki państwa. Odnośnie ministrów
wiedza młodego człowieka powinna obejmować przede wszystkim fakt, że kierują oni

poszczególnymi działami administracji rządowej (resortami). Winien także wiedzieć
co to są działy administracji i znać najważniejsze z nich (budżet i finanse publiczne,
administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, obronność, oświata i wychowanie,
gospodarka, praca, sprawy zagraniczne, zdrowie, sprawiedliwość).
Młodzi ludzie muszą mieć świadomość, że w typowej sytuacji powołanie nowej Rady
Ministrów następuje po wyborach i w ich wyniku, gdyż na pierwszym posiedzeniu
nowowybranego Sejmu dotychczasowy Prezes Rady Ministrów ma obowiązek złożyć
dymisję Rady Ministrów. Winni też wiedzieć, w jaki sposób bezpośrednio po
wyborach (w tak zwanym „pierwszym kroku”) powstaje nowa Rada Ministrów
(desygnowanie przez prezydenta premiera, który ustala skład rządu; powołanie przez
prezydenta rządu i odebranie od jego członków przysięgi) i że musi ona uzyskać
akceptację Sejmu (wotum zaufania). Z uwagi na niewielkie praktyczne znaczenie,
wydaje się, że szczegółowa wiedza o drugim i trzecim sposobie powołania rządu, nie
jest młodym ludziom potrzebna, ale winni oni wiedzieć, że Konstytucja je przewiduje
i że są one uruchamiane, gdy zawiedzie poprzedni.
Młodzież powinna wiedzieć, że za naruszenie prawa członkowie Rady Ministrów
odpowiadają przed specjalnym organem, jakim jest Trybunał Stanu oraz rozumieć
jego specyfikę. Natomiast polityczną odpowiedzialność Rada Ministrów ponosi przed
Sejmem co jest przejawem realizacji konstytucyjnej zasady trójpodziału władz, która
przewiduje wzajemną kontrolę i hamowanie się władz. Odnośnie zasad tej
odpowiedzialności istotna byłaby wiedza, że odpowiedzialność ta dotyczy zarówno
Rady Ministrów jako całości (odpowiedzialność solidarna rządu), jak i indywidualnie
poszczególnych ministrów oraz w czym się przede wszystkim przejawia (solidarna w
konieczności złożenia przez premiera dymisji rządu, jeśli nie uzyska wotum zaufania
na pierwszym posiedzeniu Sejmu oraz jeśli Sejm uchwali konstruktywne wotum
nieufności a indywidualna w możliwości wyrażeniu przez Sejm wotum nieufności
konkretnemu ministrowi, który w takiej sytuacji musi być przez Prezydenta
odwołany).
7. Samorząd terytorialny.
Młody człowiek powinien znać najbardziej podstawowe pojęcie samorządu
terytorialnego jako formy organizacji wspólnoty mieszkańców danego terenu i
rozumieć

znaczenie

samorządności

lokalnej.

Winien

wiedzieć,

że

istnieje

konstytucyjne zastrzeżenie kompetencji na rzecz samorządu terytorialnego do
wykonywania wszelkich zadań publicznych, które nie zostały powierzone innym
władzom. Jednostki samorządu terytorialnego mają konstytucyjnie zagwarantowane
osobowość prawną oraz samodzielność. Młodzież winna rozumieć w związku z tym,
co oznacza osobowość prawna i jakie jest jej praktyczne znaczenie. Musi wiedzieć,
jakie są jednostki samorządu terytorialnego oraz, że podstawową i najważniejszą
wśród nich jest gmina, której znaczenie przejawia się w szerokim zakresie
kompetencji do wykonywania różnorakich zadań publicznych o dużej doniosłości dla
jej mieszkańców. Powinna też wiedzieć, że konstytucja zastrzega na rzecz gminy
kompetencję do wykonywania wszystkich zadań publicznych, które nie zostały
powierzone innym jednostkom samorządu terytorialnego.
Młodzi ludzie powinni zdawać sobie sprawę, że jednostki samorządu terytorialnego
mają własne (inne niż państwo) dochody oraz, że są nimi przede wszystkim udział w
podatkach, dochody własne (z własnego majątku i własnej działalności) oraz transfery
z budżetu państwa. Muszą wiedzieć, że wszystkie organy stanowiące jednostek
samorządu terytorialnego są wybierane w wyborach czteroprzymiotnikowych
(powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych). Przy czym ważne jest, aby
dostrzegali, że w przeciwieństwie do wyborów do Sejmu, wybory te nie muszą być
proporcjonalne, że w związku z tym w wielu przypadkach są większościowe i jakie są
tego praktyczne konsekwencje. Młodzi ludzie powinni też wiedzieć, jakie organy
wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego są wybierane w wyborach. Odnośnie
prawa wyborczego do jednostek samorządu terytorialnego winni mieć wiedzę, że jest
skodyfikowane w Kodeksie wyborczym (wraz z prawem wyborczym dotyczącym
innych wyborów) i jakie są jego podstawowe uregulowania istotne dla udziału w
wyborach (bierne i czynne prawo wyborcze, zgłaszanie kandydatów, warunki
głosowania i ważności głosu). Młodym ludziom powinna też być znana instytucja
referendum lokalnego jako forma podejmowania decyzji o sprawach lokalnych, a
także o odwołaniu organów pochodzących z wyborów bezpośrednich.
8. Sądy i Krajowa Rada Sądownictwa.
Młody człowiek powinien rozpoznawać sądy i trybunały jako element trójpodziału
władz. Winien sobie uświadamiać ich szczególne znaczenie z punktu widzenia
zwykłego obywatela jako organów kontrolujących i hamujących pozostałe władze.

Powinien dostrzegać też specyfikę władzy sądowniczej, polegającą na jej
odizolowaniu od pozostałych dwóch władz, które przy odseparowaniu od siebie
jednocześnie funkcjonują we wzajemnej współpracy i współzależności.
Szczegółowa wiedza młodego człowieka na temat wymiaru sprawiedliwości powinna
obejmować znajomość jego organów (Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy
administracyjne i sądy wojskowe) i w ogólnych zarysach zakres ich kompetencji.
Wiedza ta powinna też obejmować znajomość szczebli sądownictwa powszechnego i
administracyjnego. Młody człowiek musi mieć świadomość konstytucyjnej gwarancji
dwuinstancyjności postępowania sądowego i znać jej praktyczną konsekwencję w
postaci możliwości odwołania się od każdego orzeczenia sądowego rozstrzygającego
jego sprawę co do meritum.
Młodzież powinna znać i rozumieć zasady: niezawisłości sędziowskiej, podległości
tylko ustawom i kolegialności. Odnośnie niezawisłości sędziowskiej młody człowiek
winien przede wszystkim uświadamiać sobie jej istotę oraz szczególne znaczenie z
punktu widzenia możliwości skutecznego wykonywania przez władzę sądowniczą jej
funkcji. Powinien znać gwarancje tej niezawisłości i rozumieć, że nie tyle są one
przywilejami, ile elementami służącymi zapewnieniu niezawisłości w praktyce.
Natomiast odnośnie zasady podległości sędziów tylko ustawom młody człowiek
powinien rozumieć jej praktyczne konsekwencje, polegające na możliwości
bezpośredniego zastosowania przepisu Konstytucji w konkretnej sprawie oraz
odmowy zastosowania (co najmniej, bo co do ustaw kwestia jest sporna) przepisów
rangi podustawowej z powodu sprzeczności z ustawą lub Konstytucją. Młody
człowiek powinien także wiedzieć, że sędziowie są powoływani przez Prezydenta.
Młody Polak powinien mieć świadomość istnienia Sądu Najwyższego i Naczelnego
Sądu Administracyjnego oraz znać ich usytuowanie w strukturze sądownictwa.
Winien mieć wiedzę, że Sąd Najwyższy sprawuje nadzór judykacyjny nad sądami
powszechnymi i wojskowymi oraz ogólnie orientować się, jakie są środki tego
nadzoru i na czym on polega. Powinien także posiadać informację, że Naczelny Sąd
Administracyjny i sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności organów
administracji (czyli organów władzy wykonawczej) w zakresie zgodności z prawem i
terminowości. W związku z tym winien sobie uświadamiać możliwość zaskarżania
niezgodnych z prawem decyzji organów administracji do sądu administracyjnego
pierwszej instancji.

Wydaje się, że dla młodzieży wystarczająca jest wiedza o samym istnieniu Krajowej
Rady Sądownictwa jako strażnika niezawisłości sędziów.

9. Prokuratura.
Instytucja prokuratury w ustawie zasadniczej uregulowana jest skąpo, jednak nie
sposób odmówić jej konstytucyjnego umocowania, wyrażonego najwyraźniej w
zasadzie demokratycznego państwa prawa z art. 2 czy prawie do obrony z art. 42
Konstytucji. Co prawda o prokuraturze mowa jeszcze w kontekście zakazu łączenia
tego stanowiska z mandatem posła albo senatora (art. 103 ust. 2) oraz uprawnienia
Prokuratora Generalnego do wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego
(art. 191) jednak regulacji tych nie zaliczymy do fundamentów działalności
prokuratury, raczej stanowią one ich potwierdzenie. Zdecydowanie natomiast
najważniejsze jest postrzeganie przez młodego człowieka roli prokuratury przez
pryzmat jej podstawowego zadania określonego w ustawie o prokuraturze z
20.06.1985r., jakim jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem
przestępstw. Ważne jest również uświadomienie sobie, że prokurator jest obowiązany
do podejmowania działań określonych w ustawach, kierując się zasadą bezstronności i
równego traktowania wszystkich obywateli.
Młodzież powinna przy tym mieć ogólną wiedzą co do tego, że wskazane zadanie
Prokurator Generalny, który jest naczelnym organem prokuratury i podlegli mu
prokuratorzy wykonują przez:
1)

prowadzenie lub nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach

karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami;
2)

wytaczanie powództw w sprawach karnych i cywilnych oraz składanie

wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, ze stosunku
pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności,
interesu społecznego, własności lub praw obywateli;
3)

podejmowanie

prawidłowego

i

środków

jednolitego

przewidzianych
stosowania

prawa

prawem,
w

zmierzających

postępowaniu

do

sądowym,

administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach;
4)

sprawowanie nadzoru nad wykonaniem postanowień o tymczasowym

aresztowaniu oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności;

5)

współpracę z jednostkami naukowymi w zakresie prowadzenia badań

dotyczących problematyki przestępczości, jej zwalczania i zapobiegania oraz kontroli;
6)

gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie w systemach informatycznych

danych,

w

tym

danych

osobowych,

pochodzących

z

prowadzonych

lub

nadzorowanych na podstawie ustawy postępowań oraz z udziału w postępowaniu
sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia lub innych postępowaniach
prowadzonych na podstawie ustawy, przekazywanie danych i wyników analiz
właściwym

organom,

w

tym

organom

innych

państw,

organizacjom

międzynarodowym, w tym ponadnarodowym, oraz organom Unii Europejskiej, jeżeli
przewiduje to ustawa lub umowa międzynarodowa ratyfikowana przez Rzeczpospolitą
Polską lub jeżeli przekazywanie danych i wyników analiz tym organom i
organizacjom wynika z odrębnych przepisów; administratorem tych danych, w
rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, gromadzonych i
przetwarzanych w ogólnokrajowych systemach informatycznych prokuratury jest
Prokurator Generalny;
7)

zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz

udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji;
8)

koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej

przez inne organy państwowe;
9)

nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności

operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w
ustawach regulujących organizację i przedmiot działania tych organów;
10)

współdziałanie

z

organami

państwowymi,

państwowymi

jednostkami

organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i innym
naruszeniom prawa;
11)

współpracę z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w

zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
12)

współpracę i udział w działaniach podejmowanych przez organizacje

międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz zespoły międzynarodowe, działające na
podstawie umów międzynarodowych, w tym umów konstytuujących organizacje
międzynarodowe, ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską;
13)

opiniowanie projektów aktów normatywnych;

14)

podejmowanie innych czynności określonych w ustawach.

Młodzież powinna także wiedzieć, iż w sprawach należących do zakresu działania
sądów wojskowych lub innych organów wojskowych wskazane wyżej czynności,
wykonują prokuratorzy wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz
prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury delegowani do
wykonywania czynności w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
W zakresie struktury organizacyjnej prokuratury wchodzący w dorosłe życie młody
Polak winien posiąść ogólną jedynie wiedzę, a mianowicie, że:
-

prokuratorami

prokuratorzy

powszechnych

Prokuratury

jednostek

Generalnej,

organizacyjnych

prokuratur

prokuratury

apelacyjnych,

są

prokuratur

okręgowych i rejonowych;
- prokuratorami wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury są prokuratorzy
Naczelnej

Prokuratury

Wojskowej,

wojskowych

prokuratur

okręgowych

i

wojskowych prokuratur garnizonowych;
- prokuratorami Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu są prokuratorzy Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, prokuratorzy oddziałowych komisji ścigania zbrodni przeciwko
Narodowi

Polskiemu,

prokuratorzy

Biura

Lustracyjnego

oraz

prokuratorzy

oddziałowych biur lustracyjnych.
10. Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu.
Młody Polak wchodzący w dorosłe życie powinien posiadać podstawową wiedzę
dotyczącą badania konstytucyjności prawa, postrzegając Trybunał Konstytucyjny jako
jedyny organ badający konstytucyjność prawa ( sądy powszechne i Sąd Najwyższy
mogą

zadawać

Trybunałowi

Konstytucyjnemu

pytania

prawne

dotyczące

konstytucyjności przepisów, jeżeli od tego zależy rozstrzygnięcia sprawy ). Niezbędna
jest w związku z tym wiedza o mocy powszechnie obowiązującej i ostateczności
orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz o możliwości odroczenia wejścia w życie
jego orzeczenia. Wymagana jest także wiedza co do trybu wyboru jego sędziów.
Z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego w sposób nierozerwalny wiąże się
kwestia skargi konstytucyjnej stanowiącej istotną instytucją ochrony konstytucyjnych
praw i wolności jest skarga konstytucyjna. Jej znajomość, jaka swoistej ultima ratio
systemu prawnego, służącej w wymiarze indywidualnym ochronie praw i wolności
jednostki czującej się ofiarą naruszenia określonej wartości konstytucyjnej, a w

wymiarze wspólnoty politycznej ochronie systemu prawnego przed bezprawnymi
aktami stanowienia norm prawnych (i pochodnie stosowania prawa, żaden bowiem
organ nie posiada kompetencji do stosowania niekonstytucyjnego prawa), warunkuje
stan legitymacji systemu prawnego. Nie jakoby doskonałego wytworu działalności
prawotwórczej

organów

prawodawczych,

ale

wytworu

wyposażonego

w

instytucjonalne zabezpieczenia wewnętrzsystemowe przed niekonstytucyjnością (w
szerokim zakresie) elementów system ów składających.
Istotne jest również umiejscowienie w perspektywie tej instytucji roli sądownictwa i
innych organów wydających ostateczne decyzje stosowania prawa. Skuteczna skarga
konstytucyjna,

w

przypadku

sądownictwa,

które

posiada

kompetencję

do

formułowania pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego, jest wprawdzie
dowodem na niedoskonałość przedmiotowych orzeczeń, to jednak zarazem stanowi
środek eliminacji tego typu orzeczeń, dotyczących wszak wyjątkowo poważnych
spraw podmiotów prawa, z obrotu prawnego. W tym sensie powszechna znajomość
instytucji skargi konstytucyjnej jest również materialną gwarancją odpowiedniej
kultury prawnej organów wymiaru sprawiedliwości.
O ile sama znajomość reguł składania skargi konstytucyjnej nie przedstawia się jako
szczególnie znacząca, ( wydaje się bowiem, że wystarczające jest uświadomienie
młodzieży możliwości wniesienia skargi konstytucyjnej przez każdego obywatela po
wyczerpaniu „regularnej drogi prawnej” oraz uświadomienie charakteru i treści
instytucji przymusu adwokackiego ), to osadzenie tej instytucji w relacji do praw i
wolności konstytucyjnych zda się mieć pierwszorzędne znaczenie, w tym dla samego
zrozumienia systemu ochrony tych praw. Instytucja ta doskonale może również służyć
uzmysłowieniu sobie przez młodych ludzi takich zagadnień jak instancyjność
postępowań prawnych, środków zaskarżenia, standardów poprawności proceduralnej
działalności organów stosujących prawo, materialnych podstaw prawnych aktów
stosowania prawa. Wydaje się, że szczególnie znaczenie w tym zakresie ma
zrozumienie na czym polega ostateczne orzeczenie przez sąd lub organ administracji
publicznej o

wolnościach lub prawach albo o

obowiązkach określonych w

Konstytucji.
W odniesieniu natomiast do Trybunału Stanu wiedza młodego Polaka powinna
obejmować podstawową wiedzę dotyczącą odpowiedzialności konstytucyjnej tj.:
- rozróżnienie odpowiedzialności konstytucyjnej od politycznej;
- krąg osób ponoszących odpowiedzialność przed Trybunału Stanu;

- przykładowe kary orzekane przez Trybunału Stanu;
- tryb wyboru sędziów Trybunału Stanu.
11. Najwyższa Izba Kontroli.
Z pewnością niezbędne jest przybliżenie i wyjaśnienie młodemu człowiekowi w
procesie nauczania funkcjonalnego znaczenia pojęcia „ organ kontroli państwowej”,
omówienie usytuowania NIK w strukturach państwa a także zadań do zrealizowania i
mechanizmów jakie do realizacji tego celu zostały stworzone. Niezależnie zatem od
potrzeby zapoznanie młodzieży z brzmieniem art. 202 – 207 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, niezbędnym byłoby skoncentrowanie się na zasadniczych
zadaniach NIK wskazanych w Konstytucji oraz ustawie z 23.XII 1994r. o Najwyższej
Izbie Kontroli, a także na gwarancjach niezależności tego organu, pozwalających mu
na wykonywanie swoich działań w sposób bezstronny i wolny od wpływu partii
politycznych. W tym zakresie niezbędna jest wiedza, że Najwyższa Izba Kontroli
podlega Sejmowi oraz, że działa na zasadach kolegialności. Nadto młody człowiek
winien wiedzieć to co wynika z art. 203 Konstytucji, a mianowicie że Najwyższa Izba
Kontroli:
- kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku
Polskiego, państwowych osób prawnych i

innych państwowych jednostek

organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności;
- może kontrolować działalność organów samorządu terytorialnego, komunalnych
osób prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia
legalności, gospodarności i rzetelności;
- może również kontrolować z punktu widzenia legalności i gospodarności działalność
innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w zakresie, w jakim
wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z
zobowiązań finansowych na rzecz państwa.
Nie wydaje się natomiast aby na szczeblach edukacji poprzedzającej egzamin
maturalny celowym czy też koniecznym było dokładniejsze i bardziej szczegółowe
ujmowanie tego tematu w programach nauczania.

12. Rzecznik Praw Obywatelskich.

Poza ogólnymi informacjami jakie winien posiadać młody człowiek na temat podstaw
działania tego organu, procedury jego powoływania, pozycji – niezależności od
innych organów i niezawisłości, ważne jest praktyczne poznanie jego działalności.
Istotne jest przede wszystkim uświadomienie młodzieży, że podstawowym zadaniem
Rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w
Konstytucji i innych przepisach prawa. Zadanie to realizuje przez badanie, czy na
skutek działania lub zaniechania organów, organizacji albo instytucji zobowiązanych
do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela nie nastąpiło naruszenie
prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej i – w razie stwierdzenia
takiego

naruszenia

–

podejmowanie

stosownych

działań.

Rzecznik

Praw

Obywatelskich podejmuje czynności na wniosek obywateli, na wniosek różnych
organizacji (np. samorządów, organizacji politycznych, związków zawodowych) lub z
własnej inicjatywy. Wniosek do Rzecznika nie podlega żadnym opłatom, nie wymaga
dochowania żadnej formy. Może być zgłoszony także ustnie i w formie elektronicznej.
Przydatna byłaby nauka młodzieży praktycznego sporządzenia wniosku do Rzecznika,
co pozwoliłoby uzmysłowić z jednej strony, że można poszukiwać ochrony swych
praw, z drugiej, że nie jest to remedium na wszystkie problemy. Napisanie takiego
wniosku zmusiłoby też ucznia do wskazania, jakie w jego ocenie wolności i prawa
zostały naruszone oraz jakiej formy ochrony może oczekiwać.

13. Rzecznik Praw Dziecka.
Istotne jest poinformowanie młodzieży we wczesnym okresie edukacji o prawach
przysługujących dzieciom. Nadal nie ma w społeczeństwie świadomości, że prawa
dziecka są chronione także konstytucyjnie. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w
art. 72 zapewnia każdemu prawo żądania od organów władzy publicznej ochrony
dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją; dziecko
pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych a
w toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne
za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania
dziecka. Rzecznik Praw Dziecka powołany został do ochrony praw dziecka
określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka i
innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków
rodziców. Do jego zadań należy podejmowanie działań mających na celu zapewnienie

dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i
podmiotowości oraz ochronę praw dziecka, w szczególności: prawa do życia i
ochrony zdrowia, prawa do wychowania w rodzinie, prawa do godziwych warunków
socjalnych i prawa do nauki. Rzecznik podejmuje także działania zmierzające do
ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją,
zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.
Należy wskazać, z jakich instrumentów może korzystać Rzecznik, przede wszystkim
jednak uzmysłowić młodzieży, że może zwracać się do Rzecznika bezpośrednio, w
dowolnej formie, bez żadnych opłat, w tym m.in. korzystając z bezpłatnego telefonu
zaufania.

14. Finanse publiczne.
W tym zakresie młodzież powinna posiadać podstawową wiedzę dotyczącą
konstytucyjnej regulacji finansów państwa, a więc że:
- Sejm co roku uchwala budżet państwa na podstawie projektu przygotowanego przez
Radę Ministrów;
- Narodowy Bank Polski – jako centralny bank państwa, któremu przysługuje
wyłączne prawo emisji pieniądza (odpowiada za wartość polskiego pieniądza);
- Rada Polityki Pieniężnej – jako organ NBP, który ustala corocznie założenia polityki
pieniężnej oraz wysokość stóp procentowych.
Nadto z zakresu podstawowej wiedzy o finansach publicznych młodzież winna:
- znać tryb wyboru Prezesa NBP oraz Rady Polityki Pieniężnej;
- posiadać wiedzę o szczególnym trybie ustawodawczym dotyczącym uchwalania ustawy
budżetowej;
- posiadać wiedzę o roli ustawy budżetowej w funkcjonowaniu Państwa;
- posiadać wiedzę o górnym progu długu publicznego (ograniczenie dot. zaciągania
pożyczek, udzielania gwarancji i poręczeń finansowych) i skutku jego przekroczenia.

15. Stan nadzwyczajny, stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej.
Instytucja stanów nadzwyczajnych jako środków zwalczania szczególnych zagrożeń w
sytuacjach

nadzwyczajnych

dotyczy

samego

jądra

praw

konstytucyjnych.

Zrozumienie granic konstytucyjności stanów nadzwyczajnych powinno umożliwić
młodzieży identyfikację zwykłych środków konstytucyjnych jako niewystarczających
w określonych okolicznościach, rozróżnianie rodzajów tych stanów, zakres
dopuszczalności ingerencji w sferę tych praw przy wprowadzaniu określonych stanów
nadzwyczajnych. Wydaje się być szczególnie istotne, że w świetle Konstytucji
niedopuszczalne jest naruszanie określonych wartości konstytucyjnych, czy to
wyłącznie ze względu na określone własności podmiotów (rasy, płci, języka,
wyznania lub jego braku, pochodzenia społecznego, urodzenia oraz majątku) czy ze
względu na sam rodzaj wolności i praw człowieka i obywatela, co w przypadku stanu
wojennego i wyjątkowego sprowadza się do zakazu naruszania określonych wartości
konstytucyjnych - jak wiadomo są to: w art. 30 (godność człowieka), art. 34 i art. 36
(obywatelstwo), art. 38 (ochrona życia), art. 39, art. 40 i art. 41 ust. 4 (humanitarne
traktowanie), art. 42 (ponoszenie odpowiedzialności karnej), art. 45 (dostęp do sądu),
art. 47 (dobra osobiste), art. 53 (sumienie i religia), art. 63 (petycje) oraz art. 48 i art.
72 (rodzina i dziecko), zaś w przypadku stanu klęski żywiołowej może ograniczać
wolności i prawa wyraźnie wskazane w Konstytucji [to jest określone w art. 22
(wolność działalności gospodarczej), art. 41 ust. 1, 3 i 5 (wolność osobista), art. 50
(nienaruszalność mieszkania), art. 52 ust. 1 (wolność poruszania się i pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), art. 59 ust. 3 (prawo do strajku), art. 64 (prawo
własności), art. 65 ust. 1 (wolność pracy), art. 66 ust. 1 (prawo do bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy) oraz art. 66 ust. 2 (prawo do wypoczynku).
Pożądane byłoby zrozumienie przez młodzież również nie tylko warunków
formalnych konstytucyjności wprowadzania stanów nadzwyczajnych, ale również
konstytucyjnych ograniczeń w zakresie samej prawnej możliwości zmiany
określonych aktów normatywnych oraz okresowo podejmowania określonych
czynności prawnych.
Konstytucja wyróżnia 3 stany nadzwyczajne:
- stan klęski żywiołowej ogłaszany przez Rade Ministrów w celu zapobieżenia
skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski
żywiołowej oraz w celu ich usunięcia;

- stan wyjątkowy wprowadzany przez Prezydenta na wniosek Rady Ministrów w razie
zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku
publicznego;
- stan wojenny wprowadzany przez Prezydenta na wniosek Rady Ministrów w razie
zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej
obrony przeciwko agresji.
16. Niektóre formy współpracy międzynarodowej Państwa.
Wiedza młodego człowieka w zakresie współpracy międzynarodowej Państwa winna
być przede wszystkim poprzedzona uświadomieniem zasad funkcjonowania
społeczności międzynarodowej. Tworzą ją wszystkie państwa utrzymujące między
sobą

stosunki

regulowane

przez

prawo

międzynarodowe.

Według

prawa

międzynarodowego społeczność ta opiera się na zasadzie równości (suwerennej
równości) wszystkich państw wchodzących w jej skład, niezależnie od wielkości
terytorium danego państwa, liczby jego ludności, potencjału politycznego, militarnego
czy gospodarczego. Oznacza to przede wszystkim, iż żadne z państw nie jest władne
narzucić drugiemu jakichkolwiek zobowiązań. Natomiast każde z państw może
dobrowolnie przyjąć na siebie określone obowiązki, nawet takie, które ograniczają
wykonywanie jego suwerenności. Przykładem daleko idącego samozobowiązania się
państw jest podporządkowanie się państw – członków Unii Europejskiej prawu
tworzonemu przez jej organy.
Młodzież powinna zdawać sobie sprawę z faktu, że prawo międzynarodowe to zespół
norm postępowania regulujących stosunki między państwami suwerennymi, między
państwami

a

organizacjami

międzynarodowymi

oraz

między organizacjami

międzynarodowymi. Regulacje te mogą dotyczyć różnych dziedzin, między innymi
gospodarki, kultury, ochrony środowiska, obronności, sposobów rozstrzygania
konfliktów, a także ochrony praw człowieka. Ta ostatnia dziedzina ufundowana jest na
założeniu, że każdemu człowiekowi przysługują pierwotnie i niezbywalnie określone
prawa wypływające z jego przyrodzonej godności. Prawo międzynarodowe – z jednej
strony – wskazuje na zakres praw, jakie każde państwo powinno zagwarantować
wszystkim podmiotom podległym jego jurysdykcji (zobowiązania państwa dotyczą
nie tylko własnych obywateli). Z drugiej zaś, jego normy ujęte przede wszystkim w

traktatach uchwalonych w ramach organizacji międzynarodowych obejmują także
specjalne organy i procedury, których zadaniem jest kontrola przestrzegania praw
człowieka przez państwa. Dziedzina praw człowieka jest więc szczególną sferą, gdzie
kompetencja państwa podlega kontroli społeczności międzynarodowej. Wchodzący w
dorosłe życie Polak winien wiedzieć, że państwo albo organizacja międzynarodowa
naruszające normę prawa międzynarodowego mogą spotkać się ze strony innego
państwa, organizacji czy całej społeczności międzynarodowej z pewną dolegliwością
przewidzianą przez zwyczaje, a zwłaszcza przez umowy międzynarodowe (sankcja w
prawie międzynarodowym). Dolegliwość ta może polegać między innymi na
dezaprobacie wyrażonej przez opinię międzynarodową, na tym, że zachowanie
państwa naruszającego jakąś normę spotka się z retorsją, czyli legalnym środkiem
odwetowym drugiego państwa (stosowane środki retorsyjne powinny być podobne do
uważanych

za

dolegliwe

zachowań,

na

które

są

odpowiedzią).

Sankcje

międzynarodowe mogą także przybrać postać odstąpienia od wykonywania pewnych
zobowiązań w stosunku do państwa naruszającego normę,

zakazu wywozu (lub

przywozu) pewnych towarów z (do) tego państwa lub zajęciu we własnym porcie
statków i towarów należących do tego państwa (embargo), zawieszenia państwa w
prawach członka organizacji międzynarodowej czy wykluczeniu z niej. Najbardziej
drastycznymi sankcjami są: całkowite przerwanie stosunków gospodarczych,
komunikacji morskiej, lotniczej, kolejowej i radiowej, zerwanie stosunków
dyplomatycznych oraz podjęcie przez Radę Bezpieczeństwa akcji przy użyciu sił
zbrojnych (np. demonstracji zbrojnej, blokady morskiej, bezpośredniej interwencji
zbrojnej).
W zakresie współpracy międzynarodowej Państwa młodzież powinna również
wymienić najważniejsze organizację międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska
jest członkiem oraz kompetencje tych organizacji. W szczególności wiedza ta winna
odnosić się do organizacją uniwersalnej o największym zasięgu jaką jest Organizacja
Narodów Zjednoczonych (ONZ). Członkiem ONZ może być każde państwo, które
jest państwem miłującym pokój, przyjmie zobowiązania zawarte w Karcie NZ i będzie
zdolne i zdecydowane zobowiązania te wypełniać. Do celów ONZ należą:
1) utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;
2) rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami, opierając się na zasadach
równouprawnienia i samostanowienia narodów;

3)

rozwijanie

współpracy międzynarodowej

dla

rozwiązywania

problemów

gospodarczych, społecznych, kulturalnych i humanitarnych;
4) popieranie praw człowieka i zachęcanie do poszanowania tych praw.
Młodzież winna także wiedzieć jakie są organy ONZ, przy czy wiedza ta winna być
pogłębiona o ich kompetencje w odniesieniu do Zgromadzenia Ogólnego i Rady
Bezpieczeństwa.
Zgromadzenie Ogólne NZ składa się ze wszystkich członków Organizacji Narodów
Zjednoczonych. Każde państwo posiada w Zgromadzeniu Ogólnym jeden głos. Do
kompetencji Zgromadzenia Ogólnego ONZ należy między innymi:
1) omawianie wszelkich spraw wchodzących w zakres Karty NZ, albo dotyczących
zadań organów przewidzianych w Karcie NZ, oraz udzielanie w tych sprawach
zaleceń członkom ONZ;
2) kształtowanie ogólnych zasad współpracy w dziedzinie międzynarodowego pokoju
i bezpieczeństwa oraz udzielanie w tym zakresie zaleceń członkom ONZ i Radzie
Bezpieczeństwa;
3) omawianie każdej sprawy dotyczącej utrzymania międzynarodowego pokoju i
bezpieczeństwa, wniesionej przez członka ONZ, przez Radę Bezpieczeństwa albo
przez państwo nie będące członkiem ONZ, udzielanie w tym zakresie zaleceń
zainteresowanym państwom lub Radzie Bezpieczeństwa, jeśli zaś zachodzi
konieczność przeprowadzenia akcji przez Radę Bezpieczeństwa — to przekazanie
sprawy Radzie;
4) zwracanie uwagi Rady Bezpieczeństwa na sytuacje, które mogłyby zagrażać
międzynarodowemu pokojowi lub bezpieczeństwu, zalecanie sposobów pokojowego
załatwiania wszelkich sporów, które mogłyby zaszkodzić dobru powszechnemu lub
przyjaznym stosunkom między narodami;
5) popieranie współpracy międzynarodowej w różnych dziedzinach;
6) badanie sprawozdań z działalności Rady Bezpieczeństwa i innych organów;
7) przyjmowanie nowych członków do ONZ, zawieszenie w członkostwie oraz
wykluczanie z ONZ.
Rada Bezpieczeństwa ONZ jest organem, na którym spoczywa główna
odpowiedzialność za utrzymanie bezpieczeństwa międzynarodowego i pokoju. Rada
Bezpieczeństwa składa się z 15 członków: 5 członków stałych i 10 niestałych.
Członkami stałymi Rady Bezpieczeństwa są: Chińska Republika Ludowa, Francja,
Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Rosja. Niestałych członków Rady

Bezpieczeństwa wybiera Zgromadzenie Ogólne na 2 lata. Członkowie stali dysponują
szczególnym uprawnieniem — mają prawo sprzeciwu (tzw. prawo weta) wobec
każdej uchwały merytorycznej Rady Bezpieczeństwa. Karta NZ przyjmuje bowiem
zasadę, że dla przyjęcia uchwały merytorycznej przez Radę Bezpieczeństwa
konieczne jest uzyskanie większości 9 głosów, przy zachowaniu jednomyślności
członków stałych (przez co rozumie się brak sprzeciwu któregokolwiek z nich).
Decyzje Rady Bezpieczeństwa są wiążące dla członków ONZ.
Sekretariat ONZ jest głównym organem administracyjnym organizacji. Na jego czele
stoi Sekretarz Generalny, powoływany przez Zgromadzenie Ogólne na zalecenie
Rady Bezpieczeństwa. Kompetencje Sekretarza Generalnego są szeroko zakreślone,
m.in. może zwrócić uwagę Radzie Bezpieczeństwa na każdą sprawę, która według
niego zagraża pokojowi. Szczególnym organem ONZ jest Wysoki Komisarz Narodów
Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka. Organ ten został powołany w 1993 r. i ma
na celu koordynowanie działań ONZ w sferze praw człowieka. Siedzibą tego organu
jest Genewa.
Młodzież powinna posiąść również podstawową wiedzę o funkcjonowaniu
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) z siedzibą w Hadze jest
organem sądowym ONZ. Podstawowym zadaniem MTS jest rozstrzyganie sporów
międzynarodowych. Ponadto MTS przygotowuje tak zwane opinie doradcze w
różnych kwestiach prawnych. MTS może wydać wyrok tylko wtedy, gdy o takie
rozstrzygnięcie zwrócą się do niego państwa — strony sporu. Państwa mogą również
w umowie międzynarodowej zastrzec, że spory powstałe między nimi w przyszłości
będzie rozstrzygał MTS. Przed MTS mogą występować państwa będące członkami
ONZ oraz państwa nie będące jej członkami. Sędziowie MTS są wybierani przez
Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa (tzn. w obu tych organach muszą
uzyskać większość). Statut MTS zawiera szereg postanowień mających zapewnić
bezstronność Trybunału, np. sędziowie Trybunału nie mogą zajmować żadnych
stanowisk politycznych lub administracyjnych, nie mogą wykonywać innego zawodu
poza swym zawodem sędziowskim lub uprawianiem nauki. Wyrok Trybunału wiąże
strony sporu, to znaczy, że są one obowiązane go wykonać. Jeśli jedna ze stron nie
chce wykonać wyroku, wówczas druga strona może zwrócić się do Rady
Bezpieczeństwa o podjęcie odpowiednich kroków (np. nałożenie sankcji). Wyrok
MTS jest ostateczny i nie można się od niego odwołać, chociaż w pewnych
przypadkach MTS może wyrok zmienić.

Młodzież powinna także wiedzieć, że z działalnością ONZ powiązane jest
funkcjonowanie wielu tak zwanych rządowych organizacji wyspecjalizowanych,
związanych z ONZ odpowiednią umową i posiadających kompetencje w pewnych
określonych dziedzinach, takich jak na przykład gospodarka, kultura, ochrona
zdrowia. Organizacje te w liczbie szesnastu współpracują z ONZ, korzystają z pomocy
ONZ i wzajemnie jej udzielają, składają również ONZ sprawozdania ze swej
działalności i mogą zwracać się o opinie doradcze do Międzynarodowego Trybunału
Sprawiedliwości.
Do najbardziej znanych organizacji wyspecjalizowanych należą:
Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (skrót w
języku angielskim — FAO), działająca od 1945 r. i mająca na celu polepszenie
wytwarzania, wymiany i dystrybucji produktów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa,
zachowanie zasobów naturalnych, udzielanie pomocy technicznej krajom słabiej
rozwiniętym. Siedzibą FAO jest Rzym;
Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO, polski skrót MOP), założona w 1919 r.,
której celem działania jest ujednolicenie ustawodawstwa pracy obowiązującego w
różnych państwach poprzez uchwalanie odpowiednich konwencji i zaleceń oraz
kontrolowanie wykonywania tych konwencji i zaleceń, między innymi przez coroczne
badanie sprawozdań składanych przez rządy państw członkowskich, a także
rozpoznawanie skarg składanych przez członków MOP na innych jej członków z
powodu niewykonywania ratyfikowanych konwencji. Siedzibą MOP jest Genewa;
Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury
(UNESCO), założona w 1945 r. i mająca za zadanie przyczyniać się do utrzymania
pokoju i bezpieczeństwa przez popieranie współpracy międzynarodowej w zakresie
nauki, kultury i wychowania (np. organizowanie międzynarodowych programów
badawczych, rozwój wymiany informacji, patronowanie imprezom artystycznym,
prowadzenie działalności zmierzającej do odbudowy i ochrony najcenniejszych
zabytków). Siedzibą UNESCO jest Paryż;
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF, polski skrót MFW), założony w 1944 r.
i mający na celu podejmowanie działań stabilizujących zakłócenia bilansu płatniczego
państw członkowskich, ułatwianie wzajemnych rozliczeń między członkami MFW,
udzielanie pożyczek, doradztwo finansowe i gospodarcze. Siedzibą MFW jest
Waszyngton;

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), założona w 1948 r., której celem jest
między innymi rozwój współpracy międzynarodowej w dziedzinie zdrowia,
inicjowanie akcji zmierzających do wytępienia chorób epidemicznych, prowadzenie
badań medycznych, ustalanie międzynarodowych standardów dotyczących leków,
produktów

żywnościowych,
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i

żywnościowej. Siedzibą WHO jest Genewa.
Organizacją wyspecjalizowaną, pozostającą poza systemem Narodów Zjednoczonych,
ale ściśle z nim współpracującą, jest Światowa Organizacja Handlu (WTO). Jej
zadaniem jest liberalizacja handlu poprzez likwidację barier i przeciwdziałanie
protekcjonizmowi. WTO wprowadza w życie porozumienia dotyczące wymiany
handlowej i rozstrzyga spory handlowe między państwami. Siedzibą WTO jest
Genewa.
Wchodzący w dorosłe życie Polak winien także wiedzieć, że w Europie działa wiele
organizacji stawiających sobie cele idące dalej aniżeli tylko tradycyjna współpraca
państw-członków. Organizacje te dążą do ścisłej integracji państw członkowskich,
wyrażającej się m.in. w tworzeniu organów o charakterze ponadpaństwowym. U
podstaw działań tych organizacji leży idea zjednoczonej Europy jako wspólnego
domu. Realizację tej idei uosabia Unia Europejska (UE), jednolita organizacja
międzynarodowa o uznanej podmiotowości prawnej. Polska stała się pełnoprawnym
członkiem Unii 1 maja 2004 r. Członkami Unii Europejskiej są obecnie Belgia,
Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy, Dania, Irlandia i Wielka Brytania,
Grecja, Hiszpania, Portugalia, Austria, Finlandia, Szwecja, Cypr, Czechy, Estonia,
Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Bułgaria, Rumunia.
Państwami oficjalnie kandydującymi do Unii są obecnie: Chorwacja (stanie się
członkiem 1 lipca 2013 r.), Islandia, Macedonia, Serbia oraz Turcja.
Uzyskanie członkostwa Unii wymaga spełnienia przez państwo będące kandydatem
szeregu warunków: 1) państwo ubiegające się o członkostwo musi być państwem
europejskim; 2) musi być zdolne do podjęcia i wykonywania zobowiązań płynących z
traktatów oraz przyjęcia tzw. osiągnięć integracyjnych Unii, co oznacza przede
wszystkim konieczność dostosowania ustroju państwa i jego systemu prawnego do
wymogów Unii; 3) państwo musi realizować ustrój demokracji parlamentarnej (jako
kryteria tejże przyjmuje się m.in. podleganie władzy wykonawczej kontroli
parlamentu pochodzącego z wyborów powszechnych, posiadanie przez obywateli
biernego i czynnego prawa wyborczego do parlamentu, faktyczne poszanowanie praw

człowieka, istnienie niezawisłego sądownictwa i sądowej kontroli administracji); 4)
państwo-kandydat powinno zbudować skuteczną gospodarkę rynkową, co oznacza
m.in. konieczność likwidacji monopoli państwowych, ograniczenia interwencji
państwa

w

gospodarkę,

stworzenia

warunków

dla

rozwoju

indywidualnej

przedsiębiorczości, równouprawnienia własności indywidualnej i sektora publicznego;
5) państwo musi akceptować i realizować zasady integracji gospodarczej. Państwo
ubiegające się o członkostwo w Unii Europejskiej może uzyskać specjalny status
„państwa stowarzyszonego”. Stowarzyszenie państwa z Unią oznacza powstanie
szczególnych stosunków politycznych i gospodarczych między stronami układu. Owe
szczególne stosunki mogą prowadzić do tego, iż w przyszłości państwo stowarzyszone
stanie się pełnoprawnym członkiem UE, może być jednak i tak, że pozostanie
państwem stowarzyszonym (czyli blisko współpracującym z Unią). Przykładem
państwa stowarzyszonego jest Turcja, która zawarła z Unią układ o stowarzyszeniu w
1964 r.
Wiedza młodego człowieka o Unii Europejskiej to także ogólna znajomość
poszczególnych instytucji, a w szczególności ich składu i kompetencji. Do instytucji
tych należą: Parlament Europejski, Rada Europejska, Rada, Komisja Europejska,
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejski Bank Centralny oraz
Trybunał Obrachunkowy.
Młodzież powinna także zdawać sobie sprawę z tego, że ważnym czynnikiem
porządku europejskiego jest Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego (NATO),
organizacja o charakterze wojskowo-politycznym, tworząca podstawową strukturę
militarną w Europie. Jej członkami są: USA, Wielka Brytania, Belgia, Dania,
Holandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Włochy, Grecja (od
1952 r.), Turcja (od 1952 r.), Niemcy (od 1955 r.), Francja, która od 1966 r. działała
tylko w cywilnych i politycznych strukturach NATO, do struktur wojskowych
powróciła w pełni w 2009r., Hiszpania (od 1982 r.), od 1999 r. – Polska, Czechy i
Węgry, od 2004 r. – Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Rumunia, Słowacja i Słowenia,
zaś od 2009 r. – Albania i Chorwacja. Siedzibą NATO był początkowo Paryż, a od
1966 r. — Bruksela (siedziba polityczna). NATO jest organizacją o charakterze
wojskowo-politycznym. Atak zbrojny na którekolwiek z państw-członków jest
uważany za atak na wszystkich członków organizacji.

Zespół Prawa Karnego
I. Wzorzec broszury edukacyjnej dla młodzieży z zakresu prawa karnego.
II. Ocena projektu ustawy z dnia 25 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego i niektórych innych ustaw.
III. Stanowisko w sprawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

I
WZORZEC
Broszury edukacyjnej dla młodzieży z zakresu prawa karnego
Broszura edukacyjna dla młodzieży z zakresu prawa karnego powinna posiadać:
1. Małą objętość (max. 50 stron);
2. Atrakcyjną kolorową szatę graficzną, w tym obrazki odnoszące się do poszczególnych
zagadnień;
3. Proste wyjaśnienia w postaci odpowiedzi na następujące pytania:

A. Perspektywa „sprawcy” deliktu penalnego
I.
1) Co to jest przestępstwo?
2) Ew. kiedy popełniam przestępstwo?
3) Ew. jaka kara grozi mi za popełnienie przestępstwa?
II.
1) Co to jest wykroczenie?
2) Ew. kiedy popełniam wykroczenie?
3) Ew. jaka kara grozi mi za popełnienie wykroczenia?

III.
1) Jakie mamy rodzaje kar?
– co to jest kara pozbawienia wolności?
- co to jest kara ograniczenia wolności?
- co to jest grzywna?
- co to jest kara 25 lat pozbawienia wolności?
- co to jest kara dożywotniego pozbawienia wolności?
IV.
1) W jaki sposób wiek sprawcy wpływa na odpowiedzialność karną?
2) Kiedy sprawcę określamy mianem:
- nieletniego?
- małoletniego?
- młodocianego?
V.
1) Kiedy sprawca nie popełnia przestępstwa?
2) Co to jest stan wyższej konieczności?
3) Kiedy sprawca działa w ramach obrony koniecznej?
4) Czy sprawca może działać w błędzie?
5) Czy osoba niepoczytalna popełnia przestępstwo?
B. Perspektywa „pokrzywdzonego” deliktem penalnym
1. Kto to jest pokrzywdzony?
2. Jakie ma prawa pokrzywdzony?
3. Jakie są obowiązki pokrzywdzonego?
4. Co robić gdy zostanę pokrzywdzony przestępstwem?
5. Kto mi może pomóc?
6. Co to jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa?
7. Jak wygląda przesłuchanie?

8. Kto to jest oskarżyciel posiłkowy?
9. Co robi pokrzywdzony w sądzie?
C. Perspektywa „świadka” (procesowa)
1. Czym różni się postępowanie karne od postępowania w sprawach o wykroczenia oraz
postępowania w sprawach nieletnich?
2. Kto jest stroną w postępowaniu: karnym, w sprawach o wykroczenia, w sprawach
nieletnich?
3. Jakie prawa i obowiązki ma: oskarżony, pokrzywdzony, świadek, nieletni?
4. Kto może być obrońcą?
5. Co może być dowodem w sprawie?
6. Jakie są możliwe zakończenia (rozstrzygnięcia) w sprawie o przestępstwo/wykroczenie/w
sprawach nieletnich?
7. Czy można odwołać się od decyzji sądu czy prokuratora?
8. Co to jest wysłuchanie nieletniego?
9. Jakie uprawnienia ma Policja?
10. Kiedy mogę odmówić składania zeznań?

II
OCENA
projektu ustawy z dnia 25 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
karnego i niektórych innych ustaw

I. Znaczenie projektowanej nowelizacji na tle reguł ogólnych rządzących
postępowaniem karnym

Przedmiotowa ustawa stała się przedmiotem kontrowersji z uwagi na wprowadzane
przez nią fundamentalne zmiany w sposobie organizacji postępowania karnego oraz
postępowania w sprawach o wykroczenia, a także pośrednio organizacji pracy przez podmioty
wchodzące w skład wymiaru sprawiedliwości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wprowadzane zmiany spotkały się z jednej strony z entuzjastycznym przyjęciem przez część
środowisk prawniczych, inne zaś wyraziły obawy o to, jak te zmiany ukierunkowane na
zwiększenie kontradyktoryjności postępowania karnego, wpłyną na wykonywanie

ustawowych obowiązków. Na tym tle projektowane zmiany odnośnie pozycji nieletnich i
młodocianych w postępowaniu karnym nie spotkały się do tej pory ze znacznym
zainteresowaniem zarówno środowisk prawniczych, jak i mediów lub ośrodków opinii.
Problematyka przestępczości wśród nieletnich oraz dorobek zarówno naukowy, jak i praktyki
orzeczniczej wskazuje, że także w tym zakresie niezbędnym czynnikiem zabezpieczenia
interesów nieletnich, niezależnie od ich pozycji procesowej, jest umożliwienie im
efektywnych metod prezentowania swojego stanowiska procesowego, jak i zapobieganie
wtórnej wiktymizacji. Ta bowiem, z uwagi na szczególną wrażliwość psychiczną nieletnich,
skutkować może wyborem przez nich zasługującej na dezaprobatę drogi życiowej po
ukończeniu 18 lat i brakiem zaufania do organów wymiaru sprawiedliwości.

II. Potrzeba zmiany obecnie obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania karnego
i innych ustaw w zakresie dotyczącym nieletnich uczestników postępowania

Zjawisko wpływu przebiegu postępowania na psychikę nieletnich ustawodawca,
doktryna oraz judykatura dostrzegły już przy kształtowaniu przepisów Kodeksu karnego i
Kodeksu postępowania karnego z 1997 r. Zasadę wymiaru kary nieletnim i młodocianym
określa art. 54 § 1 k.k. wskazujący, że sąd kieruje się przede wszystkim tym, by sprawcę
wychować. Funkcje wychowawcze postępowania karnego w stosunku do najmłodszej grupy
sprawców odpowiadających na podstawie przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń
nie realizują się jednakże wyłącznie w odpowiednim karaniu sprawcy, ale winny zmierzać do
całościowego ukształtowania przepisów postępowania karnego, w którym sam przebieg
postępowania miałby wymiar wychowawczy, a także zabezpieczałby interesy nieletnich
pokrzywdzonych i świadków. Tego rodzaju zmiany wprowadza analizowana nowelizacja,
rozszerzając ochronę pokrzywdzonych i świadków oraz przeciwdziałając wtórnej
wiktymizacji. Analogicznie zauważając problematykę samodzielnej obrony podejrzanych lub
oskarżonych w wieku między 17 a 18 lat, niezależnie od tego, czy w myśl przepisów Kodeksu
cywilnego osoba ta może zostać uznana za pełnoletnią (np. w sytuacji uzyskania zgody sądu
na zawarcie związku małżeńskiego i zawarcia tego związku), rozszerzono zakres
obligatoryjnej obrony właśnie na takie osoby. Nadmienić należy również, że projektowane
zmiany zgodne są z postulatami środowisk prawniczych oraz kontynuują wcześniejsze
zmiany ustawodawcze w tym zakresie. Na przywołanie w tym miejscu zasługuje szczególnie
nowelizacja z dnia 3 czerwca 2005 r., która rozszerzyła zasadę jednorazowego przesłuchania
w stosunku do dzieci pokrzywdzonych przestępstwem z rozdziału XXVI k.k., jak również
przewidziała możliwość przesłuchania w warunkach określonych w art. 185a k.p.k. świadków
poniżej 15 roku życia w sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby
bezprawnej lub o przestępstwa wyszczególnione w rozdziale XXV k.k., gdy zeznania tychże
świadków mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia w sprawie. Kilkuletnie
doświadczenia w zakresie stosowania art. 185a k.p.k. i art. 185b k.p.k. pozwalają z pełnym
przekonaniem stwierdzić, iż w znakomitej większości organy wymiaru sprawiedliwości
współdziałają ze sobą w taki sposób, by pokrzywdzonych i świadków poniżej 15 roku życia

nie dotykały negatywne konsekwencje prowadzonego postępowania karnego. Przyjąć należy,
iż dziecko z wciąż kształtującą się psychiką, szczególnie podatne na negatywne bodźce, nie
doświadcza z tego tytułu większych dolegliwości, mimo iż wielokrotnie to ono znalazło się na
miejscu popełnienia czynu zabronionego czy też doszło do zamachu na wolność seksualną
tego dziecka lub np. porzucenia bądź znęcania się. Do nielicznych wyjątków, które stopniowo
usuwane są przez stale rozwijane formy ochrony dobra nieletnich świadków i
pokrzywdzonych, należą sytuacje, gdy nie udaje się odseparować toczonego postępowania
karnego od osoby dziecka.
W tym zakresie zmiany wprowadza analizowana nowelizacja, korzystając w znacznej
mierze z rozwiązań wypracowanych i sprawdzonych w innych ustawodawstach europejskich.
Jak podkreślił Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z dnia 19 czerwca 2007 r.
(skarga 21508/02) w sprawach dotyczących wykorzystywania seksualnego mogą być podjęte
szczególne środki ochrony pokrzywdzonego, np. poprzez nagrywanie zeznań, które odbywają
się poza rozprawą i w odpowiednim miejscu, przystosowanym do wieku osoby składającej
zeznania, w obecności psychologa lub prawnego opiekuna przy pośrednim udziale
oskarżonego1. Podkreśla się również szczególną podatność na wiktymizację osób w młodym
wieku oraz ofiar przemocy. Coraz obszerniejszej analizie poddaje się także wpływ
postępowania karnego na osoby w wieku od 15 do 18 lat, zarówno gdy są one ofiarami
przestępstwa, jak i świadkami bądź sprawcami czynu. Wydaje się zatem zasadnym
rozszerzenie ochrony takich osób i - w przypadku sprawców nadto poszerzenie możliwości
wpływania na ich psychikę za pomocą środków wychowawczych - do chwili osiągnięcia
pełnoletniości. Zwrócono na to uwagę już w Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r., gdzie
zdefiniowano “dziecko” jako każdą istotę ludzką w wieku poniżej 18 lat, chyba że zgodnie z
prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletniość. Styczność osób w
tym wieku ze sformalizowanym postępowaniem karnym, cechującym się specyficznymi,
właściwymi mu zasadami (często niezrozumiałymi dla młodego człowieka) może pogłębiać
np. traumę spowodowaną przestępstwem, rodzić poczucie bezradności, a także utrudniać
powrót do normalnego życia wiedzionego przed zaistnieniem badanego w toku postępowania
zdarzenia. Sytuacje takie, jak płacz dzieci czy lęk przed oskarżonym na sali sądowej
(zwłaszcza gdy sprawca jest osobą dorosłą) udało się w znacznej mierze wyeliminować dzięki
wprowadzonym w ostatnich latach zmianom i istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że
wprowadzone nowelizacją przepisy zmianę tę ugruntują. Stąd też tak istotne jest jednoczesne
uwzględnianie młodego wieku zarówno w przypadku oskarżonych lub podejrzanych, jak i
przede wszystkim pokrzywdzonych i świadków. Opiniowany projekt wprowadza przepisy,
które tę kwestię rozwiązują dwutorowo, jednocześnie wzajemnie się zazębiając i tworząc
jednolitą całość pozwalającą nie tylko na osiągnięcie celów postępowania, ale także
uczynienie tego w sposób odpowiedni do wieku uczestniczących w tym postępowaniu
nieletnich.
Katarzyna Kaczmarska, Małoletni jako świadek lub pokrzywdzony przestępstwem z użyciem przemocy lub o
charakterze seksualnym w polskiej procedurze karnej, w: Romuald Polczyk, Karolina Dukała (red.),
Przestępstwa seksualne z perspektywy psychologicznej i prawnej, AT Group, Kraków 2011, s. 41.
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III. Poszerzenie zakresu obrony obligatoryjnej dla nieletnich do ukończenia 18 roku
życia
Kluczową zmianą zasługującą na aprobatę jest zmiana, jaką projekt ustawy
wprowadza w art. 79 § 1 pkt 1) k.k., która rozszerza zakres obrony obligatoryjnej nieletnich
oskarżonych i podejrzanych do osób w wieku 18 lat. Zmiana ta stanowi nie tylko odpowiedź
na głos doktryny wskazującej, że obrona w toku postępowania karnego jest niekiedy
zachowaniem daleko bardziej złożonym niż popełnienie niektórych czynów zabronionych, w
wyniku czego prezentowanie stanowiska procesowego przez sprawców w wieku 17 lat (bądź
niekiedy 15 lat) bez udziału profesjonalnego pełnomocnika nie zawsze zapewnia należytą
realizację prawa do obrony zagwarantowanego w Konstytucji RP, jak i przepisach
międzynarodowych. Wszechstronna analiza obecnej sytuacji przestępczości wśród nieletnich,
która skutkowała wydaniem opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w
sprawie zapobiegania przestępczości nieletnich, sposobów postępowania w kwestii
przestępczości nieletnich oraz roli wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich w Unii
Europejskiej (Dz. U. C 110 z dnia 9 maja 2006 r.), wykazała, że nie zawsze sprawcy są
wyłącznie odpowiedzialni za popełnienie czynu zabronionego, lecz to wśród dzieci i
młodzieży ogniskują się negatywne czynniki społeczne, które powodować mogą wejście na
ścieżkę przestępstwa. Przeciwdziałanie przestępczości wśród nieletnich musi zatem odbywać
się nie tylko w ramach wymiaru sprawiedliwości, ale mieć charakter totalny i całościowy
poprzez m.in. wprowadzenie strategii zapobiegawczych i interwencyjnych w celu integracji
społecznej całej młodzieży. Opinia postulowała w przypadku przestępczości nieletnich
wprowadzenie tzw. modelu opartego na odpowiedzialności, którego elementem są takie tezy,
jak zwiększenie nacisku na zapobieganie kosztem karania i ograniczenie stosowania kary
pozbawienia wolności, ale także “stosowanie wobec nieletnich sprawców wykroczeń
wszystkich praw i zabezpieczeń, z których korzystają dorośli w postępowaniu karnym
(uczciwy, bezstronny i sprawiedliwy proces)”.
Nie ulega wątpliwości, że w kategoriach “uczciwości” i “sprawiedliwości” mieści się
umożliwienie nieletniemu należytej obrony w ramach dość zawiłej i sformalizowanej
niekiedy procedury karnej. Nadto wskazać należy, iż postulowana zmiana kładzie znacznie
większy nacisk na kontradyktoryjność procesu, w której aktywność procesowa stron podlega
ocenie sądu. W takiej sytuacji nieletni może tym bardziej czuć się bezsilnym, gdy nie posiada
wiedzy, jak przeprowadzić istotny dla niego dowód w sprawie lub zadawać pytania
przesłuchiwanym świadkom bądź biegłym. Na marginesie godzi się podkreślić, iż obecność
profesjonalnego pełnomocnika może mieć także ważny wychowawczy wpływ na
podejrzanego lub oskarżonego. Nie tylko pozwala mu na zrozumienie problematyki prawnej
czy sytuacji procesowej, ale także z uwagi na kompetencje etyczne i nieposzlakowaną opinię,
niezbędne do pełnienia zawodu adwokata (a być może w niedalekiej przyszłości również
radcy prawnego), pełnomocnik wskazać może, jak istotne jest w życiu społecznym
poświęcenie, wierność ideałom, odpowiedzialność i okazywanie szacunku uznanym
autorytetom.

IV. Rezygnacja z postępowania uproszczonego
Pozornie negatywną wydaje się zmiana polegająca na skreśleniu art. 48 pkt 1) ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, zgodnie z którym w
postępowaniach tych nie stosowało się przepisów o postępowaniu uproszczonym, gdy tę
modyfikację obowiązującej normy prawnej postrzega się w oderwaniu od innych propozycji
zawartych w projekcie. Wskazać jednakże należy na to, że projekt zawiera całkowitą
rezygnację z instytucji postępowania uproszczonego, a zatem w żadnym stopniu nie pogarsza
sytuacji nieletniego. Przyjąć wręcz należy, że sytuacja ta staje się korzystniejsza, gdyż
dotychczasowa regulacja prawna miała na celu niwelować negatywne skutki stosowania
przepisów o postępowaniu uproszczonym, które mogłyby nie doprowadzić do wydania
orzeczenia zgodnego z postulatami zawartymi w art. 3 przywołanej ustawy. Jak wskazano w
doktrynie stosowanie postępowania uproszczonego w oczywisty sposób utrudniałoby
skoncentowanie postępowania wokół podstawowych celów postępowania w sprawach
nieletnich2. Poprzez zwiększenie kontradyktoryjności postępowania możliwe jest zatem
bardziej kompleksowe zaprezentowanie stanowiska procesowego nieletniego oskarżonego lub
podejrzanego, a dzięki udziałowi profesjonalnego pełnomocnika także osiągnięcie
korzystnych zmian w osobowości i zachowaniu się nieletniego. Samo zaś postępowanie karne
w omawianej nowelizacji ulega daleko idącemu uproszczeniu, co umożliwi nieletniemu
bardziej aktywne w nim patrycypowanie i realizowanie celów wychowawczych już w okresie
toczenia się tego postępowania, a nie dopiero na etapie stosowania środków przewidzianych
ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich.

V. Modyfikacja przepisów dotyczących przesłuchania pokrzywdzonego i świadka, który
nie ukończył 15 roku życia na tle norm dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr
2011/36/UE
Najwięcej zmian odnośnie sytuacji procesowej nieletnich osób uczestniczących w
postępowaniach karnych wprowadza dodany nowelizacją art. 147 § 2a k.p.k. oraz zmiana
brzmienia art. 185a k.p.k. i art. 185b k.p.k. Regulacje te należy omówić wspólnie, gdyż
dopiero razem uwzględniają potrzebę takiego przekształcenia przesłuchania świadków i
pokrzywdzonych, by jeszcze skuteczniej przeciwdziałać wtórnej wiktymizacji. Jak
wspomniano powyżej, dorobek ostatnich kilku lat umożliwił na skuteczne wypracowanie
sposobów ochrony osób poniżej 15 roku życia (przykładowo już w okresie od sierpnia 2005 r.
do sierpnia 2006 r. w trybie art. 185a k.p.k. w całej Polsce przesłuchano ogółem 2643
pokrzywdzonych, w tym 2517 jedynie raz)3, niemniej nadal istnieje potrzeba pogłębiania tej
ochrony. Proponowana zmiana nie wpływa także na pogorszenie sytuacji procesowej
oskarżonego lub podejrzanego i stanowi skuteczną formę rozstrzygnięcia konfliktu pomiędzy
Piotr Górecki, Stanisław Stachowiak, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, wyd.IV,
Oficyna, Warszawa 2007, komentarz do art. 48 ustawy.
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Cezary Kulesza, Projekt Europejskiej Dyrektywy z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wsparcia i ochrony ofiar
w świetle prawa polskiego, “Prokuratura i Prawo”, rok 2011, nr 12, s. 13.
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koniecznością obrony praw nieletniego świadka a prawem do obrony oskarżonego. Ponadto
poprzez wprowadzenie do porządku prawnego norm wynikających z treści dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie
zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej
decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW ochrona nieletniego świadka i pokrzywdzonego (w
szczególności w wieku poniżej 15 lat) uzyskuje bardziej całościowy wymiar. Zgodnie z art. 2
ust. 6 przywołanej wyżej dyrektywy “dziecko” zdefiniowane zostało jako osoba poniżej 18
roku życia. Oznacza to, że celem prawidłowej implementacji dyrektywy niezbędnym stało się
rozszerzenie uprawnień nieletniego świadka i pokrzywdzonego także na osoby w wieku
między 15 a 18 lat. Dyrektywa wprowadziła także dodatkowe przesłanki ograniczające
częstotliwość przesłuchiwania nieletnich świadków i pokrzywdzonych. W art. 15 ust. 3
dyrektywy wyrażono potrzebę wprowadzenia takich środków w toku postępowania
przygotowawczego i sądowego, by nie doszło do uszczerbku dla prawa do obrony, ale
również wskazano, że przesłuchania powinny odbywać się w specjalnie do tego
wyznaczonych pomieszczeniach, z udziałem specjalistów oraz rodzica lub opiekuna, a nadto
by “liczba przesłuchań była jak najbardziej ograniczona”. Wymienione czynniki były już
obecne w polskim Kodeksie postępowania karnego, ale nie uwzględniały dodatkowych
przesłanek, jakie wyrażono w dyrektywie, tj. przesłuchania dziecka “bez nieuzasadnionej
zwłoki po zgłoszeniu faktów właściwym organom”, z udziałem tej samej osoby w razie
konieczności wielokrotnego przesłuchiwania dziecka, a przede wszystkim by przesłuchiwania
“były przeprowadzane tylko w przypadkach, gdy jest to absolutnie niezbędne do celów
postępowania przygotowawczego i sądowego”. Tej ostatniej przesłance wespół z
postulowanym maksymalnie jednym przesłuchaniem nadano prymarne znaczenie i wokół niej
ukształtowano zmiany w art. 185a k.p.k. i art. 185b k.p.k.
Skutkowało to wprowadzeniem do polskiej procedury karnej możliwości odstąpienia
od przesłuchania pokrzywdzonego, określonego w art. 185a § 1 k.p.k., co także sugeruje
wykładnia prowspólnotowa przywołanej dyrektywy. Sąd lub prokuratura ma zatem prawo nie
przesłuchać pokrzywdzonego, nawet wtedy gdy może on dostarczyć informacji potrzebnych
w toku postępowania, ale nie “istotnych / absolutnie niezbędnych”, oszczędzając mu tym
samym traumatycznych przeżyć i stresu. Może się zatem zdarzyć sytuacja, w której dziecko
nie będzie nawet posiadać informacji, że toczy się postępowanie karne w sprawie, w której
samo było ofiarą, a o wyniku postępowania dowie się po wydaniu prawomocnego orzeczenia,
a zatem po raz pierwszy w takim stopniu odseparowano postępowanie od osoby dziecka.
Rozwiązanie to trzeba zatem przyjąć jako szczególnie korzystne dla pokrzywdzonego
nieletniego, gdyż realnie przeciwdziała ono wystąpieniu zjawiska wtórnej wiktymizacji.
Mając na względzie dotychczasowe osiągnięcia organów wymiaru sprawiedliwości w
zakresie stosowania art. 185a k.p.k. i art. 185b k.p.k. wydaje się niezasadną obawa, że
przesłanka ta nie będzie stosowana w praktyce. Co prawda, zgodnie z zasadą
kontradyktoryjności odpowiednio oskarżycielowi lub oskarżonemu (podejrzanemu) zależeć
może bardziej na przeprowadzeniu takiego dowodu, jednakże założyć należy, że władza
dyskrecjonalna sędziego w tym zakresie oraz stosowane przezeń doświadczenia życiowe
pozwoli precyzyjnie ocenić, czy rzeczywiście przy zebranym w toku postępowania materiale
dowodowym zasadnym jest odwoływanie się do tego środka dowodowego i przez to

“rozdrapywanie” być może częściowo już zabliźnionych psychicznych ran. Większa zatem
odpowiedzialność niż do tej pory spoczywa na członkach składu orzekającego w danej
sprawie karnej, który z racji utrwalonej nowelizacją pozycji “bezstronnego arbitra” będzie
mógł w sposób pełniejszy zabezpieczyć interesy świadków i pokrzywdzonych.
Dostrzec można natomiast pewien mankament legislacyjny w treści art. 185a § 2
k.p.k., niemniej prawdopodobnie zostanie on szybko naprawiony przewidywanym kierunkiem
orzecznictwa lub wręcz w toku postępowania legislacyjnego odnośnie analizowanego
projektu. W postulowanym brzmieniu tego przepisu dodano do obecnie obowiązującej treści
zdanie, iż “jeżeli podejrzany zawiadomiony o tej czynności [tj. przesłuchaniu nieletniego] nie
posiada obrońcy z wyboru, sąd wyznacza mu obrońcę z urzędu”. Jest to oczywiste następstwo
podjętych działań w celu minimalizowania konieczności powtórnego (lub wręcz
wielokrotnego) przesłuchiwania pokrzywdzonego jako świadka, gdy “żąda tego oskarżony,
który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego”. Implementując
przywołaną dyrektywę pominięto jednak dodatkowy podmiot, który może być obecny przy
przesłuchaniu, a nie jest rodzicem, opiekunem lub sprawującym stałą pieczę nad dzieckiem.
W sytuacjach ekstremalnych, jakimi są przejawy handlu ludźmi, dla dziecka, któremu nie
można zapewnić ochrony interesu dziecka lub reprezentować je ze względu na konflikt
interesów między nimi a dzieckiem będącym ofiarą, dyrektywa w art. 14 ust. 2 przewiduje
procedurę wyznaczenia przez Państwo Członkowskie opiekuna lub przedstawiciela prawnego.
Taka osoba zgodnie z art. 15 ust. 3 lit. f) dyrektywy może towarzyszyć dziecku podczas
przesłuchania na równi z przedstawicielem ustawowym (dyrektywa nie określa jaki
“przedstawiciel” dziecka może być przy przesłuchaniu obecny), ale również na takim
przesłuchaniu może być obecna inna osoba określona jako “wybrana przez nie [dziecko]
osoba dorosła, o ile nie podjęto uzasadnionej decyzji o wykluczeniu takiej osoby” (tę osobę
wprowadzono do znowelizowanego przepisu jako “osobę pełnoletnią wskazaną przez
pokrzywdzonego”). Obecne brzmienie art. 51 § 2 k.p.k. przewiduje wyłącznie obecność
przedstawiciela ustawowego albo osoby, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje, gdy
obecność takiej osoby nie ogranicza swobody wypowiedzi dziecka. Postulować zależy zatem
wprowadzenie “przedstawiciela” w rozumieniu dyrektywy do art. 185a § 2 k.p.k. lub do art.
51 § 2 k.p.k., względnie oczekiwać wykładni prowspólnotowej i zgodnego stanowiska sądów
powszechnych, iż pojęcie “osoba wymieniona w art. 51 § 2 k.p.k.” stosuje się do tego
„przedstawiciela”. Dotychczasowe regulacje nie zobowiązywały organów wymiaru
sprawiedliwości do nagrywania zarówno obrazu, jak i dźwięku w trakcie przesłuchania, a
jedynie do odczytania sporządzonego protokołu w wersji pisemnej. Nagranie takie miało
charakter fakultatywny, co w przypadku przesłuchiwania dziecka w toku postępowania
przygotowawczego mogło wpływać na bezpośredniość zapoznania się przez skład orzekający
sądu z dowodem i ocenę jego wiarygodności (stąd też w 60% przypadków dokonywano
takich nagrań). Postulowana zmiana zobowiązuje organy do nagrania obrazu i dźwięku z
przesłuchania, pozwalając tym samym na rzetelne odniesienie się co do zachowań dziecka,
wszechstronną analizę tego, jak dziecko odpowiada na pytania i czy jego zeznania są
wiarygodne. Wraz z protokołem przesłuchania, który także stanowi obligatoryjny dokument
powstały w trakcie przesłuchania i podlegający ujawnieniu na rozprawie głównej, organy
wymiaru sprawiedliwości, jak i strony postępowania mogą uzyskać wyczerpującą wiedzę

odnośnie przebiegu przesłuchania i na tej podstawie np. wnioskować o przeprowadzenie
dalszych dowodów. Jednocześnie za wyjątkiem nadzwyczajnych sytuacji unika się w ten
sposób potrzeby ponownego przesłuchania nieletniego, co dostrzeżono w uzasadnieniu
ustawy podkreślając, że “brak zapisu obrazu i dźwięku przesłuchania małoletniego może w
praktyce podważać jednorazowy charakter tej czynności, generując wnioski oskarżonych o
p o n o w n e
p r z e s ł u c h a n i e
ś w i a d k a ” .

VI. Przesłuchanie w trybie art. 185a k.p.k. pokrzywdzonych w wieku między 15 a 18 lat
Najbardziej nowatorskie rozwiązanie wprowadza dodany nowelizacją art. 185a § 4
k.p.k. przewidujący rozciągnięcie ochrony wyrażonej w przepisach art. 185a § 1-3 k.p.k. na
osoby w wieku między 15 a 18 lat. Jak wskazano powyżej, wynika on zarówno z treści
dyrektywy, jak i stopniowego akcentowania wpływu postępowania karnego na nieco
starszych nastolatków, który również może powodować negatywne skutki psychiczne. Takie
też zapewne było stanowisko ustawodawcy, który uzależnił przesłuchanie w trybie art. 185a
k.p.k. od wystąpienia “uzasadnionej obawy, że przesłuchanie w innych warunkach mogłoby
wywrzeć negatywny wpływ na jego [małoletniego pokrzywdzonego] stan psychiczny”. Przepis
nie statuuje, jak organ procesowy ustalałby istnienie tej obawy, lecz w uzasadnieniu projektu
wskazuje się, iż postulowanym rozwiązaniem jest odwołanie się do opinii biegłego
psychologa na tę okoliczność. Z uwagi na fakt, iż taka wiedza może wykraczać poza wiedzę
dostępną osobom pełniącym funkcję prokuratora lub sędziego jako tzw. wiadomości
specjalne, rozwiązanie to jawi się jako w pełni racjonalne i brak jest podstaw do pominięcia
tak istotnej procedury w brzmieniu przepisu. Niemniej taka propozycja postępowania w
przypadku pokrzywdzonych w wieku między 15 a 18 lat może powodować konieczność
dwukrotnego spotkania się pokrzywdzonego z biegłym psychologiem - raz celem ustalenia
procedury przesłuchania i po raz kolejny, gdy procedura w trybie art. 185a k.p.k. uznana
zostanie za uzasadnioną. Może to zatem nie tylko doprowadzić do przedłużenia
postępowania, a także generowania wyższych kosztów postępowania (z uwagi na konieczność
sporządzenia opinii o charakterze “wstępnym” rozstrzygającej kwestię wpadkową), ale i być
postrzegane przez pokrzywdzonego jako bardziej traumatyczne niż jednokrotne spotkanie z
biegłym psychologiem. Zapewne mniej dotkliwa psychicznie byłaby “wstępna” rozmowa z
biegłym psychologiem na inne tematy niż zaistniały czyn zabroniony, niemniej trudno
wyobrazić sobie sytuację, w której biegły psycholog miałby precyzyjnie ocenić zasadność
przesłuchania w trybie art. 185a k.p.k. nie odnosząc się w żaden sposób w trakcie wywiadu do
owego czynu. Być może zatem ta kwestia zostanie rozstrzygnięta odmiennie w ramach
praktyki organów procesowych tak, aby odseparowanie pokrzywdzonego, którego stan
psychiczny wymaga przesłuchania w trybie art. 185a k.p.k., od przebiegu postępowania
karnego było bardziej wyraziste.

VII. Rozszerzenie zakresu przestępstw, przy badaniu których stosuje się art. 185a k.p.k.
Założyć można, że w literaturze przedmiotu najbardziej kontestowaną zmianą będzie
rozszerzenie czynów określonych w art. 185a k.p.k. o czyny z rozdziału XXIII Kodeksu
karnego. Zmiana ta stanowi oczywiste następstwo zakresu regulacji implementowanej
dyrektywy, która w art. 2 ust. 1 określa rozumienie pojęcia „handlu ludźmi” jako umyślnego
czynu polegającego na „werbowaniu, transporcie, przekazywaniu, przechowywaniu lub
przyjmowaniu osób, w tym wymianie lub przekazaniu kontroli nad tymi osobami, z
zastosowaniem groźby lub przemocy bądź innych form przymusu, uprowadzenia, oszustwa,
podstępu, poprzez nadużycie uprawnień lub wykorzystanie sytuacji bezbronności, lub też
wręczenie lub przyjęcie płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby sprawującej
kontrolą nad inną osobą, w celu wyzysku”. Objęcie całego rozdziału XXIII Kodeksu karnego
może świadczyć o zamiarze kompleksowego zabezpieczenia interesów pokrzywdzonych w
przypadku dokonania zamachu na ich wolność (a nie jedynie wolność w wymiarze
seksualnym), przy czym polski Kodeks karny obecnie w ramach przestępstw przeciwko
wolności normuje w tym rozdziale także czyny, których ciężar gatunkowy odległy jest od
przywołanej definicji handlu ludźmi. Rodzić się zatem może zapewne pytanie, co do którego
autorzy opinii przewidują, że może uzyskać swoje uzewnętrznienie w publikacjach
naukowych i analizach, a mianowicie czy nie jest zbytnim ograniczeniem prawa do obrony
stosowanie art. 185a k.p.k. w sprawach takich jak wykonywanie zabiegu leczniczego bez
zgody pacjenta (art. 192 k.k.), naruszenie miru domowego (art. 193 k.k.) czy nawet
uporczywe nękanie (stalking; art. 190 k.k.). Założyć jednakże należy, że rozsądna wykładania
przez sądy przesłanek przesłuchania określonych w art. 185a k.p.k., a także skuteczność
innych zmian procedury karnej o fundamentalnym znaczeniu spowodują, iż obawy o
możliwość naruszenia prawa do obrony okażą się całkowicie bezpodstawne.

VIII. Reforma instytucji przesłuchania świadka, który nie ukończył 15 lat (art. 185b
k.p.k.)
Analogiczny charakter mają zmiany w treści art. 185b k.p.k., czego przejawem jest
objęcie tą szczególną procedurą przesłuchania świadka w przypadku popełnienia czynu
określonego w rozdziale XXVI Kodeksu karnego, a także dokonano korekty językowej
przepisu, osiągając przez to zamierzoną klarowność i precyzję wykorzystanego języka
prawnego, co skutkować będzie usunięciem potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych.
Wprowadzony nowelizacją § 2 w omawianym przepisie uzupełnia tę ochronę poprzez
zastosowanie procedury przesłuchania przy pomocy urządzeń służących do bezpośredniej
komunikacji. Jednym z istotnych czynników powodujących wtórną wiktymizację jest
styczność pokrzywdzonego z oskarżonym na sali sądowej. Wielokrotnie w publikacjach nauk
pogranicza psychologii i prawa, jak psychologia sądowa, wskazywano, że obecność
oskarżonego może być dla pokrzywdzonego krępująca, tworzy sytuację stresową utrudniającą
zebranie myśli i wyartykułowanie wspomnień. W tym celu polski system prawny wprowadził
liczne instytucje, jak możliwość czasowego opuszczenia przez oskarżonego sali sądowej na
czas składania zeznań przez pokrzywdzonego czy instytucję świadka anonimowego.

Nowelizacją z 2011 r. zmodyfikowano treść art. 177 § 1a k.p.k. w zakresie przesłuchania przy
użyciu środków komunikacji bezpośredniej przekazującej obraz i dźwięk, przez co
dostosowano tę formę przesłuchania do istniejących obecnie możliwości zapewniając
najpełniej jak to możliwe zachowanie zasady bezpośredniości przy pozyskiwaniu i ocenie
materiału dowodowego. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie szerszemu stosowaniu tej formy
przesłuchania, w szczególności w przypadku osób, takich jak nieletni, dla których już sama
obecność w sądzie może być czymś stresogennym. Przypomnieć też należy, że kluczowym
aspektem psychicznych cierpień pokrzywdzonego na sali sądowej jest bezpośrednia
konfrontacja wizualna oskarżonego z pokrzywdzonym, której można w ten sposób uniknąć.
Także dyrektywa zwraca na tę okoliczność uwagę, nakazując wprowadzenie takich
rozwiązań, które pozwoliłyby uniknąć kontaktu wzrokowego ofiary z oskarżonym, w tym w
trakcie składania zeznań, a także podczas przesłuchań i tzw. przesłuchań krzyżowych
(określonych w art. 172 k.p.k. jako “konfrontowanie osób przesłuchiwanych”).
Obecny art. 185b § 2 k.p.k. celem osiągnięcia precyzji językowej zgodnie z zasadami
prawidłowej legislacji przekształcony został w § 3 oraz zmodyfikowany w ten sposób, że
przesłuchanie przy użyciu urządzeń elektronicznych nie jest stosowane również do świadków,
których czyn pozostaje w związku z czynem, o który toczy się postępowanie karne.
Wprowadzono zatem dodatkową przesłankę obok przesłanki “współdziałania w popełnieniu
czynu zabronionego”, zapewne kierując się zapewnieniem oskarżonemu prawa do obrony, a
także pragnąc w ten sposób wpłynąć na psychikę owych świadków, którzy swoim
zachowaniem mogli dokonywać czynów zabronionych godząc w dobro osób poniżej 15 roku
życia.

IX. Zmiany w zakresie prawa wykroczeń materialnego i procesowego
Odrębnym zagadnieniem są zmiany w Kodeksie postępowania w sprawach o
wykroczenia, które także ocenić należy pozytywnie. Korzystną modyfikacją jest
wprowadzenie do art. 8 k.p.s.w. nakazu stosowania art. 23 k.p.k., dzięki czemu organ
procesowy prowadzący postępowanie zobowiązany jest poinformować o postępowaniu sąd
rodzinny, co pozwala realizować cele wychowawcze oraz naprawcze, jak również
skumulować prawne i pozaprawne oddziaływanie na nieletniego, by zrozumiał błędność
swojego postępowania. Do tej pory takie oddziaływanie miało miejsce, gdy nieletni popełnił
czyn zabroniony w formie przestępstwa, a zatem o realnie uchwytnej szkodliwości
społecznej, podczas gdy po zmianie można podjąć działania przeciwdziałające popełnieniu
takiego czynu już wtedy, gdy nieletni dopuścił się zachowania bezprawnego, ale o mniejszym
ciężarze gatunkowym (wykroczenia). Rozszerzono także możliwość przeprowadzenia
dowodu z zeznań świadka na przepisy z art. 185-190 k.p.k., a zatem m.in. na znowelizowane i
opisane powyżej art. 185a k.p.k., art. 185b k.p.k., a także na art. 189 k.p.k. normujący kwestię
zwolnienia od przyrzeczenia osób, które nie ukończyły lat 17.
Nieco obszerniejszego wywodu wymaga wytłumaczenie akceptacji zmiany
wprowadzonej w art. 101 § 1 przywołanej ustawy. Obecnie obowiązująca norma prawna
zakłada uchylenie mandatu karnego wyłącznie w sytuacji, gdy grzywnę nałożono za czyn

niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Zgodnie ze wskazanymi w uzasadnieniu
projektu orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 maja 2004 r. (SK 38/03) i 15
maja 2007 r. (P 13/06), niezbędne jest w przypadku postępowania mandatowego badanie, czy
osoba, która otrzymała mandat jest rzeczywiście sprawcą wykroczenia, jak też czy możliwe
jest jej przypisanie winy. W doktrynie wielokrotnie podnoszono, że te przesłanki nie
znajdowały swojego wyraźnego uzewnętrznienia w treści przepisu i to nawet w takich
sytuacjach, gdy czyn zakwalifikowano z innego przepisu prawa wykroczeń niż winien to
uczynić organ mandatowy, czy też gdy grzywna przekracza dozwolone granice kary, jaka
może zostać nałożona4. Powyższe postulaty nie zostały de lege lata wyrażone w treści
znowelizowanego przepisu, podobnie jak postulat uchylenia mandatu karnego, gdy nałożony
został przez organ nieuprawniony do jego nałożenia w danej sytuacji. Wprowadzenie dwóch
dodatkowych przesłanek uznać należy zatem za krok w dobrym kierunku, ale
niewystarczający na tle obecnego dorobku orzecznictwa i literatury przedmiotu. Fakt, iż
mandat karny nałożony na osobę, która nie ponosi odpowiedzialności za wykroczenie (a
zatem na osobę poniżej 17 roku życia) winien zostać uchylony wyprowadzić można z treści
art. 8 Kodeksu wykroczeń, który statuuje odpowiedzialność za wykroczenia jedynie osób
powyżej tej granicy wieku. Z kolei wpływ niepoczytalności sprawcy na przypisanie jej winy
normowany jest w art. 17 § 1 k.w., co pozwala przyjąć, iż zmiany te jedynie w niewielkim
stopniu wpływają na możliwość uchylenia mandatu karnego, ograniczając się jedynie do
wymienienia przesłanek wcześniej rozproszonych w Kodeksie wykroczeń. Nowelizacja tego
przepisu jedynie zatem pośrednio wpływa na sytuację nieletnich w postępowaniu karnym
sensu largo, niemniej realizuje potrzebę wyrażenia expressis verbis zakresu
odpowiedzialności nieletnich w postępowaniach w sprawach o wykroczenia.

X. Ocena końcowa projektu nowelizacji

Reasumując, oceniany projekt w zakresie zmian dotyczących pozycji nieletniego w
postępowaniach karnych w różnych jego stadiach i formach winien być postrzegany
pozytywnie i jako taki odbierany jest przez podpisanych poniżej autorów opinii. Pewne
zagadnienia wymagają głębszej analizy, w której uczestniczyć mogłyby środowiska
akademickie, wypracowując optymalną formę zabezpieczenia interesów nieletnich świadków,
podejrzanych i oskarżonych (podejrzanych) w toku postępowania i umożliwienia im pełnej
Tomasz Grzegorczyk, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, wyd. V, Lex,
Warszawa 2012, komentarz do art. 101 ustawy. Wskazać należy, że wcześniejszą restrykcyjną
wykładnię art. 101 § 1 ustawy dość dobrze opisuje, skrótowe scharakteryzowanie jej przez tego
samego autora: “Nie może być podważana w tym trybie, tj. uchylania mandatu, kwestia winy, czy całkowitego
braku szkodliwości społecznej czynu. Nie można też uchylić mandatu z uwagi, np. na zbyt wysoką kwotę
grzywny, nawet gdyby przewyższyła ona wysokość tej kary możliwej do zastosowania w drodze mandatu, albo
gdy przekracza ona stawkę ustaloną taksą mandatową. Nie jest też możliwe uchylenie mandatu, gdy grzywnę
nałożoną nim za wykroczenie, wobec którego tryb mandatowy nie jest dopuszczalny”.
4

aktywności procesowej zgodnej z naczelnym charakterem nowelizacji, jakim jest zwiększenie
znaczenia zasady kontradyktoryjności w postępowaniu karnym. Tak fundamentalna i szeroko
zakrojona reforma Kodeksu postępowania karnego (oraz innych ustaw, choćby szczątkowo,
normujących postępowania karne) przekładać się będzie na wszelkie aspekty pozycji
procesowej stron niezależnie od ich wieku, stopnia wiedzy prawnej, a także charakteru
rozpatrywanego czynu. Wyważenie uprawnień stron, m.in. zasady “równości broni”,
zaakcentowanie specyfiki postępowania przygotowawczego i sądowego czy proponowane
skutki przeprowadzenia lub nieprzeprowadzenia określonego dowodu przed sądem pierwszej
instancji mogą mieć równie istotne znaczenie dla uczestniczących w postępowaniu nieletnich,
co szczególne regulacje dotyczące osób poniżej 18 roku życia. Można jednak wyrazić
uzasadnione przekonanie, że proponowane w analizowanym projekcie zmiany spełnią
pokładane w nich nadzieje, czego skutkiem będzie jeszcze pełniejsza ochrona praw nieletnich.

III
Stanowisko
w sprawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, weszła w życie z dniem 13 maja 1983
r. została uchwalona w dniu 26 października 1982 r.

Zastąpiła ona pochodzące z okresu

międzywojennego – nowatorskie jak na owe czasy - przepisy regulujące postępowanie w
sprawach

nieletnich (art. 69-78 Kodeksu karnego z 1932 r. i art. 476-495 Kodeksu

postępowania karnego z 1928 r.). Uregulowania te miały charakter karnistyczny
odpowiadały współczesnym
traktowana

potrzebom. Przestępczość

jako nowe zjawisko,

Ukształtowany
postępowania

w

ustawie

którego

z dnia 26

zwalczanie
października

nieletnich zaczęła być

i nie
bowiem

wymaga specjalnych środków.
1982 r.

wychowawczy model

odbiegał więc od modelu postępowania wobec osób dorosłych stwarzając

warunki do wychowawczego oddziaływania na nieletniego. Ustawa o postępowaniu w
sprawach nieletnich
uregulowania

była wprawdzie dużym

postępem to jednak przyjęte w niej

nie były zadawalające. Na ogół kwestionowano niektóre rozwiązania

materialnoprawne jak i procesowe. Nie bez racji podkreślano też konieczność uwzględnienia
w tym postępowaniu standardów międzynarodowych.

Z tych też względów podjęto w roku 2003 próby nowelizacji dotychczasowej ustawy.
Zmiany Rządu nie sprzyjały jednak

wypracowaniu optymalnego modelu postępowania.

Ostatni, czwarty już projekt zmian ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich został
opracowany przez zespół „do przeprowadzenia analizy dotychczasowych oraz wypracowania
nowych modelowych rozwiązań prawnych w zakresie problematyki nieletnich” powołany
przez Ministra Sprawiedliwości w dniu 13 października 2009 r.

Przewodniczącą

dziesięcioosobowego zespołu, w skład którego weszli przedstawiciele nauki i praktyki,
została prof. V. Konarska-Wrzosek.

Efektem rocznej pracy tego Zespołu jest projekt

głębokiej nowelizacji dotychczasowej ustawy. Projektodawcy przyjęli model postępowania
opiekuńczego opartego na procedurze cywilnej. Istotnym novum projektu jest ujednolicenie
sądowego postępowania pierwszoinstancyjnego poprzez rezygnację z podziału postępowania
na postępowanie wyjaśniające i postępowanie opiekuńczo – wychowawcze lub poprawcze.
Jest to zabieg legislacyjny, który ma zapobiec w przyszłości zarzutom naruszenia prawa do
sądu bezstronnego w postępowaniach w sprawach nieletnich. Projekt ukierunkowany jest
przede wszystkim na edukację nieletnich, rozwój ich osobowości, uzdolnień i pożytecznych
zainteresowań oraz korekcję ich zachowania, a w razie potrzeby także na odpowiednie
leczenie. Jednakże w określonych sytuacjach orzekanie o umieszczeniu w zakładzie
poprawczym według projektu ustawy jest kategoryczne i bezwarunkowe. Projekt został
omówiony przez V. Konarską-Wrzosek (Projektowane zmiany w zakresie postępowania z
nieletnimi w Polsce, Państwo i Prawo 2011/4/18-34).
Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach
nieletnich (projekt z dnia 14 czerwca 2012 r.) został wstępnie przyjęty w dniu 10 października
2012 r.

przez Radę Ministrów. Niemniej jednak do zakończenia całego procesu

legislacyjnego droga jest daleka. Analiza proponowanych

rozwiązań ustawodawczych

wskazuje, że przyjęty kierunek zmian ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich jest co
do zasady słuszny i ostatecznie powinien trafić pod obrady Parlamentu. Nie byłoby dobrze,
aby podzielił on losy wcześniejszych projektów.
Mając na uwadze powyższe uwagi, propozycja Kongresu sprowadza się do
stwierdzenia, że czwarty już projekt zmiany ustawy z 1982 r. o postępowaniu w sprawach
nieletnich powinien jak najszybciej stać się obowiązującym w Polsce prawem.

Zespół Prawa Cywilnego
Zespół Prawa Cywilnego Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski prowadził prace mające
na celu przeanalizowanie aktualnego stanu prawnego w obszarze dotyczącym małoletnich i
ewentualne sformułowanie postulatów de lege ferenda w tym zakresie. Dyskusja przeprowadzona w
ramach Zespołu nie doprowadziła ostatecznie do wypracowania jednomyślnego stanowiska w kwestii
propozycji zmian legislacyjnych w badanym obszarze, wskutek czego Zespół odstąpił finalnie od ich
formułowania. Sytuacja taka nasuwa wniosek, iż ukształtowany przez aktualne przepisy oraz praktykę
orzeczniczą model ochrony małoletniego w obrocie cywilnoprawnym, jak również funkcjonujące
zasady dopuszczalności jego udziału w takim obrocie nie stanowią zagrożenia dla małoletniego.
Zespół Prawa Cywilnego Materialnego miał przy tym na uwadze, że poddane pod dyskusje
zagadnienia od dłuższego czasu stanowią również przedmiot prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
Cywilnego, której Członkowie opracowują projekt nowego Kodeksu cywilnego. Fakt ten dowodzi, iż
analizowany obszar prawa cywilnego cechuje się wysokim stopniem skomplikowania, a
wypracowanie odpowiednich rozwiązań wymaga długotrwałej i bardzo dogłębnej dyskusji, która nie
może zostać przeprowadzona w ramach „jednorazowego”, posiadającego ścisłe ramy czasowe
Kongresu.
Prace Zespołu nakierowane były również na realizację postulatu zwiększenia świadomości
prawnej młodzieży w kwestii konsekwencji ich zachowań w sferze prawa cywilnego. Dlatego też
Zespół przygotował kilkanaście związanych z małoletnimi kazusów o charakterze edukacyjnym,
których zadaniem jest zobrazowanie typowych sytuacji faktycznych mogących zaistnieć w
rzeczywistości. Każdy z kazusów zawiera rozwiązanie wraz z zestawieniem, a niekiedy i zwięzłym
omówieniem przepisów, które w danej sytuacji znajdą zastosowanie.

Kazus 1:
Zagadnienia:
czyny
niedozwolone,
odszkodowanie,
odpowiedzialność małoletniego

zadośćuczynienie,

ustalenie

odpowiedzialności,

Stan faktyczny:
W dniu 27 września 2011 r. na terenie Publicznego Gimnazjum w Wągrowcu doszło do
wypadku. Okoliczności zdarzenia przedstawiały się następująco: po dzwonku na lekcję Jacek Nowak
wraz z innymi uczniami stał pod klasą, czekając na nauczycielkę. Podeszło do niego trzech uczniów:
Dawid, Adrian i Piotr. Dwóch z nich złapało Jacka za ręce uniemożliwiając wyswobodzenie się. Dawid
chwycił go za nos boleśnie ściskając, a następnie pięścią uderzył w oko. Lekcja nie rozpoczęła się na
czas, gdyż nauczycielka Małgorzata R. się na nią spóźniła. Po powrocie do domu Jacek wraz z
rodzicami udał się do szpitala, gdzie stwierdzono uszkodzenie oka wymagające operacji. Na skutek
doznanego urazu Jacek utracił wzrok w tym oku. Wszyscy uczniowie mieli ukończone 14 lat. Sąd
Rejonowy w Wągrowcu ustalił, że „nieletni Dawid Ch., Adrian B., i Piotr W. popełnili zarzucane im
czyny z art. 156 § 1 pkt. 2 kodeksu karnego(spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Zastosowano wobec nieletnich środek wychowawczy w postaci nadzoru kuratora.
Pytania:
1) Kto i dlaczego ponosi odpowiedzialność cywilną wobec Jacka Nowaka za zaistniałe zdarzenie,
którego skutkiem jest uszczerbek na jego zdrowiu? Jaka jest podstawa prawna
odpowiedzialności tych osób?
2) Jakie roszczenia przysługują Jackowi w świetle przepisów kodeksu cywilnego?

Rozwiązanie:
Ad.1
W rozumieniu prawa cywilnego uczniowie dopuścili się czynu niedozwolonego. Ponieważ w
chwili zdarzenia mieli ukończone 14 lat powinni sami naprawić wyrządzoną przez siebie
szkodę. Na skutek ich zawinionego postępowania Jacek Nowak poniósł szkodę w postaci
uszczerbku na zdrowiu (podstawa prawna -art. 415 kc- kto z winy swej wyrządził drugiemu
szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia). Gdyby jednak chłopcy w chwili zdarzenia nie mieli
ukończonych 13 lat, to nie ponosiliby w ogóle odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę (art.
426 kc). Ponieważ zdarzenie miało miejsce na terenie szkoły do naprawienia szkody może być
zobowiązany także organ prowadzący szkołę. W przedstawionym przykładzie jest nim gmina
Wągrowiec. Gmina, która prowadzi szkołę powinna zapewnić bezpieczne i higieniczne
warunków nauki, wychowania i opieki. Wynika to z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty. Tak się w omawianym przypadku nie stało, gdyż młodzież pozostawiona była, po
dzwonku na lekcję, bez odpowiedniego nadzoru ze strony nauczyciela. Podstawą prawną
odpowiedzialności gminy, wobec poszkodowanego ucznia, jest przepis art. 430 k.c. J. Nowak
ma możliwość dochodzenia roszczeń także od gminy.

Ad. 2.
Zadośćuczynienie – jest to suma pieniężna przyznawana za doznaną krzywdę (art. 445 § 1 k.c.).
Zadośćuczynienie powinno mieć charakter kompensacyjny, a więc przedstawiać
ekonomicznie odczuwalną wartość i być tak ukształtowane, aby było adekwatne do
rozmiaru krzywdy.
Odszkodowanie – razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia poszkodowany
może domagać się: 1) rekompensaty wszelkich kosztów, wywołanych tym stanem (art. 444
§ 1 k.c.) oraz 2) odpowiedniej renty, jeżeli utracił całkowicie lub częściowo zdolność do
pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki
powodzenia na przyszłość (art. 444 § 2 k.c.); może mieć ona postać renty tymczasowej,
jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić (art. 444 § 3 k.c.).
Ustalenie odpowiedzialności gminy za szkody, które mogą ujawnić się w przyszłości (art. 189
kpc). W okolicznościach omawianego przykładu za uzasadnione należy uznać żądanie
zadośćuczynienia i ustalenia odpowiedzialności gminy na przyszłość.

Środek wychowawczy w postaci nadzoru kuratora zastosowany był przez Sąd rodzinny na
podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
Dz.U.2010.33.178 t. j. z późn. zm. Uczniowie dopuścili się czynu karalnego po ukończeniu lat 13
ale przed ukończeniem lat 17.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kazus 2
Zagadnienia:
wypadek, czyny niedozwolone, odpowiedzialność małoletniego, przyczynienie się poszkodowanego
do powstania szkody, związek przyczynowy, naprawienie szkody, zarząd majątkiem dziecka

Stan faktyczny:
Szesnastoletni Olek uczeń pierwszej klasy liceum, przed rozpoczęciem roku szkolnego,
postanowił jeździć do szkoły na rowerze. Olek nie miał karty rowerowej, ale uznał, że nie jest to
przeszkoda w jeździe na rowerze, jeżeli będzie jeździł po ścieżkach rowerowych i chodnikach. Droga
do szkoły powadziła wzdłuż ulicy na której dozwolona prędkość to do 50 km na godzinę. Olek
postanowił jeździć po chodniku wzdłuż tej ulicy po stronie Zespołu Szkół Muzycznych. Przed
rozpoczęciem zajęć szkolnych, rano, Olek wyjechał z domu do szkoły na rowerze. Świeciło słońce,

nawierzchnia chodnika i jezdni ulicy była sucha. Jadąc na rowerze chodnikiem wzdłuż ulicy Solnej Olek
bardzo szybko wymijał przechodniów, nie używał dzwonka aby ostrzec, że nadjeżdża. Nagle z furtki
prowadzącej do Zespołu Szkół Muzycznych na chodnik wybiegł chłopiec. Olek zahamował, ale
uderzając rowerem w chłopca, wytrącił mu z ręki telefon komórkowy. Telefon o wartości dwóch
tysięcy złotych uległ zniszczeniu Rodzice chłopca, 8 - letniego ucznia Szkoły Muzycznej, zażądali od
rodziców Olka zapłaty dwóch tysięcy złotych. Olek uważa, że nie jest winny wypadku tylko chłopieć,
który wybiegł na chodnik, a rodzice, jeżeli chcą zwrócić wartość telefonu, powinni zrobić to z własnych
pieniędzy.
Omówienie przepisów, które regulują opisany wypadek:
1. Przepisy ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.
Olek dla jazdy na rowerze powinien mieć kartę rowerową - nawet jeżeli chciał jeździć wyłącznie
po drogach rowerowych i chodnikach, gdyż ukończył już 10 lat, a nie ukończył jeszcze lat 18 (
art.2 pkt. 1 oraz art. 96 ust 1 i 2 )
Po chodnikach, można jeździć rowerem tylko w wyjątkowych wypadkach opisanych w
przepisach prawa. Chodnik jest częścią drogi przeznaczoną dla ruchu pieszych, a żaden z
wyjątkowych wypadków tutaj nie wystąpił. Dzień był pogodny, jezdnia sucha. Na ulicy Solnej
dozwolona prędkość pojazdów wynosi do 50 km. na godzinę. Olek ma więcej niż 10 lat . Jadąc na
rowerze Olek nie opiekował innym rowerzystą - dzieckiem do lat 10 (art.2 pkt.1i 9 oraz art. 33
ust.5)
Na chodniku Olek zawsze powinien jechać wolno, tak aby ustąpić drogi pieszym albo zakończyć
jazdę na rowerze po chodniku (art. 33 ust. 6)
Poszkodowany uczeń – 8 letnie dziecko mógł znajdować się na chodniku bez opieki innej osoby (
art.43 ust.1).
2. Przepisy Kodeksu cywilnego
Olek może ponosić odpowiedzialność za spowodowany wypadek, gdyż ukończył lat 13 (ma
zastosowanie art.426 K.c.)
Olek ponosi winę za spowodowanie zderzenia z pieszym.
Jechał szybko na rowerze z prędkością która nie pozwalała mu ustąpić drogi każdemu
pieszemu, na dodatek nie był to przypadek w którym była dozwolona jazda po chodniku. Znał
drogę. Wiedział że będzie przejeżdżał przy Szkole, a mimo to nie ograniczył prędkości. nie
ostrzegał sygnałem dzwonka rowerowego o tym, ze nadjeżdża. Nie zachował przez to należytej
staranności jakiej należy oczekiwać od rowerzysty jadącego po chodniku.
Olek nie zadbał o to aby zdobyć kartę rowerową co znaczyło, że nie dba o poznanie zasad
jazdy rowerem w ruchu drogowym (ma zastosowanie art. 415 K.c.)
Dla winy Olka nie ma znaczenia, że chłopiec wybiegł przez furtkę z podwórka szkolnego na
chodnik, gdyż na chodniku nie powinno być szybko jadącego rowerzysty ( nie ma zastosowania
art. 362 K.c.)

Uszkodzenie telefonu jest wynikiem zdarzenia za które odpowiada Olek, gdyż uderzył
kierowanym przez siebie rowerem w rękę chłopca, a ten na skutek uderzenia wypuścił telefon,
który uderzając o chodnik uległ całkowitemu zniszczeniu.( ma zastosowanie art. 361 K.c.)
Żądany sposób naprawienia szkody odpowiada przepisom prawa, gdyż uszczerbek w
majątku wynosi 2000 zł - tyle ile był wart telefon przed zniszczeniem, ( ma zastosowanie art. 363
K.c.)
3. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Olek do ukończenia 18 roku życia pozostaje pod władzą rodzicielską rodziców. (art. 93 K.r.i o.)
W ramach wykonywanej władzy rodzicielskiej rodzice sprawują zarząd jego majątkiem.
Decyzja o naprawieniu szkody jest zgodna z przepisami prawa interesem poszkodowanego oraz
interesem Olka.
Pozwala uniknąć zapłaty odsetek za opóźnienie w naprawieniu szkody czyli zapłaty
odszkodowania w większej wysokości. Pozwala również uniknąć wszczęcia postępowania
wyjaśniającego na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Przed podjęciem decyzji rodzice wysłuchali argumentów Olka i słusznie im nie ulegli.
Zgoda na jazdę rowerem do szkoły nie była równa zgodzie na brawurową nieostrożną jazdę. (
art. 95 K.r. i o.)
Art. 95 1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do
wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z
poszanowaniem jego godności i praw.
§ 2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo, a w sprawach,
w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli, powinno
wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra.
§ 3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes
społeczny.
§ 4. Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku
dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka
na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia.
Rozwiązanie:
Olek zachował się nierozsądnie.
Niebezpieczną jazdą spowodował wypadek za który ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą i
musi zapłacić 2000 zł,
Może ponieść odpowiedzialność z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kazus 3
Zagadnienia:
odpowiedzialność dziecka z długi rodziców, przyjęcie spadku, ustanowienie opiekuna,
Stan faktyczny:
W katastrofie lotniczej zginęli oboje rodzice. Pozostawili 2 dzieci. Młodszy, Jaś, ma 7 lat.
Starszy od niego brat Michał ma 16 lat. Tymczasem listonosz przynosi wezwanie z banku o zapłatę
zaległej raty kredytu. Jest ona już przeterminowana i bank grozi zajęciem domu, w którym chłopcy
mieszkają.
Pytanie:
Czy chłopcom grozi przymusowa wyprowadzka z domu?
Rozwiązanie:
Nie tak prędko. Kredyt jest wzięty przez rodziców, a nie wiadomo, kto nabył po nich
spadek. Spadek to nie tylko majątek, ale także długi. Bank tego nie wie, i wiedzieć nie może, bo
wymaga to wydania przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub podpisania u
notariusza przez wszystkich spadkobierców aktu poświadczenia dziedziczenia. Chłopcy jednak nie
mogą tego załatwić, gdyż nie są jeszcze pełnoletni.1) Konieczne jest zatem ustanowienie dla nich
opiekuna.2)
Z wnioskiem o ustanowienie opieki występuje brat ojca Paweł. Opiekunem sąd mianuje
właśnie jego. Kolejnym krokiem jest ustalenie, kto nabył spadek. Wizyta u notariusza odpada, bo
chłopcy są jeszcze niepełnoletni3), a w kancelarii notarialnej stryj dowiedział się, że tam takie
sprawy załatwić mogą tylko spadkobiercy pełnoletni.4)
Najpierw trzeba podjąć decyzję co do przyjęcia spadku.5) Stryj ma do wyboru: albo w
imieniu chłopców spadek odrzucić (ma na to 6 miesięcy od ustanowienia go opiekunem) lub nie
robić nic. Po 6 miesiącach chłopcy – jako małoletni - nabędą spadek z mocy prawa z tzw.
dobrodziejstwem inwentarza. Odpowiadać będą więc za długi rodziców do wartości spadku. Sąd
musi jednak dokonać tzw. spisu inwentarza, czyli sporządzić spis majątku spadkowego rodziców i
ocenić jego wartość. Koszt tego jest spory i chłopcy musieliby go ponieść.
Ponieważ rodzice byli majętni i wartość spadku na pewno przekracza długi rodziców stryj
postanawia odczekać 6 miesięcy i doprowadzić do przyjęcia spadku przez chłopców z mocy prawa
z dobrodziejstwem inwentarza. Bankowi odpowiada, że kredyt będzie regulowany dopiero wtedy,
gdy uzyska w sądzie stwierdzenie nabycia spadku.
Rzeczywiście, po upływie tego 6 miesięcznego terminu sąd wydał postanowienie.
Ponieważ chłopcy ani stryj nie słyszeli nic o testamencie rodziców, spadek nabyli tylko bracia po
połowie.6) Okazało się, że w przypadku istnienia dzieci zmarłych, dalsza rodzina z dziedziczenia jest
całkowicie wyłączona. W związku z tym od postanowienia nikt się nie odwołał i w terminie 14 dni
od doręczenia go stronom (tzn. obu braciom) postanowienie stało się prawomocne. Z tą chwilą
stało się w pełni skuteczne.

Następnie stryj złożył w imieniu braci w urzędzie skarbowym zawiadomienie o nabyciu
przez nich spadku.7) Wymienił w nim wszystko to, co posiadali ich zmarli rodzice w chwili śmierci.
Miał na to 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia sądu potwierdzającego nabycie
spadku przez obu braci, jednak postanowił nie zwlekać. Bał się, że nie zauważy upływu czasu i
chłopcy będą musieli zapłacić podatek. Upływ 6 miesięcy na złożenie zawiadomienia w urzędzie
skarbowym powoduje powstanie podatku spadkowego. Terminowe złożenie zawiadomienia
zwalnia braci z podatku. Należą oni do grona spadkobierców zwolnionych z podatku w 100 %
niezależnie od jego wartości. Pod warunkiem terminowego zawiadomienia o jego nabyciu urzędu
skarbowego.
Od chwili wydania prawomocnego postanowienia sądu stryj mógł zacząć płacić kredyt
zmarłych rodziców z ich rachunku bankowego.
Przepisy:

1)
Art. 10. Kodeks cywilny
§ 1. Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście.
§ 2. Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie
unieważnienia małżeństwa.

2)
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Art. 145.
§ 1. Opiekę ustanawia się dla małoletniego w wypadkach przewidzianych w tytule II niniejszego
kodeksu.
§ 2. Opiekę ustanawia sąd opiekuńczy, skoro tylko poweźmie wiadomość, że zachodzi prawny po
temu powód.
3)
Kodeks cywilny
Art. 11. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności.
4)
Ustawa – Prawo o notariacie
Art. 95a. Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub
testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych.

Art. 95b. Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz spisuje protokół
dziedziczenia przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako
spadkobiercy ustawowi i testamentowi, a także osób, na których rzecz spadkodawca uczynił
zapisy windykacyjne.
Art. 95c.
§ 1. Przystępując do spisania protokołu dziedziczenia notariusz poucza osoby biorące udział w
spisywaniu protokołu o obowiązku ujawnienia wszelkich okoliczności objętych treścią
protokołu oraz o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
Kodeks karny
Art. 10.
§ 1. Na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po
ukończeniu 17 lat.
Art. 233.
§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich
uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub
odebrał od niego przyrzeczenie.
§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie,
jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem
odpowiedzialności karnej.

5)
Kodeks cywilny
Art. 1012. Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi
(przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z
dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.
Art. 1015.
§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu
miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym
przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do
czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego

ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest
jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Art. 1016. Jeżeli jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, uważa
się, że także spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, przyjęli
spadek z dobrodziejstwem inwentarza.
Art. 1031.
§ 1. W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi
spadkowe bez ograniczenia.
§ 2. W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi
odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu
czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca
podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do
inwentarza nie istniejące długi.
6)
Kodeks cywilny
Art. 931.
§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego
małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie
może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.
§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu
przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio
do dalszych zstępnych.
Art. 932.
§ 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.
7)
Ustawa o podatku od spadków i darowizn
Art. 4a.
1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka,
zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:
1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu
skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w
terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie
spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

2) udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia
darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w
okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do
wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9
ust. 1 pkt 1 - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego
rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem
pocztowym.
2. Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie
terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się,
gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie
później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz
uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.
3. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, nabycie własności rzeczy
lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców
zaliczonych do I grupy podatkowej.
4. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:
1) wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat,
poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i
praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1
lub
2) gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór
zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych i zakres danych w nim
zawartych, w tym w szczególności:
1) dane identyfikujące podatników obowiązanych do złożenia zgłoszenia oraz dane stanowiące
podstawę zaliczenia do I grupy podatkowej,
2) dane identyfikujące oraz ostatni adres spadkodawcy, darczyńcy lub innej osoby, od której lub
po której została nabyta własność rzeczy lub prawa majątkowe,
3) dane dotyczące nabytych rzeczy lub praw majątkowych, ich rodzaj, miejsce położenia rzeczy
lub wykonywania praw majątkowych, wraz z ich wartością rynkową oraz wielkość nabytego
udziału
- uwzględniając konieczność potwierdzenia nabycia w celu skorzystania ze zwolnienia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kazus 4
Zagadnienia:
zdolność do czynności prawnych, zawarcie umowy przez Internet, kara umowna, regulamin
umieszczony na stronie internetowej, wzorce umów, odstąpienie od umowy

Stan faktyczny:
Janek K. - lat 13 - który interesuje się muzyką zarejestrował się na stronie internetowej
Pobierczka chcąc skorzystać z oferty „10 dni pobierania bez opłat”. W tym też celu wypełnił formularz
na stronie głównej Pobieraczka zgodnie z zaleceniem, jak również wyraził zgodę na przetwarzanie
danych w celu realizacji Usługi Usenet oraz potwierdził, że zapoznał się z treścią regulaminu i
akceptuje jego treść. Po dokonaniu rejestracji Janek K. otrzymał na wskazany przez siebie w toku
rejestracji adres e - mailowy wiadomość zawierającą link aktywacyjny. Klikając link aktywacyjny Janek
K. potwierdził rejestrację, a tym samym zawarcie umowy o świadczenie Usługi Usenet. W tym też dniu
Janek K. pobrał jeden plik muzyczny.
Po 2 miesiącach od zarejestrowania się na stronie Pobieraczka, Janek K. otrzymał pismo od
Pobieraczka, w którym został wezwany do zapłaty kwoty 96,70 zł z tytułu zawarcia umowy. Po
otrzymaniu wezwania Janek K. wysłał listem odpowiedź na pismo Pobieraczka, w którym oświadczył,
że odstępuje od umowy. Nie otrzymał żadnej odpowiedzi ze strony Pobieraczka. Następnie po dwóch
latach od zarejestrowania się na stronie Pobieraczka Janek K. otrzymał pismo od Pobieraczka, którym
to został wezwany do zapłaty kwoty 96,70 zł wraz ustawowymi odsetkami z zagrożeniem, iż brak
spłaty w terminie 7 dni spowoduje wystąpienie na drogę postępowania sądowego z roszczeniem o
zapłatę kary umownej w wysokości 300,00 zł.
Rozwiązanie:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Janek K. w chwili zawarcia umowy nie miał tzw.
pełnej zdolności do czynności prawnych (pełną zdolność do czynność prawnych mają tylko osoby,
które ukończyły lat 18 i nie zostały ubezwłasnowolnione; osoby posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych mogą swobodnie zwierać umowy w obrocie prawnym), a jedynie ograniczoną
zdolność do czynności prawnych. Przepisy kodeksu cywilnego mówią o tym, iż osoby które
ukończyły lat 13, ale nie ukończyły lat 18 mogą samodzielnie zawierać tylko tzw. umowy w
drobnych bieżących sprawach codziennego (np. kupno batonika, chipsów). Natomiast do zawarcia
umowy na podstawie, której powstanie obowiązek zapłaty wynagrodzenia np. za świadczoną
usługę konieczne jest uzyskanie zgody przedstawiciela (rodzica, opiekuna). W omawianej sprawie
Janek K. nie mógł zawrzeć ważnej umowy z Eller Service s.c. Rafał Peisert, Iwona Kwiatkowska o
świadczenie Usługi Usenet (dalej: Pobieraczek), ponieważ nie ma pełnej zdolności do czynności
prawnych, a jego rodzice nie wyrazili zgody na zawarcie takiej. Wobec powyższego Pobieraczek
nie może żądać od Janka zapłaty ani wynagrodzenia za ww. usługę ani też kary umownej. Zatem
odpowiedzialność z tytułu zawartej przez Janka K. umowy mogłaby powstać w sytuacji, gdyby
rodzice Janka potwierdzili fakt zawarcia umowy przez Janka K. po tym jak Pobieraczek wskazał by
im termin do potwierdzenia takiej umowy. Nieważna umowa traktowana jest tak jakby jej nie
nigdy nie zawarto.

Podsumowując, Janek K. nie miał obowiązku odpowiadania na pisma Pobieraczka i nie miał
również obowiązku zapłaty wynagrodzenia za usługę ani tym bardziej kary umownej.
Przepisy:
Kodeks cywilny:
Art. 15. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście,
oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo.
Art. 17. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ważności czynności prawnej, przez
którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub
rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.
Art. 18.
§ 1. Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności
prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, zależy od potwierdzenia umowy
przez tego przedstawiciela.
§ 2. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może sama potwierdzić umowę po
uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
§ 3. Strona, która zawarła umowę z osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych, nie może
powoływać się na brak zgody jej przedstawiciela ustawowego. Może jednak wyznaczyć temu
przedstawicielowi odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kazus 5:
Zagadnienia:
umowa zawierana na odległość, konsument, regulamin umieszczony na stronie internetowej,
zawarcie umowy przez Internet

Stan faktyczny:
Ania, która ma lat 18 zarejestrowała się na stronie internetowej Pobierczka chcąc skorzystać z
oferty „10 dni pobierania bez opłat” i ściągnąć ulubiony film. W tym też celu wypełniła formularz na
stronie głównej Pobieraczka zgodnie z zaleceniem, jak również wyraziła zgodę na przetwarzanie
danych w celu realizacji Usługi Usenet oraz potwierdziła, że zapoznała się z treścią regulaminu (mimo,
iż tego nie uczyniła) i akceptuje jego treść. Po dokonaniu rejestracji Ania otrzymała na wskazany przez
siebie podczas rejestracji adres e - mailowy wiadomość zawierającą link aktywacyjny. Klikając link
aktywacyjny Ania potwierdziła rejestrację, a tym samym fakt zawarcia umowy o świadczenie Usługi
Usenet. Następnego dnia Ania zalogowała się na stronie internetowej Pobieraczka chcąc ściągnąć

film, wówczas pojawił się komunikat, iż informujący o problemie z pobraniem aplikacji. Ania podjęła
jeszcze kilka prób, które zakończyły się niepowodzeniem. Po miesiącu Ania otrzymała e – maila z
informacją, iż ma obowiązek zapłacić abonament w kwocie 96,70 za korzystanie z usług serwisu
ponieważ upłynął już okres darmowego korzystania z usług Pobieraczka. Ania nie zapłaciła ww.
abonamentu ponieważ nigdy nie podpisała umowy, jak również nigdy nie skorzystała z usług
Pobieraczka. Po trzech miesiącach Ania otrzymała na swój adres e- mailowy wezwanie do zapłaty
kwoty 96,70 zł, z zastrzeżeniem, iż brak zapłaty w terminie 14 dni spowoduje skierowanie sprawy na
drogę sądową. W wezwaniu wskazano również, iż Pobieraczek posiada informację o numerze IP jej
komputera. Po otrzymaniu ww. wezwania do zapłaty Ania była zaniepokojona i zaczęła szukać
informacji dotyczących zawierania umów z Pobieraczkiem.

Rozwiązanie:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz. U. 2011 nr
199 poz. 1175) umowy zawierane z konsumentami bez jednoczesnej obecności obu stron
umowy, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w tym środków
komunikacji elektronicznej są tzw. umowami na odległość. W niniejszej sprawie Ania zawarła z
Eller Service s.c. Rafał Peisert, Iwona Kwiatkowska (dalej: Pobieraczek) umowę o świadczenie
Usługi Usenet, która stanowi umowę na odległość, albowiem strony nie zawarły tej umowy w
swojej obecności lub w obecności uprawnionych przedstawicieli. W/w ustawa mówi również o
tym, że przedsiębiorca tj. Eller Service s.c. Rafał Peisert, Iwona Kwiatkowska, który zawiera
umowę na odległość z konsumentem (Art. 221 Kodeksu cywilnego: Za konsumenta uważa się
osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową. w niniejszej sprawie z Anią, ma obowiązek uzyskać zgodę
konsumenta na posłużenie się środkiem komunikacji elektronicznej (Internet) w celu złożenia
propozycji zawarcia umowy. Podkreślić należy, iż istotnym jest przy zawieraniu wszelkich umów,
a w szczególności zawieranych na odległość czytanie regulaminów, które stanowią integralną
część umowy. Na stronie głównej Pobieraczka zamieszczony jest regulamin; w § 3 ust. 2
wskazano m.in., że korzystanie z Usługi Usenet wymaga rejestracji Usługobiorcy w systemie
spółki (…). Następnie w § 4 ust. 1 regulaminu wskazano, iż zawieranie umowy na świadczenie
Usługi Usenet realizowane jest na stronie pobierczek.pl i realizowane jest poprzez rejestrację
danych potencjalnego usługobiorcy oraz faktyczne zlecenie realizacji Usługi Usnet w
udostępnionym na wskazanej stronie formularzu rejestracyjnym. Zatem zapisy regulaminu
pozwalają uznać, że Ania dokonując rejestracji, w tym zaznaczając opcję, iż zapoznała się z
regulaminem i akceptuje jego treść wyraziła uprzednią zgodę na posłużenie się Internetem
(stroną internetową) w celu złożenia propozycji zawarcia umowy o świadczenie Usługi Usenet.
Przepisy ww. ustawy uprawniają konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na
odległość, bez podawania przyczyn, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. Przepisy
kodeksu cywilnego wskazują, że dniem zawarcia umowy jest dzień, w którym oświadczenie
osoby przyjmującej propozycję zawarcia umowy dotarło do podmiotu przedstawiającego taką

propozycję w taki sposób, iż mógł zapoznać się z jej treścią.5 Wobec tego przyjąć należy, iż Ania
zawarła umowę z Pobieraczkiem z dniem rejestracji na stronie Pobieraczka.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kazus 6
Zagadnienia:
czyny niedozwolone, odpowiedzialność małoletniego, odpowiedzialność rodziców

Stan faktyczny:
W przerwie międzyświątecznej przed Nowym Rokiem małoletni Radosław K. (16 lat)
bawił się z dwoma kolegami petardami. Małoletni kupili petardy w hipermarkecie za 50
złotych które dostali od rodziców, mówiąc, że potrzebują pieniędzy na wycieczkę szkolną. Gdy
małoletni Radosław zobaczył idącą chodnikiem koleżankę z klasy Zuzannę, postanowił
nastraszyć ją fajerwerkami. W tym celu kilkakrotnie wystrzelił ze specjalnej tuby, którą kupili
mu rodzice, petardę typu „Jumbo”. Pierwsze z dwóch petard wystrzeliły przy nogach
Zuzanny. Trzecia petarda ugodziła Zuzannę w oko, powodując uszkodzenie wzroku
dziewczynki.
Zuzanna przez 3 lata była poddawana leczeniu, wielokrotnie operowana. Skutkiem
wypadku był 45% uszczerbek na zdrowiu dziewczynki.
Poszkodowana reprezentowana przez rodziców pozwała solidarnie Radosława K. oraz
jego rodziców o zapłatę zadośćuczynienia w kwocie 100.000 złotych, ustalenia
odpowiedzialności pozwanych na przyszłość oraz zasądzenia solidarnie kosztów procesu, a
nadto renty w kwocie 400 złotych miesięcznie.
Małoletni na zajęciach przed feriami bożonarodzeniowymi miał w szkole zajęcia z
zakresu bezpieczeństwa związanego z używaniem fajerwerków w okresie noworocznym. Na
zajęciach tych jednak małoletni nie uważał i grał w tym czasie z kolegą w grę na telefonie
komórkowym.
Pytanie:
Kto ponosi odpowiedzialność? Rodzice, czy małoletni?
Rozwiązanie:
Poniżej 13 roku życia małoletni nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną
szkodę. Natomiast jeżeli małoletni – jak w niniejszym kazusie – ukończył 13 lat, to, czy
poniesie odpowiedzialność za szkodę, zależy od okoliczności sprawy. W szczególności w
sytuacji małoletniego, który ukończył 13 lat, ale nie ukończył 18 roku życia, należy ustalić,
czy z powodu rozwoju psychicznego i fizycznego małoletniemu można przypisać winę za

wyrządzoną szkodę. Odpowiedzialność małoletniego zatem będzie zależała od ogólnego
stopnia jego rozwoju, okoliczności wyrządzonej szkody, rodzaju naruszonych zasad
bezpieczeństwa, stopnia umyślności czy też możliwości przewidywania skutków swoich
zachowań. Dopiero, gdy małoletniemu nie będzie można przypisać winy, zobowiązani do
naprawienia szkody będą te osoby, które były obowiązane sprawować nadzór nad
małoletnim. Mogą to być w szczególności rodzice, nauczyciele, opiekunowie w zależności
od okoliczności wyrządzenia szkody, tj. pod czyją opieką znajdował się lub powinien się
znajdować małoletni w chwili wyrządzenia szkody.
W przytoczonym w kazusie należy uznać, że odpowiedzialność ponosi małoletni.
Małoletni działał bowiem z odpowiednim rozeznaniem. Małoletni kilkukrotnie wypalił
petardy, a po dwukrotnym upadku petard obok poszkodowanej nie zaniechał zabawy, co
uzasadnia przypisanie mu lekkomyślności. Małoletni powinien wiedzieć, w szczególności,
że był o tym uczony w szkole, że odpalenie petardy może spowodować uszczerbek na
zdrowiu osób trzecich. Małoletni miał ponadto 16 lat, a zatem z uwagi na swój wiek
powinien zdawać sobie sprawę z konsekwencji określonych zachowań. Z tego też można
przypisać małoletniemu winę. Rodzice nie ponoszą odpowiedzialności
Przepisy:
Zasady odpowiedzialności uregulowane są w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny ( Dz.U.1964.16.93 z późn. zmian. ) , a szczególności artykuły poniższe:

Art. 426. Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną
szkodę.

Małoletniego, który w chwili dokonywania czynu niedozwolonego nie ukończył 13 lat, nie
obciąża obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody, jeżeli przepisy prawne przewidują
odpowiedzialność sprawcy szkody na zasadzie winy.
Przepis art. 426 k.c. określa wiek 13 lat jako ustawową granicę dojrzałości psychofizycznej, a
więc zdolności do rozpoznania znaczenia i kierowania swoim postępowaniem przez
małoletniego. Sąd nie może badać stopnia rozwoju psychofizycznego małoletniego, który nie
ukończył 13 lat, ponieważ w żadnym przypadku nie będzie można przypisać mu winy. Natomiast
po ukończeniu 13 lat, zdolność deliktowa małoletniego podlega ogólnym regułom i sąd może
uznać niedopuszczalność przypisania winy małoletniemu, jeżeli stan jego sprawności fizycznej i
intelektualnej uniemożliwił mu ocenę znaczenia jego czynu. O spornej kwestii rozkładu ciężaru
dowodu niepoczytalności, jako okoliczności wyłączającej odpowiedzialność małoletniego, który
ukończył 13 lat .

Art. 427. Kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z
powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten obowiązany

jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi
nadzoru albo że szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru. Przepis
ten stosuje się również do osób wykonywających bez obowiązku ustawowego ani umownego
stałą pieczę nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy
poczytać nie można.
Przepis art. 427 k.c. znajduje zastosowanie, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:
1) została wyrządzona szkoda czynem niedozwolonym osoby, której nie można obciążyć
obowiązkiem naprawienia szkody wyłącznie dlatego, że z powodu wieku albo stanu
psychicznego lub cielesnego nie można przypisać jej winy;
2) istnieje osoba z mocy ustawy lub umowy zobowiązana do nadzoru nad małoletnim lub
niepoczytalnym sprawcą szkody, która z własnej winy obowiązku nadzoru nie dopełniła;
3) istnieje związek przyczynowy między niedopełnieniem obowiązku nadzoru a szkodą.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kazus 7:
Zagadnienia:
czyny niedozwolone, odpowiedzialność małoletniego, odpowiedzialność rodziców

Stan faktyczny:
Do małoletniego Jana K. (13 l. i 6 miesięcy) przyszli koledzy z klasy. Rodzice Jana K
postanowili zorganizować turniej unihokeja na swoim ogrodzie, gdyż z zawodu byli
nauczycielami WF. Jan K. i jego koledzy znali tę grę, gdyż grali w nią od pierwszej klasy
gimnazjum. Przed pierwszą grą rodzice Jana K. pouczyli małoletnich o jej zasadach.
Dzieci zaczęły grać Zakazy rodziców nie były przez młodzież przestrzegane. Każdy z
chłopców wymachiwał kijem, jak chciał. Gdy rodzice wyszli z ogrodu do domu, jeden z
chłopców podnosząc kij uderzył nim powoda w lewe oko. Dopiero gdy małoletni Damian M.
upadł i zaczął krzyczeć, rodzice wybiegli z domu, podbiegli do niego pytając: „co się stało?”
Na skutek wypadku Damian M. doznał ciężkiego urazu gałki ocznej lewej; uszkodzeniu uległa
rogówka i spojówka oka.
Pytanie:
Kto ponosi odpowiedzialność? Rodzice, czy małoletni?
Rozwiązanie:
Przy wyborze rodzaju zajęć sportowych należy reagować, gdy młodzież w toku
konkretnych rozgrywek nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Rodzice, nauczyciele WF-u
lub inne osoby prowadzące zajęcia sportowe powinni przewidywać realną możliwość
zaistnienia wypadku i z tego względu przerwać grę w razie stwierdzenia, że wywołała ona
agresywne zachowania młodzieży. W niniejszej sprawie rodzice ponoszą
odpowiedzialność. Działanie rodziców było zawinione. Przy wyborze rodzaju zajęć z

wychowania fizycznego i sprzętu sportowego powinni oni bowiem uwzględnić
uwzględniać nie tylko fakt, że dana gra jest dopuszczona dla młodzieży, ale reagować, gdy
młodzież w toku konkretnych rozgrywek nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, tj.
przewidywać realną możliwość zaistnienia wypadku i z tego względu przerwać grę w razie
stwierdzenia, że wywołała ona agresywne zachowania uczniów. Rodzice nie nadzorowali
gry małoletnich, pozostawiając ich samym sobie, chociaż mogli i powinni przewidzieć –
uwzględniając wiek i zachowanie małoletnich – że zorganizowana przez nich gra może
być dla małoletnich niebezpieczna.
Nie można przypisać winy małoletnim, gdyż mogli spodziewać się, że zabawa
zorganizowana przez rodziców – wuefistów jest bezpieczna. Z tego też powodu
odpowiedzialność ponoszą rodzice, którzy byli zobowiązani do nadzoru nad małoletnim i
nie powinni opuszczać miejsca gry w unihokeja. Ponadto z uwagi na wiek, małoletni
mogli nie przewidywać skutków określonych zachowań w czasie gdy sportowej, która była
dla nich zabawą.
Przepisy:
Zasady odpowiedzialności uregulowane są w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodek
cywilny ( Dz.U.1964.16.93 z późn. zmian. ) , a szczególności artykuły poniższe:
Art. 426. Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za
wyrządzoną szkodę.

Małoletniego, który w chwili dokonywania czynu niedozwolonego nie ukończył 13 lat,
nie obciąża obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody, jeżeli przepisy prawne przewidują
odpowiedzialność sprawcy szkody na zasadzie winy.
Przepis art. 426 k.c. określa wiek 13 lat jako ustawową granicę dojrzałości
psychofizycznej, a więc zdolności do rozpoznania znaczenia i kierowania swoim
postępowaniem przez małoletniego. Sąd nie może badać stopnia rozwoju psychofizycznego
małoletniego, który nie ukończył 13 lat, ponieważ w żadnym przypadku nie będzie można
przypisać mu winy. Natomiast po ukończeniu 13 lat, zdolność deliktowa małoletniego podlega
ogólnym regułom i sąd może uznać niedopuszczalność przypisania winy małoletniemu, jeżeli
stan jego sprawności fizycznej i intelektualnej uniemożliwił mu ocenę znaczenia jego czynu. O
spornej kwestii rozkładu ciężaru dowodu niepoczytalności, jako okoliczności wyłączającej
odpowiedzialność małoletniego, który ukończył 13 lat

Art. 427. Kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z
powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten
obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość
obowiązkowi nadzoru albo że szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu
nadzoru. Przepis ten stosuje się również do osób wykonywających bez obowiązku ustawowego
ani umownego stałą pieczę nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub
cielesnego winy poczytać nie można.

Przepis art. 427 k.c. znajduje zastosowanie, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:
1) została wyrządzona szkoda czynem niedozwolonym osoby, której nie można obciążyć
obowiązkiem naprawienia szkody wyłącznie dlatego, że z powodu wieku albo stanu
psychicznego lub cielesnego nie można przypisać jej winy;
2) istnieje osoba z mocy ustawy lub umowy zobowiązana do nadzoru nad małoletnim lub
niepoczytalnym sprawcą szkody, która z własnej winy obowiązku nadzoru nie dopełniła;
3) istnieje związek przyczynowy między niedopełnieniem obowiązku nadzoru a szkodą.
Spośród przepisów prawnych nakładających obowiązek nadzoru nad małoletnimi do lat
13 lub niepoczytalnymi należy zwłaszcza wskazać na przepisy kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego (por. art. 92 i n., art. 1121, art. 121 i n., art. 145 i n., art. 175 i n., art. 178 i n.), a
także innych ustaw, jak ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.), ustawa z 5 lipca 1996 r. o
zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217 z późn. zm.).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kazus 8:
Zagadnienia:
dziedziczenie, przyjęcie i odrzucenie spadku, przyjęcie spadku wprost i z dobrodziejstwem inwentarza

Stan faktyczny:
Po śmierci mężczyzny wdowa oraz małoletni syn (17 lat) zastanawiają się, co robić w sytuacji
gdy zmarły nie sporządził testamentu, pozostawił po sobie długi w wysokości 100.000 złotych, a
wartość pozostałego majątku spadkowego wynosi 20.000 złotych. Wdowa dowiedziała się od
znajomej, że powinna złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku, natomiast syn nie powinien się
martwić, albowiem osoba małoletnia nabywa spadek z tzw. „dobrodziejstwem inwentarza”.

Rozwiązanie:
Jeżeli zmarły nie sporządził testamentu, ma miejsce dziedziczenie ustawowe, tzn.
przepisy prawa określają kto nabył spadek. Istotnie, w powyższym przykładzie wdowa i syn
dziedziczą z ustawy w częściach równych. Jednakże spadkobierca zawsze może się wypowiedzieć
co do tego, czy przyjmuje spadek. Może to zrobić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym
dowiedział się o powołaniu do dziedziczenia. We wskazanym przykładzie będzie to zapewne
dzień śmierci męża i ojca. Brak oświadczenia w tym terminie jest jednoznaczny z prostym
przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest m. in. osoba małoletnia, brak oświadczenia
spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

W takiej sytuacji spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości
ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku (art. 1031 § 2 kodeksu cywilnego). Mówiąc
inaczej, nie odpowiada za długi spadkowe w takim zakresie, w jakim przewyższają one „aktywa”
spadkowe. Jeżeli zatem długi wynoszą 100.000 złotych, a wartość pozostałego majątku
spadkowego wynosi 20.000 złotych, to spadkobierca odpowiada za długi tylko do wysokości
20.000 złotych.
Należy jednak mieć na uwadze, że w podanym przykładzie znacznie lepiej jest odrzucić
spadek, niż przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza. Ten, kto przyjął spadek z dobrodziejstwem
inwentarza, jest wszakże spadkobiercą i może otrzymywać wysyłane przez wierzycieli wezwania
do zapłaty, być pozwanym w procesie sądowym, a nawet może być przeciwko niemu wydany
wyrok sądowy w sprawie o zapłatę. Wprawdzie w takim wyroku znajdzie się wzmianka o
ograniczeniu odpowiedzialności do określonej kwoty, ale mimo wszystko będzie to wyrok
sądowy, nawet z perspektywą przymusowego wykonania przez komornika. Ponadto nigdzie nie
jest wskazane, że zaspokojenie długów spadkowych może się odbywać tylko z majątku
spadkowego. Jest określona tylko górna granica tej odpowiedzialności, a zatem np. egzekucja
może zostać skierowana do dowolnego składnika majątku spadkobiercy.
Sama procedura sporządzania spisu tzw. „stanu czynnego spadku” również może być
źródłem nieprzyjemnych doznań, zwłaszcza finansowych. Spis przedmiotów i praw spadkowych
sporządza bowiem komornik sądowy na koszt spadkobiercy, a opłata za tę czynność wynosi 10 %
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę (z możliwością
ubiegania się o obniżenie tych kosztów).
Przepisy:
Art. 1012 Kodeksu cywilnego
„Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie
proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z
dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.
Art. 1015 kodeksu cywilnego
„§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy
od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym
przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do
czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego
ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest
jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kazus 9:
Zagadnienia:
umowa rachunku bankowego, zdolność do czynności prawnych, zgoda rodziców na zawarcie umowy
przez małoletniego, określenie limitu wypłat i przelewów

Stan faktyczny:
Łukasz w wieku 14 lat zamierzał otworzyć rachunek bankowy i w tym celu złożył wniosek w
jednym z banków. Bank po rozpatrzeniu wniosku zawarł umowę, lecz jej wejście w życie uzależnił od
zgody rodziców Łukasza. Na prośbę syna rodzice udali się banku i potwierdzili umowę. Jednocześnie
rodzice postanowili, że od tej pory kieszonkowe, które Łukasz co miesiąc otrzymywał w wysokości 100
zł, będzie przekazywane na jego rachunek bankowy. Po otwarciu rachunku Łukasz podjął próbę
wypłaty w bankomacie całego kieszonkowego w kwocie 100 zł, lecz uzyskał informację, że na
rachunku nie ma dostatecznej sumy środków na taką wypłatę. Po zalogowaniu się do serwisu
internetowego stwierdził, że z kwoty przekazanej przez rodziców bank pobrał kwotę 6,90 zł tytułem
opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i kwotę 2 zł tytułem opłaty za korzystanie z usług
bankowości elektronicznej. Po jakimś czasie na rachunek Łukasza wpłynęła kwota 300 zł, która
została przekazana przez dziadka z okazji 15-tych urodzin. Mając taką kwotę do dyspozycji, Łukasz
zamierzał nabyć w sklepie internetowym rakietę tenisową za cenę 209 zł. Gdy jednak zlecił
przekazanie kwoty na poczet ceny na rachunek sprzedawcy, bank odmówił przeprowadzenia operacji.
Po wyjaśnieniu okazało się, że rodzice złożyli w banku pismo, w którym zastrzegli, że suma wypłat i
przelewów dokonywanych przez Łukasza nie może przekraczać miesięcznie kwoty 200 zł.

Pytania:
1) Czy Łukasz mógł w swoim imieniu zawrzeć z bankiem umowę rachunku bankowego?
2) Czy bank musiał uzależnić skuteczność tej umowy od zgody rodziców Łukasza?
3) Czy bank mógł pobrać z środków zgromadzonych na rachunku opłaty za prowadzenie
rachunku i korzystanie z usług bankowości elektronicznej?
4) Czy rodzice Łukasza mogli sprzeciwić się dokonywaniu przez Łukasza wypłat i przelewów
ponad kwotę 200 zł miesięcznie?
5) Co powinien zrobić Łukasz, by wypłacane przez niego z rachunku kieszonkowe nie było
umniejszane o koszty związane z opłatami bankowymi?

Rozwiązanie:
1) Tak. Łukasz jako osoba, która ukończyła trzynaście lat, ma ograniczoną zdolność do
czynności prawnych (art. 15 k.c.). Osoba taka może w swoim imieniu dokonywać

2)

3)

4)

5)

czynności prawnych, w tym zawierać umowy, aczkolwiek niektóre banki w wewnętrznych
regulaminach zastrzegają, że umowę rachunku bankowego na rzecz osoby małoletniej
może zawrzeć wyłącznie jej przedstawiciel ustawowy.
Tak. Umowa rachunku bankowego jest umową, w ramach której dochodzi do zaciągania
zobowiązań oraz do rozporządzania swoimi prawami, w związku z czym w razie jej
zawarcia przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych, ważność tej
umowy co do zasady zależy od uprzedniej zgody albo późniejszego potwierdzenia tej
umowy przez przedstawiciela ustawowego (art. 17 i art. 18 § 1 k.c.).
Tak. Bank może pobierać opłaty w związku z wykonywaniem umowy rachunku
bankowego, a stosowne postanowienia w tej mierze powinny znaleźć się w dokumencie
umowy (art. 52 ust. 2 pkt 6 ustawy – Prawo bankowe). Opłaty te są pobierane w drodze
potrącenia należności z tytułu opłat z środków zgromadzonych na rachunku.
Tak. Małoletni posiadacz rachunku bankowego może co do zasady swobodnie
dysponować środkami zgromadzonymi na tym rachunku. Jednakże przedstawiciel
ustawowy małoletniego w piśmie skierowanym do banku może się temu sprzeciwić, a co
za tym idzie może także wprowadzić w tej mierze określone ograniczenia (art. 58 ustawy –
Prawo bankowe).
Łukasz powinien znaleźć bank, który nie pobiera opłat za prowadzenie rachunku
bankowego oraz usługi bankowości elektronicznej albo zwrócić się do rodziców o
podwyższenie kieszonkowego o kwotę potrzebą na pokrycie tych opłat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kazus 10:
Zagadnienia:
umowa pożyczki, ograniczona zdolność do czynności prawnych, rozporządzanie zarobkiem
małoletniego

Stan faktyczny:
Piętnastoletni Andrzej postanowił spełnić prośbę swojego przyjaciela Pawła i pomóc mu w
kupnie roweru. Paweł za dwa dni miał obchodzić szesnaste urodziny i od rodziców dostał 800 zł w
prezencie, właśnie na zakup roweru. W tym celu chłopcy udali się do sklepu, gdzie Paweł już wcześniej
zauważył typ roweru, który mu odpowiadał. Jednak w czasie wizyty w sklepie Pawłowi spodobał się
inny model roweru, niestety dużo droższy. Andrzej postanowił poratować przyjaciela i oświadczył, że
pożyczy mu 400 zł, które ma przy sobie. Na tę kwotę składa się 100 zł, które otrzymał od babci na
„własne wydatki”, a kolejne 100 zł zarobił roznosząc ulotki. Natomiast 200 zł ojciec dał mu na zakup
tuszu do drukarki; poprosi więc ojca o pożyczkę w tej kwocie. Paweł stwierdził, że chętnie pożyczy od
Andrzeja 400 zł, ale będzie mógł mu je zwrócić dopiero za pół roku. Andrzej zgodził się, a Paweł kupił
wybrany rower za kwotę 1200 zł. Niestety ojciec Andrzeja, gdy dowiedział się o pożyczce, oświadczył,
że nie zgadza się na nią i zażądał od Pawła zwrotu 400 zł.

Pytanie: Czy Andrzej mógł pożyczyć pieniądze Pawłowi, bez zgody rodziców?

Rozwiązanie:
Zawarcie przez piętnastolatka umowy pożyczki na kwotę 400 zł nie należy do umów
drobnych, bagatelnych (art. 20 k.c.). Andrzej mógł samodzielnie, swobodnie dysponować
wyłącznie kwotą 100 zł, którą zarobił roznosząc ulotki (art. 21 k.c.). Dla udzielenie pożyczki w
pozostałej części powinien mieć zgodę któregokolwiek z rodziców (art. 17 k.c.). Pieniądze
otrzymane od babci nie pochodziły od przedstawiciela ustawowego Andrzeja, a pieniądze
otrzymane od ojca nie były przekazane Andrzejowi do jego swobodnej dyspozycji, lecz na zakup
tuszu do drukarki (art. 22 k.c.).
Wobec sprzeciwu ojca Andrzeja, Paweł będzie musiał niezwłocznie zwrócić 300 zł.

Przepisy:
Kodeks cywilny
Art. 15. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat
trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo.
Art. 17. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ważności czynności prawnej,
przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub
rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.
Art. 18. § 1. Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do
czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, zależy od
potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela.
§ 2. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może sama potwierdzić umowę po
uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
§ 3. Strona, która zawarła umowę z osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych, nie
może powoływać się na brak zgody jej przedstawiciela ustawowego. Może jednak wyznaczyć
temu przedstawicielowi odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.
Art. 19. Jeżeli osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych dokonała sama
jednostronnej czynności prawnej, do której ustawa wymaga zgody przedstawiciela
ustawowego, czynność jest nieważna.
Art. 20. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela
ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych
bieżących sprawach życia codziennego.

Art. 21. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela
ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów
inaczej postanowi.
Art. 22. Jeżeli przedstawiciel ustawowy osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych
oddał jej określone przedmioty majątkowe do swobodnego użytku, osoba ta uzyskuje pełną
zdolność w zakresie czynności prawnych, które tych przedmiotów dotyczą. Wyjątek stanowią
czynności prawne, do których dokonania nie wystarcza według ustawy zgoda przedstawiciela
ustawowego.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kazus 11:
Zagadnienia:
czyny niedozwolone, naruszenie dóbr osobistych, odpowiedzialność małoletnich, zadośćuczynienie

Stan faktyczny:
Na boisku szkolnym w czasie przerwy, grupa 4 uczniów otoczyła jednego z uczniów,
popychając go i wyśmiewając jego ubiór. Uczeń próbował się bronić, co spowodowało dalszą
eskalację agresywnych zachowań. Całemu zajściu przyglądali się inni uczniowie tej samej klasy. Jeden
z nich telefonem komórkowy nagrał całe zajście, bez zgody ucznia atakowanego, jak i jego
napastników. Następnie umieścił film na portalu Facebook opatrując go komentarzem , że to
najśmieszniejsze wydarzenie szkolne z ostatniego tygodnia. Uczniowie biorący udział w zdarzeniu,
zarówno ofiara jak i atakujący po umieszczeniu filmu na portalu otrzymali od swoich koleżanek i
kolegów z klasy, niebiorących udziału w zdarzeniu, liczne telefony i sms-y komentujące zdarzenie, w
których stali się ofiarami żartów i drwin.

Rozwiązanie:
W OPISANYM W KAZUSIE PRZYPADKU NASTĄPIŁO NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH:
1) PRZEZ ATAKUJĄCYCH
a) cześć i godność atakowanego,
b) nietykalność osobista atakowanego,
c) wolność rozumiana jako prawo do spokojnego i nieskrępowanego odpoczynku
podczas przerwy w lekcjach w miejscu wyznaczonym do tego przez szkołę.
2) PRZEZ NAGRYWAJĄCEGO
a) prawo do ochrony wizerunku atakowanego,
b) cześć i godność atakowanego,
c) prawo do ochrony wizerunku atakujących,

gdyż nagranie zostało wykonane wbrew ich woli, a celem nagrania nie była chęć
udzielenia pomocy w obronie naruszonych dóbr osobistych atakowanego, tylko
rozpowszechnienie nagranego zdarzenia dla zabawy.
3) PRZEZ UCZNIÓW WYKONUJĄCYCH TELEFONY I SMS-y.
a) cześć i godność atakowanego;
b) część i godność atakujących, gdyż żarty i drwiny kierowane pod ich adresem nie
były motywowane chęcią udzielenia atakowanemu pomocy.

ODPOWIEDZIALNOŚC POSZCZEGÓLNYCH UCZNIÓW:

1. Jeżeli są pełnoletni, albo ukończyli 13 lat (zarówno atakujących, nagrywającego, jak i
uczniów wykonujących telefony i sms-y):
a) na podstawie art. 24 kodeksu cywilnego:
- nakazanie przez sąd przeproszenia pisemnie lub w formie ustnej np. w obecności
wszystkich uczniów na lekcji wychowawczej w klasie,
- nałożenie przez sąd zakazu takich naruszeń
(w drastycznych przypadkach
wzmocnionego zakazem zbliżania się do atakowanego, co mogłoby być równoznaczne
z usunięciem atakujących ze szkoły),
b) na podstawie art. 448 kodeksu cywilnego zasądzenie przez sąd od każdego z w/w uczniów
na rzecz atakowanego oznaczonej kwoty pieniężnej ( prawo nie wyznacza górnej granicy)
jako zadośćuczynienie za krzywdę doznaną przez atakowanego.
2. Jeżeli są małoletni , którzy nie ukończyli lat 13 ( zarówno atakujących, nagrywającego,
jak i wykonujących telefony i sms-y ):
a) na podstawie art. 24 kodeksu cywilnego:
-nakazanie przez sąd przeproszenia pisemnie lub w formie ustnej np. w obecności
wszystkich uczniów na lekcji wychowawczej w klasie,
- nałożenie przez sąd zakazu takich naruszeń,
b) na podstawie art. 448 kodeksu cywilnego tylko w wyjątkowych wypadkach
zasądzenie przez sąd od każdego z w/w uczniów na rzecz atakowanego oznaczonej kwoty
pieniężnej jako zadośćuczynienie za krzywdę doznaną przez atakowanego ( gdy brak jest osób
zobowiązanych do nadzoru i ponoszących odpowiedzialność za zdarzenie albo gdy nie można
od nich uzyskać zadośćuczynienia i jest to zgodne z zasadami współżycia społecznego).

Przepisy:

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej oraz ratyfikowane przez Polskę
międzynarodowe np. Europejska Konwencja Praw Człowieka oraz Kodeks Cywilny.

umowy

W Kodeksie Cywilnym wskazano przykładowy katalog dóbr osobistych to jest: zdrowie,
wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica
korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i
racjonalizatorska ( artykuł 23 kodeksu cywilnego). Inne dobra osobiste niż w/w również
podlegają ochronie. W Kodeksie Cywilnym wskazano też czego może żądać osoba, której dobro
zostało zagrożone lub naruszone (artykuły 24 i 448 Kodeksu Cywilnego):
1). jeżeli dobro osobiste człowieka zostało tylko zagrożone poprzez działanie innych osób,
można żądać zaniechania ( zaprzestania ) tego działania;
2). jeżeli dobro osobiste człowieka zostało już naruszone można żądać, aby osoba, która
dopuściła się naruszenia:
a) dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby
złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie ( np. w prasie),
b) zapłaciła zadośćuczynienie pieniężne pokrzywdzonemu,
c) zapłaciła odpowiednią sumę pieniężną na wskazany cel społeczny,
d) naprawiła szkodę majątkową, jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została
wyrządzona taka szkoda ( na zasadach ogólnych określonych w przepisach kodeksu
cywilnego).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kazus 12:
Zagadnienia:
zawarcie umowy przez Internet, regulamin sklepu internetowego, wzorce umów

Stan faktyczny:
18-letni Adrian chciał kupić narty, które potrzebował na obóz narciarski w dniach 6-19 lutego 2012
roku. W dniu 13 stycznia 2012 roku w sklepie sportowym obejrzał dostępne modele nart i wybrał ten
o najbardziej odpowiednich dla niego parametrach. Adrian zanotował jego nazwę i postanowił
porównać ceny tych nart w Internecie. W jednym ze sklepów internetowych cena nart była o kilkaset
złotych niższa niż w sklepie sportowym, w którym oglądał ten sam model. W dniu 20 stycznia 2012
roku na stronie internetowej tego sklepu Adrian kliknął przycisk „kupuję”, po czym pojawił się
komunikat „Potwierdź zapoznanie się z treścią regulaminu sklepu”. Adrian nie przeczytał
zamieszczonego i dostępnego do pobrania na stronie internetowej regulaminu, ale zaznaczył w
odpowiednim miejscu, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje jego warunki. Adrian otrzymał

następnie e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Ponieważ przesyłka nie nadchodziła, w dniu
1 lutego Adrian zadzwonił na numer telefonu podany na stronie internetowej sklepu. Podczas
rozmowy powiedziano mu, że zgodnie z regulaminem sklepu termin realizacji zamówień wynosi
maksymalnie 21 dni od dnia złożenia zamówienia. Adrian stwierdził, że nie czytał regulaminu,
ponieważ się spieszył, a przy dokonywaniu zakupu nie wiedział, że realizacja zamówienia tyle potrwa.
Spodziewał się, że narty otrzyma nie później niż w ciągu dwóch tygodni, ponieważ w sklepie
sportowym, w którym je oglądał powiedziano mu, że to najdłuższy czas, który jest potrzebny do
sprowadzenia nart z hurtowni. Narty zostały dostarczone w dniu 9 lutego 2012 roku.

Pytanie:
Czy Adrian jest związany postanowieniami regulaminu sklepu?

Rozwiązanie:
Regulamin sklepu w przedstawionym przypadku to tzw. elektroniczny wzorzec umowy. Wzorzec
taki wiąże Adriana, ponieważ był on udostępniony na stronie internetowej sklepu, a Adrian mógł
go pobrać z tej strony i odtworzyć w każdym czasie. Klikając przycisk „kupuję” i akceptując
regulamin, jego treść stała się częścią umowy między sprzedawcą a kupującym (Adrianem). W
tej sytuacji przyjmuje się, że Adrian i sprzedawca chcieli zawrzeć umowę na zasadach
wynikających m.in. z regulaminu sklepu. Umowa to zgodne oświadczenie (wyrażenie) woli obu
jej stron. Sprzedawca i Adrian zgodnie zatem ustalili, że termin dostarczenia nart będzie wynosił
21 dni od daty ich zamówienia. Dostarczając narty w dniu 9 lutego 2012 roku sprzedawca
prawidłowo wykonał swoje zobowiązanie, mimo że z punktu widzenia Adriana zostały one
dostarczone zbyt późno. Decydujące znaczenie ma tu termin wynikający z regulaminu tego
konkretnego sklepu internetowego, ponieważ ten regulamin kształtuje zasady wykonania tego
konkretnego zobowiązania sprzedawcy. Fakt, że w rzeczywistości Adrian nie czytał tego
regulaminu i nie znał jego treści przed zawarciem umowy nie ma znaczenia dla kwestii jego
związania treścią regulaminu. Zgodnie z art. 384 § 4 Kodeksu cywilnego, „jeżeli jedna ze stron
posługuje się wzorcem umowy w postaci elektronicznej, powinna udostępnić go drugiej stronie
przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać
w zwykłym toku czynności.” Nie jest zatem konieczne, aby klient sklepu przeczytał regulamin
przed zawarciem umowy, ale jedynie, żeby przedsiębiorca (sprzedawca) umożliwił mu
przechowywanie i odtwarzanie takiego dokumentu. Decyzja co do jego przeczytania należy do
klienta, a podpisując umowę bez zapoznania z treścią regulaminu, działa „na własne ryzyko”.

Przepisy:
Art. 384. § 1. Kodeksu cywilnego:
Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy,
regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy.

Art. 384. § 4. Kodeksu cywilnego:
Jeżeli jedna ze stron posługuje się wzorcem umowy w postaci elektronicznej, powinna udostępnić go
drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i
odtwarzać w zwykłym toku czynności.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kazus 13:
Zagadnienia:
wzorce umów, regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, podpisanie umowy bez jej czytania

Stan faktyczny:
Anna kupiła w salonie operatora telefonii komórkowej telefon na abonament. Cena
abonamentu miała wynosić 30 zł miesięcznie. Anna podpisała umowę w kilku miejscach wskazanych
przez pracownika w salonie oraz odebrała pakiet startowy, który zawierał m.in. kilka spisanych
drobną czcionką dokumentów. Od wejścia do salonu do podpisania umowy minęło ok. 15 minut.
Po upływie miesiąca od podpisania umowy Anna otrzymała fakturę na 39 zł. Udała się do
salonu, aby wyjaśnić nieporozumienie, ponieważ skorzystała opcji abonamentu za 30 zł miesięcznie.
W salonie powiedziano jej, że abonament wynosi 30 zł miesięcznie, a pozostałe 9 zł do koszt pakietu
dodatkowych 100 sms-ów, wykupionego obok abonamentu, a wszystko jest dokładnie
wyszczególnione w umowie oraz regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych, który
otrzymała w pakiecie startowym. Zwrócono jej także uwagę, iż pod treścią umowy podpisała
oświadczenie, że przed jej zawarciem otrzymała pakiet startowy, w tym m.in. wspomniany regulamin
i zapoznała się z jego treścią. W regulaminie była również mowa o tym, że z dodatkowego pakietu
smsów można zrezygnować bezpłatnie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia
umowy, a wcześniejsza rezygnacja jest możliwa za zapłatą kwoty 50 zł.

Pytanie:
Czy Anna musi płacić 39 zł miesięcznie? Czy wiążą ją postanowienia umowy i regulaminu, których nie
czytała?

Rozwiązanie:
W opisanym przypadku, regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych to tzw.
wzorzec umowy. Anna nie miała żadnego wpływu na treść tego wzorca, ale podpisała
oświadczenie, że otrzymała pakiet startowy, w tym regulamin, przez zawarciem umowy. Zgodnie
z art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego „ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności

ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stroną, jeżeli został jej doręczony
przed zawarciem umowy.” Nie ma zatem znaczenia kwestia, czy Anna faktycznie przeczytała
regulamin, wystarczające jest, że wzorzec umowy został jej doręczony.
Postanowienia wzorca stały się częścią umowy. Z regulaminu wynikało, że cena
abonamentu to 30 zł, ale też, że oprócz abonamentu wykupiono pakiet smsów, który kosztował
9 zł miesięcznie. Rezygnacja z pakietu przez upływem 6 miesięczny jest związana z obowiązkiem
zapłaty tzw. kary umownej w wysokości 50 zł. Również i te postanowienia wzorca wiążą Annę,
mimo iż o nich nie wiedziała. Anna zawarła umowę na warunkach wynikających z jej treści oraz
treści wzorca i musi ją respektować, aby należycie wywiązać się z zaciągniętych zobowiązań.

Przepisy:
Art. 384. § 1. Kodeksu cywilnego:
Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy,
regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy.

Art. 384. § 4. Kodeksu cywilnego:
Jeżeli jedna ze stron posługuje się wzorcem umowy w postaci elektronicznej, powinna udostępnić go
drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i
odtwarzać w zwykłym toku czynności.

Zagadnienia przygotowane przez
Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy
w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski

Zawartość opracowania:
- Blok pierwszy: Co o prawie pracy powinien wiedzieć młody człowiek
- Blok drugi: Postulaty zmian przepisów prawa

Blok pierwszy: Co o prawie pracy powinien wiedzieć młody człowiek

Zespół proponuje przygotowanie „Informatora wiedzy prawniczej dla młodego człowieka”,
zawierającego następujące zagadnienia:

I.

Prawo pracy

Formy aktywności zawodowej:
1. Zatrudnienie na podstawie Kodeksu pracy (umowy o pracę)
a) rodzaje umów o pracę:
a. na okres próbny,
b. na czas określony,
c. na czas wykonywania określonej pracy,
d. na zastępstwo pracownika,
e. na czas nieokreślony,
b) szczególne zasady zatrudniania młodocianych pracowników (między 16 a 18 rokiem życia),
c) podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie: (i) dokumentowania faktu zatrudnienia
(obowiązek wydania umowy na piśmie), (ii) przebiegu zdarzeń w okresie zatrudnienia
(dokumentacja czasu pracy, dokumentacja płacowa), (iii) zgłoszenia pracownika do
ubezpieczenia społecznego i odprowadzania składek na to ubezpieczenie oraz doniosłości

tych obowiązków dla przyszłej sytuacji pracownika, jako osoby korzystającej z ubezpieczenia
społecznego, (iv) wydanie świadectwa pracy po ustaniu stosunku pracy
d) podstawowe uprawnienia pracownika - prawo do otrzymywania wynagrodzenia w ustalonym
terminie (szczególna ochrona wynagrodzenia, wynagrodzenie za czas pracy, za czas
niewykonywania pracy, wynagrodzenie chorobowe), prawo do urlopu, prawo do świadczeń z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, uprawnienia związane z
rodzicielstwem, uprawnienia w razie wypadku przy pracy,
e) podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników - z inicjatywy pracodawcy lub na wniosek
pracownika,
f)

podstawowe obowiązki pracownika – świadczenie pracy w miejscu i w czasie określonym
przez pracodawcę, przestrzeganie regulaminu pracy,

g) na czym polega zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po jego zakończeniu
h) formy ustania stosunku pracy - rozwiązanie umowy:

a.

za porozumieniem stron,

b. za wypowiedzeniem,
c. bez wypowiedzenia, w tym zwłaszcza w trybie dyscyplinarnym,
d. po upływie terminu, na który została zawarta,

2. Postępowanie przed sądem pracy
a) jakimi sprawami zajmuje się sąd pracy
b) jak się wnosi sprawę do sądu pracy i w jakim czasie
c) o co można wnosić w razie zwolnienia z pracy
d) jak wygląda i ile kosztuje postępowanie przed sądem pracy
e) czy przed sądem pracy trzeba występować z pełnomocnikiem (osobą z rodziny, adwokatem,
radcą prawnym)
3. Wykonywanie pracy na podstawie umów Kodeksu cywilnego
a) umowa zlecenia / o świadczenie usług,
b) umowa o dzieło,
c) różnice między tymi umowami w odniesieniu do umowy o pracę w szczególności w zakresie:
prawa do wynagrodzenia, prawa do urlopu wypoczynkowego, prawa do świadczeń z
ubezpieczenia społecznego,

4. Postępowanie przed sądem powszechnym wydział cywilny
a) co to są sądy powszechne (jakie rodzaje) i czym się zajmują
b) kiedy należy udać się do sądu i czy w każdym przypadku mogę skierować sprawę cywilną do
sądu
c) czy przed wniesieniem pozwu należy podjąć jakieś inne czynności
d) do którego sądu należy skierować pozew lub wniosek – rejonowego czy okręgowego
e) który sąd jest właściwy miejscowo do rozpoznania sprawy

Załączniki – wzory:
Wzór umowy o pracę
Wzór pozwu do sądu pracy
Wzór umowy zlecenia,
Wzór umowy o dzieło
Wzór pozwu do sądu cywilnego

II.

Prawo działalności gospodarczej

1. Działalność gospodarcza
a) na czym polega
b) kto może prowadzić działalność gospodarczą – czy trzeba być pełnoletnim
c) jak założyć działalność gospodarczą – krok po kroku
d) opodatkowanie w ramach działalności gospodarczej
e) podatek VAT – co to jest, kto i kiedy musi być podatnikiem
f)

składki ZUS

i)

umowy które winien znać przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą
i.

umowa ubezpieczenia

ii.

umowa zlecenia

iii.

umowa o dzieło

iv.

umowa o roboty budowlane

j)

v.

umowa agencyjna

vi.

franczyza

vii.

factoring

viii.

umowa najmu lokalu

ix.

umowa przewozu krajowego i międzynarodowego

x.

umowa sprzedaży

zawieszenie i zakończenie działalności gospodarczej (kiedy i w jaki sposób)

2. Prowadzenie działalności w ramach wybranych spółek
a) spółka cywilna (w tym w szczególności zasady odpowiedzialności)
a. forma umowy spółki cywilnej i jej obligatoryjne elementy
b. charakter prawny majątku spółki
c. odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki
d. reprezentacja i prowadzenie spraw spółki cywilnej
e. zmiana składu osobowego wspólników
f.

podstawowe zasady opodatkowania spółki i wymogi w zakresie księgowości

b) spółka jawna
a. forma umowy spółki jawnej i jej obligatoryjne elementy
b. charakter odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki jawnej
c. podstawowe prawa i obowiązki wspólników spółki jawnej
d. reprezentacja i prowadzenie spraw spółki cywilnej
e. zmiana składu osobowego wspólników - warunki i sposób jej przeprowadzenia
f.

podstawowe zasady opodatkowania spółki i wymogi w zakresie księgowości

c) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
a. forma umowy spółki z o.o. i jej obligatoryjne elementy,
b. kapitał zakładowy spółki – wysokość i konieczność wniesienia wkładów na jego
pokrycie
c. pozycja

wspólników

w

spółce

z

ograniczoną

odpowiedzialnością

(brak

odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki jako cecha spółek
kapitałowych)

d. organy spółki, w tym odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki,
e. podstawowe zasady opodatkowania spółki i wymogi w zakresie księgowości

3.

Krajowy Rejestr Sądowy i Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (co to
jest, kiedy i co wpisujemy i jakie znaczenie ma wpis)

4. Co to są biura informacji gospodarczej - rejestry dłużników
5. Przedsiębiorca przed sądem – sądy gospodarcze i sądy pracy
a) co to jest sąd gospodarczy i sąd pracy
b) czy przed wniesieniem pozwu należy podjąć jakieś inne czynności
c) do którego sądu należy skierować pozew lub wniosek – rejonowego czy okręgowego
d) który sąd jest właściwy miejscowo do rozpoznania sprawy
e) czy w postępowaniu cywilnym należy działać samodzielnie, czy można korzystać
z pełnomocnika (czy są sytuacje, ze trzeba mieć pełnomocnika zawodowego i kiedy można
żądać ustanowienia pełnomocnika z urzędu)

6. Znaczenie ugody i mediacji w postępowaniu cywilnym oraz mediacji przesądowej
7. Praca za granicą – z podziałem na państwa Unii Europejskiej i pozostałe
a) Wakacyjna praca dla młodzieży – gdzie uzyskać informacje o pracodawcach, ubezpieczenie,
pomoc prawna w przypadku zaistnienia przestępstwa związanego z podjęta pracą
b) Praca dla osób dorosłych – migracja młodych Polaków w poszukiwaniu pracy, nostryfikacja
dyplomów, ubezpieczenie, rejestracja, kwestie podatkowe,
8. Postępowanie egzekucyjne
a) co to jest egzekucja, czym zajmuje się komornik,
b) właściwość rzeczowa i miejscowa organów egzekucyjnych i możliwość wyboru komornika,
c) co to jest tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności i tytuł wykonawczy (konieczność
uzyskania klauzuli wykonalności celem wszczęcia egzekucji),
d) informacje na temat dłużnika, które są istotne dla komornika i informacje o pracodawcy i
kontrahencie, które warto zebrać już na etapie zawierania umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej, możliwość zlecenia komornikowi poszukiwania majątku dłużnika
e) sposób wykonania wyroku zasądzającego świadczenie na rzecz pracowników,
f)

składniki majątku (nieruchomości, ruchomości, wynagrodzenie, rachunki bankowe), które
komornik może zająć i w jakim zakresie,

g) skarga na czynności i bezczynność komornika – czego dotyczy, do jakiego sądu się je się
składa, w jakim terminie, jaka jest opłata,
h) obowiązki komornika jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawach
pracowniczych, płatnika podatku od towarów i usług (VAT) przy sprzedaży ruchomości i
nieruchomości dłużnika, który jest podatnikiem podatku VAT.

Załączniki – wzory:
Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
Skarga na czynności komornika

Blok drugi: Postulaty zmian przepisów prawa

Zespół zgłasza następujące postulaty w dziedzinie prawa gospodarczego i rynku pracy:
1. Inspekcja Pracy i Inspekcja Sanitarna powinna zwracać przy każdej kontroli szczególną uwagę na
warunki pracy młodocianych w kontrolowanej jednostce.
Do list kontrolnych każdego Inspektora Pracy należy wprowadzić zagadnienia dotyczące pracy
młodocianych.
2. Wprowadzenie periodycznych szkoleń dla nauczycieli z zakresu prawa.
3. Prowadzenie zajęć lekcyjnych np. jeden raz w miesiącu w szkołach (różnego typu) przez
praktyków np. sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy
itp.
4. Rozważenie wprowadzenia zakazu (ograniczenia) umów prorogacyjnych przy sporach z zakresu
prawa pracy przed powstaniem sporu, na wzór rozwiązania przyjętego w prawie europejskim.
Celem proponowanego rozwiązania jest uniknięcie naruszenia prawa obywateli do sądu w
sytuacji, gdy na mocy umowy prorogacyjnej, wyłącznie właściwym do rozpoznania sporu jest sąd
siedziby pracodawcy nieraz odległej od miejsca świadczenia pracy i zamieszkania pracownika.
5. Doprecyzowanie przepisów o pouczeniach

o prawie do odwołania się od wypowiedzenia,

rozwiązania umowy o pracę w taki sposób, by pracownik - pod wpływem sugestywnie
sformułowanego pouczenia - nie wpadał w „pułapkę” wniesienia pozwu do sądu właściwego dla
miejsca siedziby pracodawcy, nie mając świadomości, że może odwołać się do sądu właściwego
dla miejsca wykonywania pracy.

6. Zmiana przepisów o wartości przedmiotu sporu w sprawach z odwołania od wypowiedzenia,
rozwiązania umowy o pracę (art. 231 Kpc), polegająca na przyjęciu rozwiązania, że przy żądaniu
przywrócenia do pracy wartością przedmiotu sporu jest suma wynagrodzenia
pracownika

za

ostatnie

trzy

miesiące

świadczenia

danego
pracy.

7. Alternatywnie do punktu 5: zmiana przepisów o kosztach sądowych (art. 35 ustawy o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych), eliminująca paradoks polegający na tym, że pracownik A
zarabiający 4.200 zł brutto miesięcznie i odwołujący się od wypowiedzenia umowy o pracę na
czas nieokreślony z żądaniem przywrócenia do pracy, jest zobowiązany uiścić opłatę sądową od
pozwu (ponieważ wartość przedmiotu sporu przekracza 50.000 zł) , a pracownik B zarabiający
np. 16.600 zł brutto miesięcznie odwołujący się od wypowiedzenia umowy i żądający
odszkodowania w wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia za pracę (49.800 zł) nie jest
obowiązany uiścić wg obecnie obowiązujących przepisów opłaty od wniesionego pozwu.

Zespół Prawa Rodzinnego
Uwagi ogólne :
1/ W dalszym ciągu aktualne są zmiany przepisów prawa rodzinnego zaproponowane na
Pierwszym Kongresie Prawników Wielkopolski.
Nadto należałoby rozważyć zmianę w zakresie doprowadzenia do korelacji pomiędzy
art. 59§1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich a art. 438 pkt 4 kpk, gdyż rażąca
niewspółmierność kary nie jest podstawą do wniesienia apelacji w sytuacji zastosowania
wobec nieletniego środka poprawczego - z uwagi na cel stosowania tego środka .
Konieczne wydaje się też udoskonalenie praktycznych rozwiązań związanych z
realizacją orzeczeń sądów, zwłaszcza w zakresie środków wychowawczych i poprawczych
stosowanych wobec nieletnich tak, aby środki te spełniały swe cele.
Postulować należy również, by w sądach rodzinnych zasiadali sędziowie z większym
doświadczeniem i stażem, w tym w wydziale karnym, z uwagi na konieczność rozstrzygania
w sprawach, w których doświadczenie życiowe obok znajomości przepisów jest niezwykle
istotne, a także z uwagi na konieczność prowadzenia postępowań i orzekania w sprawach
nieletnich.

2/ Obowiązujące podstawy programowe i ramowe plany nauczania w poszczególnych
poziomach edukacyjnych od przedszkola do matury nie uwzględniają praktycznie zagadnień
prawnych , tak w zakresie ich poznania/zrozumienia , jak i wskazania „narzędzi„ / co będzie
jeżeli ? jak się zachować w danej sytuacji ? /. Nie można się oprzeć wrażeniu, że ograniczono
się jedynie do poziomu definicyjnego – prawo konstytucyjne – ustrój, organy, kompetencje /
wiedza abstrakcyjna dla młodego pokolenia /, w ramach wiedzy o społeczeństwie.
Zaniechania w tym zakresie nie sposób nadal akceptować. Prawo ma zawsze wymiar
praktyczny – tak należy je prezentować.
Przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poznań
stwierdzili, że wg opinii studentów edukacja prawna jest zbyt późna / dopiero na poziomie
liceum /, powierzchowna, a często w ogóle pomijana. Zagadnienia prawa rodzinnego
pojawiają się w praktyce Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, co wskazuje na stałe
zapotrzebowanie i niedostatek świadomości prawnej w tym zakresie.

3/ Zespół stoi na stanowisku , że jedynie możliwe działanie „na dziś” - to przed zmianą
podstaw programowych wprowadzenie form zewnętrznych edukacji prawnej / dodatkowe
zajęcia prowadzone przez praktyków, rozszerzenie kompetencyjne struktur istniejących m. in.
psycholog szkolny, mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów i sporów,

akcja informacyjna przy wykorzystaniu nowych „nośników”: internet, komiksy, broszury
/kazusy/, symulacje zachowań: ‘przesłuchanie, rozprawa etc., mini – poradniki.
Celowym jest wykorzystanie w tym zakresie środków unijnych / europejskie fundusze
rozwoju regionalnego /.
Wymaga to decentralizacji działań, przystosowania ich do konkretnych potrzeb i
możliwości. Należy bezwzględnie wykorzystać formy już istniejące np. inicjatywę
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu : Prawo Teczka – masz tyle praw ile ich
znasz / atrakcyjne wizualnie i bardzo merytoryczne materiały dedykowane dzieciom i
młodzieży : www.prawoteka.pl /. Pilotażowy program w podobnym zakresie wdraża
Wielkopolska Izba Adwokacka

4/
Nie istnieje jak dotąd systemowa analiza stanu, potrzeb i możliwości / brak
przygotowanej kadry nauczycielskiej/

5/
Zespół stoi na stanowisku, że celowym jest zaproponowanie według kryterium :
przydatność i niezbędność „pakietu tematycznego”, który połączy wiedzę w ujęciu jej
bezpośredniego praktycznego zastosowania/wykorzystania.
W tym zakresie uznać należy za najbardziej właściwy system kazusów / praktyczne
rozwiązywanie problemu, który można dowolnie modyfikować w stanie faktycznym /, jak
również stworzenie „przyjaznego” portalu internetowego, który połączy formę informacyjną
z podstawowym poradnictwem.
Warte rozważenia jest także „rozbudowanie” legitymacji szkolnej / karty ucznia o część
: Twoje podstawowe prawa ( „instrukcja działania” w nagłych sytuacjach prawnych ).

Zagadnienia szczegółowe :

A/ Poziomy edukacyjne :

Rozszerzenia wymaga „odbiorca” , aktualnie według założeń programowych edukacja
prawna jest dopiero na IV i IV rozszerzonym etapie / poziom ponad gimnazjalny/.

Dzieci w wieku wczesnoszkolnym : wskazane byłoby uświadomienie ich do kogo mogą
zwrócić się w razie gdyby doznawały krzywdy ( wyjaśnienia wymaga czym jest krzywda )
lub wiedziały o zdarzeniu sprzecznym z prawem czy zasadami współżycia społecznego- tu

rola Policji i organizowanych w szkołach pogadanek z udziałem policjantów, którzy w prosty
sposób przekażą dzieciom wiedzę o zasadach funkcjonowania organów ścigania i pomogą w
kształtowaniu pozytywnego wizerunku Policji, tak aby wzbudzić zaufanie dzieci w
przyszłości i wykształcić nawyk zwracania się o pomoc właśnie do Policji,

Na dalszym etapie edukacji ( koniec szkoły podstawowej, początek gimnazjum ) należałoby
wdrażać wiedzę odnośnie tego :
- że istnieje sąd rodzinny i nieletnich oraz czym się zajmuje, jakiego rodzaju sprawy tam
trafiają,
- jakie są prawa i obowiązki rodziców wynikające z władzy rodzicielskiej, a także jakie są
prawa i obowiązki dziecka wobec rodziców,
- jakie środki ochrony prawnej przysługują dziecku, do kogo może się zwrócić w razie
naruszania jego ( lub innego dziecka praw ): pedagog, psycholog szkolny, który ma
obowiązek zawiadomić sąd rodzinny o każdym zdarzeniu powodującym konieczność
działania z urzędu, kurator sądowy, pracownik socjalny przy ośrodku pomocy społecznej,
Centrum Interwencji Kryzysowej, Komitet Ochrony Praw Dziecka, lekarz rodzinny, lekarz
udzielający pierwszej pomocy, psycholog w instytucji, której dziecko się znalazło,
- dziecko powinno wiedzieć, że niezależnie od tego w jakim środowisku wzrasta i jakiego jest
światopoglądu w każdej instytucji ( oświatowej, wyznaniowej, pomocy społecznej,
medycznej ) ma prawo oczekiwać reakcji oraz pomocy w związku ze zgłoszonym
problemem,
- w ramach programu szkolnego dzieci powinny wiedzieć jakie programy pomocowe
funkcjonują w danym mieście ( strona internetowa Urzędu Miasta ) wiedzieć o istnieniu
procedury tzw. Niebieskiej Karty,
- ponieważ czyny karalne są popełniane najczęściej przez młodzież w wieku gimnazjalnym, w
tym wieku też młodzież przejawia oznaki demoralizacji , niezbędne jest uświadamianie
młodzieży że niektóre ich zachowania mogą stanowić czyny karalne, a także w razie
zgłoszenia do sądu być traktowane jako przejaw demoralizacji. Młodzież ( a często ich
rodzice ) w ogóle nie mają świadomości że pewne zachowania dzieci mogą być uznawane za
czyny karalne ( przejaw demoralizacji ). Bardzo często dzieci i ich rodzice nie mają
świadomości, że w momencie kiedy sprawa trafi na Policję , Policja ma obowiązek
zawiadomić o zdarzeniu sąd rodzinny, nawet jeżeli pokrzywdzony zmieni swoje zeznania lub
cofnie wniosek. Zatem konieczne jest rzetelne przedstawienie procedury w sytuacji, gdy
dziecko popadnie w konflikt z prawem- od momentu zgłoszenia sprawy na Policję, poprzez
postępowanie przed sądem, orzeczenie o środkach wychowawczych. Dziecko w wieku 13
plus powinno wiedzieć jakie środki wychowawcze ( lecznicze ) może stosować sąd rodzinny.
Wiedza ta winna być przedstawiona w taki sposób, aby dzieci nie miały poczucia, że nic im
się nie stanie gdy popełnią czyn karalny czy zaczną przejawiać oznaki demoralizacji.

Wiedzę tę powinni przekazywać dzieciom nauczyciele w ramach przedmiotów takich jak
wiedza o społeczeństwie, a także zapraszani prawnicy, policjanci, przedstawiciele organizacji
typu KPOD. U każdego psychologa, pedagoga szkolnego powinny być dostępne broszury
informujące dzieci o ich prawach, a także o tym komu mogą zgłosić konkretny problem (
doznawanie krzywdy ze strony rodziców, opiekunów, przemoc fizyczną, psychiczną ).

Młodzież ponadgimnazjalną: celowym byłoby wprowadzenie dodatkowo wiedzy odnośnie:
ustalania zasad pochodzenia dziecka, uznawania dziecka przez osoby małoletnie,
przysługiwania im władzy rodzicielskiej, reprezentowania dziecka osoby małoletniej, kto
ponosi koszty utrzymania dziecka przypadku gdy rodzic jest małoletni, zasad uiszczania
alimentów przez rodziców małoletniego ojca/matki, co stanie się w przypadku gdy małoletni
rodzice nie będą mogli lub chcieli wychowywać dziecka, do kogo i do jakiej instytucji może
zwrócić się małoletnia matka samotnie wychowująca dziecko lub małoletnia matka, która
będąc w ciąży zdecydowała się oddać dziecko do adopcji. O taką wiedzę należałoby
wzbogacić programy nauczania,
wyposażyć w odpowiednie ulotki gabinety
psychologów/pedagogów szkolnych.

Wskazane byłoby również, aby co najmniej dzieci w wieku ponadgimnazjalnym wzięły choć
raz udział w rozprawie sądowej lub odwiedziły sąd ( Wydział Rodzinny i Nieletnich ) tak aby
mieć poczucie że przepisy prawa funkcjonują w rzeczywistości. Młodzież mogłaby brać
udział w inscenizacjach rozpraw dot. spraw o czyny karalne lub spraw rodzinnych, które sama
by organizowała przy pomocy Policji lub prawników. Duże znaczenie mają również
programy telewizyjne symulujące rozprawy sądowe, ale istnieje tu problem dotyczący
trudności w przedstawieniu tematu w sposób medialnie atrakcyjny i jednocześnie rzetelny,
oparty na obowiązującej w Polsce procedurze. Niewątpliwie nie można odmówić zasług
programom nadawanym aktualnie w telewizji dotyczących postępowania w sprawach
rodzinnych jednakże skutkiem tych programów jest tworzenie nierealnego wizerunku sądu i
obowiązujących w nim reguł postępowania.

Możliwe jest w tym zakresie wykorzystanie sal do symulacji rozpraw istniejących na
Wydziałach Prawa ( Zespół otrzymał wstępną pozytywną ocenę takiej propozycji ze strony
Dziekana Wydziału Prawa UAM ).

B/ Katalog zagadnień:

I.

Zagadnienie zdolności do czynności prawnych
- definicje i poziomy zdolności do czynności prawnych
- tematyka nieważności czynności prawnych dokonanych przez osobę nie
legitymującą się zdolnością do czynności prawnych oraz konwersja takiej
czynności w czynność ważną w zakresie umów powszechnie zawieranych w
drobnych bieżących sprawach życia codziennego włącznie z poruszeniem kwestii
rażącego pokrzywdzenia małoletniego

(kazusy mające na celu przedstawienie katalogu najczęściej zawieranych w ten
sposób umów np. zakup gazety w kiosku przez dziecko dla rodzica i przybliżenie
elementu rażącego pokrzywdzenia wykluczającego konwersje )

- tematyka ważności czynności prawnych dokonanych przez osoby ograniczone w
zdolności do czynności prawnych w zakresie umów powszechnie zawieranych w
drobnych bieżących sprawach życia codziennego

(kazusy mające na celu przedstawienie katalogu najczęściej zawieranych w ten
sposób umów np. zakup gazety w kiosku przez dziecko dla rodzica, porównanie z
czynnościami osób pozbawionych zdolności do czynności prawnych, szczególnie
przez wskazanie braku elementu pokrzywdzenia)

tematyka ważności rozporządzeń dokonanych przez osobę ograniczoną w
zdolności do czynności prawnych co do jej zarobku(dochodu z majątku) oraz
przedmiotów majątkowych oddanych jej przez przedstawiciela ustawowego do
swobodnego użytku włącznie z omówieniem udziału sądu opiekuńczego i kwestii
wyłączeń z zakresu zarządu majątkiem dziecka ; także czynności związane ze
środkami małoletniego znajdującymi się na jego rachunku bankowym – art. 58 pr.
bankowego albo w zakresie przedmiotów otrzymanych na podstawie umowy
darowizny lub testamentu z zastrzeżeniem, iż nie są one objęte zarządem
sprawowanym przez rodziców – art. 102 kro)

(kazusy mające na celu przedstawienie możliwości dokonywania przez osoby
ograniczone w zdolności do czynności prawnych niektórych czynności prawnych
bez zgody przedstawiciela ustawowego/rodzica do granic ingerencji w te

czynności przez sąd opiekuńczy gdy istnieją ważne powody albo gdy czynność
małoletniego przekracza zakres zwykłego zarządu jego majątkiem )

II.

Zagadnienie praw i obowiązków małżonków
- tematyka równości praw i obowiązków, omówienie tej zasady i jej praktyczne
znaczenie, omówienie i wypełnienie treścią obowiązków wspólnego pożycia,
wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny( w tym
obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny), powinność wspólnego rozstrzygania o
istotnych sprawach rodziny – rola sądu opiekuńczego w razie braku porozumienia

(kazusy mające na celu wskazanie modelu małżeństwa ukształtowanego przez
ustawodawcę i przybliżenie najważniejszych obowiązków małżonków, które mają
charakter moralny, a którym ustawodawca nadał znaczenie prawne)

III.

Zagadnienie rozwodu i separacji
- przedstawienie przesłanek rozwodu oraz okoliczności wykluczających rozwód
mimo istnienia ustawowych przesłanek; omówienie tematyki winy rozkładu
pożycia i jej skutków ; omówienie zakresu rozstrzygnięcia wyroku rozwodowego
oraz jego skutków prawnych na każdym polu (majątek wspólny, alimenty,
nazwisko, wspólne mieszkanie itd.)

(kazusy mające na celu przybliżenie w/w instytucji ze zwróceniem uwagi na
przesłanki ogólne oraz możliwość niedopuszczalności orzeczenia rozwodu mimo
istnienia tych przesłanek; rozróżnienie pojęć zgody na rozwód od winy w
rozkładzie pożycia; przybliżenie modelu rozwodu i jego zakresu wynikającego z
wszystkich stosunków prawnych, które muszą lub mogą być przedmiotem wyroku
rozwodowego )

- omówienie instytucji separacji w porównaniu z rozwodem, porównanie także ze
stanem separacji faktycznej, omówienie instytucji zniesienia separacji i jej skutki.

(kazusy wskazujące na różnice tych instytucji także w zakresie proceduralnym)

Zagadnienie pokrewieństwa i powinowactwa

IV.

- definicje krewnych i powinowatych w obu liniach
(kazusy mające na celu powstanie umiejętności ustalania stopnia i linii
pokrewieństwa oraz powinowactwa )

Zagadnienie stosunków między rodzicami i dziećmi nie mieszczącymi się w
pojęciu władzy rodzicielskiej

V.

- omówienie obowiązku wzajemnego szacunku i wspierania, tematyka nazwiska
dziecka oraz obowiązków dzieci wobec rodziców(art. 91 kro)
(kazusy mające na celu wskazanie modelu rodziny ukształtowanego przez
ustawodawcę i przybliżenie najważniejszych obowiązków rodziców i dzieci, które
mają charakter moralny, a którym ustawodawca nadał znaczenie prawne oraz
przybliżenie praktycznych zasad ustalania i zmiany nazwiska dzieci ; znaczenie
obowiązków dzieci wobec rodziców i skutki ich nie wykonywania)

Zagadnienie władzy rodzicielskiej, kontaktów rodziców i dzieci oraz
alimentów

VI.

- omówienie treści i zakresu władzy rodzicielskiej, omówienie treści, rodzajów i
ograniczeń kontaktów rodziców z dziećmi, omówienie treści obowiązku
alimentacyjnego, szczególnie rodziców na rzecz dzieci
(kazusy mające na celu wskazanie na wzajemne relacje władzy rodzicielskiej,
kontaktów i alimentów, a także przybliżenie tych instytucji oraz mające na celu
wskazanie przyczyn i zakresu ingerencji sądu )

VII.

Problematyka dóbr osobistych

- omówienie pojęcia dobra osobistego, praw do ochrony dobrego i wizerunku,
nietykalności cielesnej, integralności psychicznej, tajemnicy korespondencji,
zagrożeń wynikających przekazu informacji w ramach Internetu

(kazusy mające na celu praktyczne przedstawienie instytucji, ich przybliżenie oraz
mające na celu wskazanie możliwego zakresu ingerencji sądu )

VIII. Inne
- zasady odpowiedzialności nieletnich w świetle ustawy o postępowaniu wobec
nieletnich oraz kodeksu karnego, znamiona najczęściej popełnianych czynów karalnych,
środki wychowawcze i poprawcze oraz zasady ich stosowania, a także granice wieku
odpowiedzialności cywilnej i karnej,
- dopuszczalność zachowań seksualnych i bariery wiekowe

(kazusy mające na celu praktyczne przedstawienie instytucji, ich przybliżenie oraz
mające na celu wskazanie możliwego zakresu ingerencji sądu )

Niewątpliwie najważniejsze w proponowanym projekcie jest stworzenie bazy kazusów ze
sformułowaniem pytań i kierunku moderacji nauczyciela / innego prowadzącego oraz celu,
który mają osiągnąć w świadomości adresatów, czym winno się zająć Ministerstwo Edukacji
Narodowej oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.

PROPOZYCJE
ZMIAN LEGISLACYJNYCH ORAZ W ZAKRESIE EDUKACJI MŁODZIEŻY
OPRACOWANE PRZEZ ZESPÓŁ PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
NA DRUGI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI

I. PROPOZYCJE ZMIAN LEGISLACYJNYCH

1. Proponujemy wprowadzenie zmian proceduralnych służących likwidacji barier
w dostępie do administracji publicznej i jej kontroli

1.1.

Propozycja zmian w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, ze zm.; dalej jako: „k.p.a.”) była w ostatnich latach stopniowo
dostosowywana do wymogów komunikacji elektronicznej. Niemniej jednak nadal występują
problemy, gdy zachodzi konieczność łączenia elementów procedur tradycyjnych i
elektronicznych. Chodzi zwłaszcza o sytuacje, kiedy strona zamierza złożyć wniosek
w formie elektronicznej dysponując jedynie postacią papierową dokumentu urzędowego
(decyzji, zaświadczenia itp.), którego załączenie jest wymagane w danym postępowaniu
administracyjnym. W świetle aktualnych regulacji prawa materialnego, wymagających
złożenia przez wnioskodawcę określonej dokumentacji pochodzącej od innego organu
administracji publicznej, przesłanie do organu takiej dokumentacji jedynie w postaci,
załączonego do wniosku elektronicznego, skanu może okazać się niewystarczające, gdyż,
formalnie rzecz biorąc, skan dokumentu (np. w formacie pdf albo innym) stanowi wyłącznie
jego kopię; traci tym samym status poświadczonego odpisu. W konsekwencji strona będzie z
reguły zmuszona do fizycznego dostarczenia wymaganej dokumentacji, w tradycyjnej
(papierowej) formie, do siedziby organu. To z kolei zaprzecza istocie postępowania

elektronicznego,

które,

w

założeniu,

w całości

ma

być

prowadzone

za pomocą

elektronicznych środków komunikacji.

W związku z powyższym warto by poddać pod rozwagę zasadność dodania regulacji, która, z
jednej strony, dawałaby wnioskodawcy możliwość wprowadzenia dotychczas papierowego
dokumentu urzędowego do elektronicznych kanałów komunikacji, natomiast, z drugiej
strony, pozwalałaby organowi – w sytuacjach nie budzących uzasadnionych wątpliwości –
traktować nadesłanie dokumentu w postaci elektronicznej na równi ze złożeniem odpisu
dokumentu urzędowego w formie papierowej.

Tego rodzaju uniwersalna regulacja dotycząca statusu załącznika w postaci skanu oryginału
papierowego dokumentu urzędowego (poświadczonego odpisu) powinna znaleźć się
w przepisach k.p.a. Przyjęta w postępowaniu administracyjnym zasada ograniczonego
formalizmu pozwala zaproponować dodanie w tym celu do art. 63 k.p.a. przepisu
(oznaczonego np. jako ust. 3b) o następującej treści:

„Wnoszący podanie w formie dokumentu elektronicznego może załączyć do niego załączniki
zapisane w formatach danych i w sposób zgodny z przepisami odrębnymi. Przedłożenie wraz z
podaniem załączników będących elektronicznymi kopiami oryginalnych papierowych
dokumentów urzędowych albo ich poświadczonych odpisów wywołuje skutki prawne jak
złożenie takiego dokumentu w formie papierowej. Jednakże organ administracji publicznej
może wezwać wnoszącego podanie do dostarczenia dokumentu w formie papierowej w
każdym przypadku, gdy przedłożona elektroniczna kopia dokumentu nie pozwala
na weryfikację jego autentyczności lub integralności”.

1.2. Zmiany w ustawie Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(wzmianka)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. z 2012 r. Nr 270 ze zm.; dalej: „p.p.s.a.”) nie zawiera regulacji, która – wzorem np.
art. 63 § 1, 3a i 4 k.p.a. – umożliwiałaby wnoszenie do sądu administracyjnego pism
procesowych (w tym skarg) w postaci elektronicznej. Należy jednak zauważyć, że aktualnie
w Biurze

Orzecznictwa

Naczelnego

Sądu

Administracyjnego

trwają

prace

nad

wypracowaniem stosownych, szczegółowych rozwiązań.

2. Proponujemy zmiany dotyczące ułatwienia dostępu do niektórych świadczeń, w tym
zwłaszcza związanych z edukacją młodzieży

2.1. Propozycja zmiany w ustawie o pomocy społecznej w zakresie przyznawania
zasiłków celowych

W myśl art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.; dalej: „u.pom.społ.”) w celu zaspokojenia niezbędnej
potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy (ust. 1), w szczególności na pokrycie
części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych
przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także
kosztów pogrzebu (ust. 2).

Pojęcie „niezbędnej potrzeby życiowej” jest rozumiane w orzecznictwie bardzo wąsko – jako
potrzeba, bez zaspokojenia której osoba nie może egzystować, zagrożone są warunki jej
istnienia, a w szczególności życia lub zdrowia (zob. wyr. NSA z 16.02.2011 r., I OSK
1770/10, CBOSA6). W rezultacie organy administracji, a w ślad za nimi także sądy
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CBOSA – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.

administracyjne, zwykle odmawiają przyznania zasiłku na potrzeby związane edukacją, jak
np. zakup książek, pomocy naukowych, udział w kursach, pokrycie innych wydatków
związanych z podjęciem lub kontynuowaniem nauki. Przykładowo za „niezbędną potrzebę
życiową” nie zostały uznane świadczenia obejmujące: zwrot kosztów poniesionych
w związku z podjęciem nauki i uregulowaniem należności za pobyt w domu studenckim (zob.
wyr. NSA z 16.02.2011 r., I OSK 1770/10, CBOSA), pokrycie kosztów szkolenia (zob. wyr.
WSA w Kielcach, I SA/Ke 659/10, CBOSA), udział w obowiązkowej wycieczce szkolnej
(zob. wyr. WSA w Warszawie, I SA/Wa 590/09, CBOSA). Tymczasem w praktyce zdarzają
się sytuacje, gdy tego rodzaju potrzeby nie są zaspokojone (w całości lub w części) ze
środków własnych lub innych źródeł pomocy materialnej dla uczniów (takich jak np.
stypendium szkolne lub zasiłek szkolny z ustawy z 07.09.1991 r. o systemie oświaty; Dz. U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i potrzebujący występują wówczas o zasiłek celowy,
np. na zakup przyborów szkolnych (por. stan faktyczny opisany w wyr. WSA w Poznaniu z
24.05.2012 r., IV SA/Po 76/12, CBOSA).

W związku z powyższym – w celu uelastycznienia omawianej regulacji w sposób bardziej
przyjazny dla młodzieży i uniknięcia ewentualnych wątpliwości – warto by rozważyć
uzupełnienie przykładowego wykazu celów, na jaki może zostać przyznany zasiłek celowy,
o wydatki związane z edukacją, w szczególności z zakupem podręczników lub innych
przyborów szkolnych, a może nawet pomocy naukowych (np. laptopów). Stąd propozycja
nadania nowego brzmienia przepisowi art. 39 ust. 2 u.pom.społ. (proponowane zmiany
podkreślono), jak np.:

„Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów
zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku
domowego, niezbędnych podręczników lub innych przyborów szkolnych, drobnych remontów i
napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.”

2.2. Propozycja zmiany w ustawie o systemie oświaty w zakresie stypendiów szkolnych

W rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572 ze zm.; dalej jako: „u.sys.ośw.”) uregulowana została m.in. pomoc materialna o
charakterze socjalnym dla uczniów. Stypendia szkolne przyznawane są w drodze decyzji
administracyjnej przez wójta lub burmistrza (art. 90m i art. 90n u.sys.ośw.). Problem, który
nie został zauważony przez ustawodawcę dotyczy sytuacji, kiedy uczeń ma miejsce
zamieszkania w innej gminie, niż ta gmina, w której znajduje się szkoła, do której uczęszcza.
Dotyczy to zwłaszcza aglomeracji takich, jak poznańska. W opisanej sytuacji żadna z gmin
będących w sporze nie chce ustalić i wypłacić stypendium.

W związku z powyższym należałoby postulować rozstrzygnięcie przez ustawodawcę tej
kwestii, w kierunku powierzenia rozstrzygania ww. spraw organowi gminy, na terenie której
(...) uczeń ma miejsce zamieszkania.
2.3. Propozycja zmiany w ustawie o systemie oświaty w zakresie dofinansowania
kosztów kształcenia

Zgodnie z art. 70b u.sys.ośw. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem
umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów
kształcenia. W sytuacji, kiedy młodociany pracuje kolejno u co najmniej dwóch
pracodawców, pojawia się problem proporcjonalnego zwrotu kosztów kształcenia. Obecny
art. 70b

ust. 5

wydaje
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Przede

wszystkim

poprzedni pracodawca może ubiegać się o zwrot kosztów dopiero, gdy młodociany zda
egzamin zawodowy po zakończeniu pracy u ostatniego pracodawcy. Wydaje się, że zwrot
kosztów kształcenia nie powinien być uzależniony od tego, jak młodociany poradzi sobie
podczas egzaminu, gdyż zależy to zasadniczo od postawy samego młodocianego.

W związku z powyższym zasadnym wydaje się dokonanie stosownej zmiany legislacyjnej –
tak, aby pracodawca miał większą pewność zwrotu kosztów poniesionych na wykształcenie
młodocianego pracownika. To z kolei mogłoby zwiększyć skłonność pracodawców

do zatrudniania pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego. Pozytywnie
z kolei należy ocenić zmianę wprowadzoną od 1 września 2012r. uznającą dofinansowanie
takie za pomoc de minimis.

2.4. Propozycja zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7, ze zm.), ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej
(dziecka) lub jej przedstawiciela ustawowego. Zatem wniosek w imieniu osoby nieletniej
może złożyć tylko rodzic lub, jeżeli żaden z rodziców nie może reprezentować dziecka –
kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy (art. 98 i art. 99 Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego). Chodzi w tym przypadku o tego rodzica, który nie jest wierzycielem
alimentacyjnym. W praktyce tak wąski krąg osób uprawionych do złożenia wniosku może
rodzić trudności z uzyskaniem świadczenia, szczególnie, gdy dziecko faktycznie znajduje się
pod opieką dziadków, dorosłego rodzeństwa lub innych krewnych. Wówczas, jeśli ten rodzic,
który nie jest wierzycielem alimentacyjnym, nie będzie zamierzał złożyć wniosku, to droga
dochodzenia świadczeń od dłużnika alimentacyjnego poprzez fundusz alimentacyjny zostanie
zamknięta.

W związku z powyższym należałoby postulować wprowadzenie zmian do omawianej ustawy
w kierunku poszerzenia kręgu osób uprawnionych od złożenia ww. wniosku.

Tytułem przykładu można wskazać, że przy zasiłkach rodzinnych, które związane są przede
wszystkim z kosztami wychowania i edukacji dzieci, krąg osób uprawnionych do złożenia
wniosku o ustalenie zasiłku jest znacznie szerszy, obejmując m.in. opiekuna faktycznego
dziecka – zob. art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, ze zm.).

3. Proponujemy zmiany zmierzające do ułatwienia podejmowania działalności
gospodarczej

3.1. Propozycja zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
obniżająca ryzyko wiążące się z korzystaniem ze środków publicznych na podjęcie
działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.; dalej: „u.prom.zatr.”) przewiduje w art. 46 ust. 1 pkt 2
– jako jeden z tzw. instrumentów rynku pracy – możliwość przyznania bezrobotnemu
jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (w tym na pokrycie kosztów
pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności),
w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego
wynagrodzenia (a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych
dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych środków nie może przekraczać 4-krotnego
przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego
przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po
jej założeniu). Zarazem art. 46 ust. 3 u.prom.zatr. przewiduje, że osoba, która otrzymała
z Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub
przystąpienie do spółdzielni socjalnej, jest obowiązana dokonać zwrotu otrzymanych środków
wraz z odsetkami, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą lub była członkiem spółdzielni
socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszone zostały inne warunki umowy
dotyczące przyznania tych środków.
Cytowany art. 46 ust. 3 u.prom.zatr. jest bardzo rygorystyczny, gdyż ustanawia obowiązek
zwrotu
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zakończenia

prowadzenia

„subsydiowanej” działalności gospodarczej, a więc także w sytuacji, gdy doszło do tego
z przyczyn niezawinionych przez beneficjenta pomocy (np. z powodu zdarzenia losowego,
jak wypadek, choroba; nierzetelność kontrahenta itp.). Dla porównania należy wskazać,
że w przypadku innych świadczeń, jak stypendium finansowane ze środków Fundusz Pracy
w okresie odbywania przez bezrobotnego szkolenia (art. 41 u.prom.zatr.) lub sfinansowanie
z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych bezrobotnego (art. 42a u.prom.zatr.)
ustawodawca uzależnia obowiązek zwrotu ww. świadczeń (w sytuacji, gdy cel tych

świadczeń nie został osiągnięty, tj. szkolenie nieukończone, studia przerwane) od winy
beneficjenta (zob. art. 41 ust. 6 i art. 42a ust. 4 u.prom.zatr.).
Wskazany – jak się wydaje nie dość uzasadniony – rygoryzm art. 46 ust. 3 u.prom.zatr. może,
po pierwsze, zniechęcać, zwłaszcza młodych ludzi, do podejmowania działalności
gospodarczej z wykorzystaniem środków z Funduszu Pracy. Po drugie, w sytuacji fiaska
takiej działalności – i związanej z tym konieczności zwrotu otrzymanych świadczeń wraz
z odsetkami (a są to częstokroć kwoty wynoszące w sumie kilkanaście albo nawet
kilkadziesiąt tysięcy złotych) – uniemożliwiać „beneficjentowi” powrót na rynek pracy lub
zachęcać do zatrudnienia w szarej strefie (w celu uniknięcia egzekucji zadłużenia). Problemu
nie rozwiązuje przewidziana w art. 76 ust. 7 u.prom.zatr. możliwość odroczenia terminu
płatności, rozłożenia na raty lub nawet umorzenia (w całości lub w części) ww. należności,
gdyż rozstrzygnięcia w tej mierze pozostawione są uznaniu organu. Organy zaś nie są zbyt
skłonne do umarzania takich należności, zasłaniając zwykle się dbałością o efektywne
gospodarowanie środkami publicznymi, a w odniesieniu do młodych przedsiębiorców
podnosząc dodatkowo, że beneficjent jest osobą młodą, mającą możliwość podjęcia
zatrudnienia i spłaty zadłużenia w przyszłości.
W związku z powyższym – aby zwiększyć aktywizację zwłaszcza młodych ludzi na rynku
pracy poprzez podejmowanie własnej działalności gospodarczej – warto by rozważyć zmianę
art. 46 ust. 3 u.prom.zatr., np. w następujący sposób (proponowane zmiany podkreślono lub
przekreślono):
„Osoba, która otrzymała z Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności
gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, jest obowiązana dokonać
zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli z przyczyn przez siebie zawinionych
prowadziła działalność gospodarczą lub była członkiem spółdzielni socjalnej przez okres
krótszy niż 12 miesięcy albo naruszone zostały naruszyła inne warunki umowy dotyczące
przyznania tych środków.”

3.2. Propozycja zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej umożliwiająca
zaskarżenie braku dokonania (odmowę) wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej

Niżej proponowana zmiana w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, ze zm. dalej jako: „u.s.d.g.”) – związana z
procedurą wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwanej
dalej: „CEIDG”), który warunkuje dopuszczalność podjęcia działalności gospodarczej (art. 14
ust. 1 u.s.d.g.) – może okazać się szczególnie istotna dla młodych ludzi, wkraczających
dopiero na samodzielną drogę zawodową, a więc zwykle nie posiadających dużego
doświadczenia w zakresie załatwiania spraw urzędowych.

W aktualnym stanie prawnym, zgodnie z art. 27 ust. 1 u.s.d.g., wpis do CEIDG jest
dokonywany, jeżeli wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny. W art. 27
ust. 2 u.s.d.g. ustawodawca określił, jaki wniosek uznaje za niepoprawny. Złożenie wniosku
niepoprawnego ma taki skutek, że w przypadku wniosku składanego drogą elektroniczną
system teleinformatyczny CEIDG informuje niezwłocznie składającego o niepoprawności
tego wniosku, a w przypadku złożenia go drogą tradycyjną (tj. w urzędzie gminy osobiście
lub listem poleconym), organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia
wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia
wniosku bez rozpoznania (art. 27 ust. 3 i 4 u.s.d.g.).
Koncepcja poprawności i niepoprawności wniosku o wpis zdaje się w pełni „cyfryzować”
relacje pomiędzy jednostką (obywatelem) a organem administracji publicznej. Zgodne jest to
z ogólną koncepcją e-administracji. Jednakże pozostawienie wpisu bez rozpoznania, bez
zapewnienia jednoczesnej możliwości odwołania się (czy złożenia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy) do organu administracji wyższego stopnia wydaje się być sprzeczne z
Konstytucją RP oraz z k.p.a. Zakładając, że sam wpis do CEIDG ma charakter czynności
faktycznej (materialno-technicznej), to jednak brak wpisu (odmowa) winna przybrać formę
decyzji administracyjnej (art. 104 § 1 i 2 k.p.a.), jako że przesądza o prawach przysługujących
stronie. Takie rozwiązanie obowiązywało w poprzedniej ustawie z dnia 19 listopada 1999 r.
Prawo działalności gospodarczej – art. 7c (przepisy obowiązujące w tym zakresie do dnia 1
lipca 2011 r.; Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.). Także tekst pierwotny u.s.d.g. przewidywał
formę decyzji administracyjnej dla odmowy wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej –
art. 32 u.s.d.g. w brzmieniu pierwotnym (Dz. U. Nr 173, poz. 1807; data wejście w życie
przepisów art. 23-45 u.s.d.g. określona została początkowo na dzień 1 stycznia 2007 r. – patrz

art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie
działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 173, poz. 1808).
Wniosek de lege ferenda polegałby na propozycji wprowadzenia do art. 27 u.s.d.g. regulacji
gwarantującej, że brak wpisu do CEIDG przybiera formę decyzji administracyjnej, na którą
przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do ministra właściwego do spraw
gospodarki (art. 127 § 3 k.p.a.). Słuszne byłoby utrzymanie pierwszej próby skorygowania
wniosku nieprawidłowego w trybie art. 27 ust. 4 u.s.d.g., ale w razie powtórnej
„nieprawidłowości”

tegoż

wniosku

odmowa

wpisu

winna

mieć

formę

decyzji

administracyjnej – eliminując „pozostawienie wniosku bez rozpoznania”.

Możliwość skarżenia braku wpisu do CEIDG ma doniosłe znaczenie gwarancyjne i ochronne
dla jednostki, w tym dla młodego człowieka wkraczającego w „dorosłe” i samodzielne życie
zawodowe. Należy nadmienić, że prowadzenie działalności gospodarczej bez właściwego
wpisu do CEIDG stanowi wykroczenie (art. 601 § 1 Kodeksu wykroczeń). Od uzyskania
wpisu do CEIDG (tym samym od nabycia formalnego statusu „przedsiębiorcy”) uzależniona
jest możliwość podjęcia dalszych działań gospodarczych, w tym możliwość uzyskania
koncesji, zezwolenia, licencji, wpisu do rejestru działalności regulowanej, itd.

4. Propozycja zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2012 r. Nr 361, ze zm.; dalej: „u.p.d.o.f.”) w art. 7 ust. 1 przewidziano jako zasadę,
że dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych dolicza się do dochodów
rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł
przychodów dzieci. Wyjątek przewidziano dla dochodów małoletnich z pracy, stypendiów
oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. Małoletnie dzieci
podlegają odrębnemu opodatkowaniu zatem tylko i wyłącznie w przypadkach ściśle
określonych w u.p.d.o.f. dochodów.
Istnieją jednak takie sytuacje i stany faktyczne, w których małoletni dysponują majątkiem
przynoszącym dochody podatkowe w postaci np. czynszu najmu lub dzierżawy z będących

ich własnością nieruchomości, czy z odziedziczonej działalności gospodarczej, od których
jednak nie mogą samodzielnie rozliczyć podatku. Wprowadzenie możliwości wyboru
indywidualnego rozliczania podatku dochodowego przez osoby małoletnie – na wspólny
wniosek małoletniego dziecka i rodziców, bądź opiekunów – spowodowałoby zwiększenie
ich aktywności w sferze gospodarczej, a także wzrost świadomości podatkowej. Z drugiej
strony ułatwiałoby „wejście w dorosłość”, poprzez tworzenie wiarygodności gospodarczej
czy kredytowej jeszcze przed uzyskaniem pełnoletniości.
Decyzję jednak o wyborze formy samodzielnego rozliczenia z wszystkich dochodów
osiąganych przez osoby małoletnie należałoby pozostawić im samym i ich przedstawicielom
prawnym, tj. najczęściej rodzicom. Ze względów systemowych decyzję taką mogłyby
podejmować jedynie osoby małoletnie posiadające ograniczoną zdolność do czynności
prawnych – w myśl art. 15 Kodeksu cywilnego – za pisemną zgodą rodziców. Byłoby to w
prawie podatkowym rozwiązanie analogiczne do art. 17 Kodeksu cywilnego, dotyczącego
czynności prawnych.

II.

WSKAZANIE ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO,
KTÓRE WINNY BYĆ ZNANE MŁODYM POLAKOM

Treść pism procesowych, sporządzanych samodzielnie przez strony postępowania prowadzi
do wniosku, że świadomość prawna tych podmiotów nie jest wysoka. Niekiedy skargi do sądu
administracyjnego inicjowane bywają właśnie z braku elementarnej wiedzy o przysługujących
prawach, czy istocie toczących się postępowań. Bez wątpienia podniesienie świadomości
prawnej winno być realizowane w ramach podstawowej edukacji. Zapobiegłoby to
inicjowaniu niepotrzebnych postępowań administracyjnych, mnożeniu spraw, jak również
przedłużaniu postępowań administracyjnych przez same strony. Do podstawowych
zagadnień, których istnienie należałoby uświadamiać, wydają się należeć kwestie następujące.
1. Pouczenie jako obligatoryjny element każdej decyzji (postanowienia), który zawarty jest
w treści uzasadnienia lub rozstrzygnięcia na jego końcu. Ważne są skutki
(nie)zastosowania się do pouczenia. Należałoby zatem zwracać uwagę, że pod każdą
decyzją (postanowieniem) zawarte powinny być instrukcje o możliwości (bądź braku
możliwości) odwołania się od treści doręczonego pisma. Należy wzbudzić świadomość
skutków zastosowania się do pouczenia, nawet jeśli okaże się ono błędne. Konieczność
czytania otrzymanych w postępowaniu administracyjnym pism w całości.

2. Wiele kłopotów sprawia także sformułowanie „za pośrednictwem”, przy konstrukcji trybu
składania odwołań, zażaleń, skarg. Należałoby wyjaśnić, co oznacza zawarte w takim
pouczeniu sformułowanie, iż odwołanie (zażalenie, skarga) służy do organu wyższego
stopnia „za pośrednictwem” organu I instancji. Należy wyjaśnić, że pisma kierowane do
wyższych instancji „co do zasady” kierujemy na adres tego organu, który wydał
zaskarżone orzeczenie, czyli organu I instancji, który przekazuje odwołanie wraz z aktami
całej sprawy administracyjnej.

3. Podejmowanie decyzji przez dorosłego domownika, w ramach tzw. doręczenia
zastępczego. Należałoby uświadomić sposób, skutki i konsekwencje takich doręczeń (jako
równoważnych dokonanym wprost adresatom). Ponadto podjęcie pisma w tym trybie
nastąpić może wyłącznie do rąk dorosłego domownika. Wadliwość doręczenia będzie
zatem można podnosić, jeśli strona będzie w stanie wykazać, że np. doręczenia dokonano

do rąk osoby niepełnoletniej, albo osoby nie mieszkającej wspólnie z adresatem. Po
drugie – należałoby uświadomić skutki tzw. doręczenia zastępczego. Oznacza ono
bowiem, że bieg rozpoczęły terminy do wniesienia środków odwoławczych, czy też
skorzystania z innych gwarancji procesowych (np. do zapoznania się z aktami sprawy –
art. 10 k.p.a.).

4. Z kwestią doręczeń wiąże się także tzw. fikcja doręczenia i jej skutki. Należałoby wyrobić
świadomość, że niepodjęcie pisma po jego awizowaniu, złożonego przez listonosza w
placówce pocztowej również wywołuje określone skutki. Należy wyjaśnić, że upływ
ustawowego terminu, od dnia złożenia w skrzynce pierwszego i powtórnego awizo, po 14
dniach skutkuje tzw. fikcją doręczenia. Oznacza to, że z tym dniem jesteśmy traktowani
na równi z podmiotami, które zapoznały się z treścią pisma.

5. Popularyzacji wymaga także możliwość załatwiania spraw administracyjnych przez
pełnomocnika. Zgodnie z art. 32 i art. 33 k.p.a. w każdej sprawie strona postępowania
administracyjnego może zasadniczo działać przez pełnomocnika. Takim pełnomocnikiem
może być w postępowaniu administracyjnym każda osoba fizyczna posiadająca zdolność
do czynności prawnych. Może to być zarówno członek najbliższej rodziny, jak i osoba
niespokrewniona z udzielającym pełnomocnictwa. Dla ważności pełnomocnictwa
konieczne jest jedynie sporządzenie go na piśmie, opatrzenie datą i podpisem mocodawcy,
czyli osoby udzielającej pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi także zawierać
oznaczenie sprawy, której dotyczy i zostać złożone do akt tej sprawy prowadzonych przez
dany organ. Jedynie, gdy organ administracji publicznej ma wątpliwości co do
pełnomocnictwa, to może zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony udzielającej
pełnomocnictwa.

6. Zasadnym wydaje się obecnie przedstawianie i popularyzowanie wśród młodych Polaków
możliwości oraz instrumentów komunikacji elektronicznej, jakie wprowadzono w
ostatnim czasie w relacji pomiędzy obywatelem a organami administracji publicznej.
Analiza praktyki działalności administracji publicznej nie pozwala oprzeć się wrażeniu, że
proces elektronizacji procedur administracyjnych jest znacznie powolniejszy aniżeli
można by oczekiwać, biorąc pod uwagę ułatwienia, niskie koszty i szybkość

elektronicznych instrumentów komunikacji. Nieufność dla nowych elementów procedur
administracyjnych i niechęć do korzystania z nich może być zrozumiała, jeśli chodzi
o obywateli czy przedsiębiorców od lat przyzwyczajonych do tradycyjnych kontaktów
z organami administracji publicznej. Niepokoi natomiast fakt, że młodzi Polacy –
na co dzień chętnie korzystający z Internetu w celach prywatnych, edukacyjnych, a także
jako narzędzie poszukiwania i wykonywania pracy – rzadko wykorzystują ten instrument
jako narzędzie kontaktu z organami administracji. Można wręcz odnieść wrażenie, że
funkcja Internetu w kontaktach z administracją kończy się na wyszukaniu danych
kontaktowych urzędu, ewentualnie na pobraniu z oficjalnej strony formularza wniosku.
Warto wobec tego wskazać na instytucje prawne, które dają praktyczną możliwość
komunikowania się z administracją na platformie elektronicznej.

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego była w ostatnich latach stopniowo
dostosowywana do wymogów komunikacji elektronicznej. Na uwagę zasługują chociażby
takie regulacje, jak: art. 61 § 3a K.p.a., który stanowi, iż datą wszczęcia postępowania na
żądanie strony wniesione drogą elektroniczną jest dzień wprowadzenia żądania do
systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej; art. 63 § 1, 3a i 4 K.p.a.
stanowiące, że podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone
pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą
innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą
organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (§ 1). Podanie wniesione
w formie dokumentu elektronicznego powinno: (1) być uwierzytelnione przy użyciu
mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz (2) zawierać dane w
ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach,
jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru (§ 3a). Nadto w
myśl art. 63 § 4 k.p.a. organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić
wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w
formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania
przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego
adres elektroniczny.

Regulacje dotyczące stosowania elektronicznych form czynności w postępowaniu
administracyjnym znajdują się dodatkowo w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64,
poz. 565, ze zm.; dalej jako: „u.inform.adm.”). Zdefiniowano tam podstawowy instrument
odbioru podań – tzw. elektroniczną skrzynkę podawczą, a więc dostępny publicznie
środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego
do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu
teleinformatycznego (art. 3 pkt 17 u.inform.adm) oraz mechanizmy identyfikacji
użytkowników. Zapewnienie pełnej sprawności elektronicznego obiegu dokumentów
w postępowaniu administracyjnym wymaga, aby regulacje dotyczące tworzenia i
składania takich dokumentów były kompletne w płaszczyźnie funkcjonalnej. Chodzi o to,
by niezbędny dokument elektroniczny mogła wytworzyć nie tylko strona i złożyć go do
organu administracji, ale także by całe postępowanie, w tym jego wynik, mogły być
prowadzone w formach elektronicznych.

Warto byłoby wskazać także na art. 14 K.p.a., który dotychczas stanowił, że sprawy
należy załatwiać w formie pisemnej, a obecnie przyjęto, iż „sprawy należy załatwiać
w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów
u.inform.adm, doręczanego środkami komunikacji elektronicznej”. Inne przepisy K.p.a.
nakazują obligatoryjne doręczanie dokumentów w formie elektronicznej w sytuacjach,
gdy strona lub inny uczestnik postępowania tego zażąda (art. 391 K.p.a.), określają sposób
potwierdzania doręczenia dokumentu elektronicznego (art. 46 § 4 K.p.a.), sposób jego
złożenia wywołujący skutki prawne (art. 57 § 5 pkt 1 K.p.a.), a także, co istotne,
przewidują możliwość podpisywania i doręczania decyzji oraz postanowień w formie
elektronicznej (art. 107 § 1, 109 § 1, 124 § 1, art. 125 § 1 K.p.a.). Zapewnia się także
możliwość wydania na żądanie wnioskodawcy elektronicznej formy zaświadczenia
opatrzonego bezpiecznym podpisem (art. 217 § 4 K.p.a.) oraz umożliwia także
elektroniczne załatwienie skarg (art. 238 § 1 K.p.a.).

III. PROPOZYCJE ZMIAN W CELU ZAPEWNIENIA LEPSZEJ EDUKACJI
PRAWNEJ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

1. Opracowanie

podstawy

programowej

do

przedmiotu

uzupełniającego

„Prawo

w praktyce”, który, podobnie jak przedmioty historia i społeczeństwo oraz przyroda,
byłby realizowanym w wymiarze 120 godzin przedmiotem obowiązkowym dla tych
wszystkich uczniów, którzy nie wybraliby do realizacji w zakresie rozszerzonym
przedmiotu wiedza o społeczeństwie.
lub

2. Opracowanie jednakowej podstawy programowej do 30-godzinnego, realizowanego
fakultatywnie, przedmiotu uzupełniającego „Prawo w praktyce”, oraz dodatkowego wątku
w ramach przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo.

Zastosowanie tej samej podstawy programowej zarówno dla odrębnego przedmiotu
uzupełniającego jak i do jednego z wątków w przedmiocie historia i społeczeństwie wynika z
tego, że, w świetle obecnie obowiązujących ramowych planów nauczania w liceach
ogólnokształcących, łatwiejszym do zastosowania rozwiązaniem byłoby wprowadzenie
przedmiotu dodatkowego, a w technikach, w których dyrektor ma mniejszą liczbę godzin do
dyspozycji, najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie treści związanych z prawem do
obowiązkowego dla uczniów nieuczących się historii w zakresie rozszerzonym przedmiotu
historia i społeczeństwo. W obu przypadkach uczniowie pogłębiliby swoją wiedzę z zakresu
prawa.

3. W

przypadku niemożności uzupełnienia podstawy programowej

możliwe jest

opracowanie programu i materiałów dydaktycznych do dodatkowego wątku w ramach
przedmiotu historia i społeczeństwo oraz programu i materiałów dydaktycznych
do fakultatywnego przedmiotu uzupełniającego „Prawo w praktyce”. Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U z 2012 r. poz. 977) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7
lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z
2012 r. poz. 204) dopuszczają taką możliwość. Należy się jednak liczyć, że udostępnione
nauczycielom materiały dydaktyczne do wątku i/lub przedmiotu, dla których nie ustalono
podstawy programowej, spotkają się z mniejszym zainteresowaniem, niż w przypadku,
gdyby taka podstawa została opracowana. Celem jest objęcie edukacją prawną możliwie
największej grupy uczniów.

