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JAKOŚĆ POLSKIEGO PRAWA

O procesie stałego pogarszania się naszego porządku prawnego
należy rozmawiać na kilku płaszczyznach. Z jednej strony praktycznie
każdego dnia nasze społeczeństwo mniej lub bardziej bezpośrednio
dotyka niski poziom legislacji, z drugiej strony nie myśli się o
komforcie pracy sędziów, którzy traktowani są niejednokrotnie przez
rządzących jako narzędzia w ich politycznych walkach, czego
doświadczamy od dawna.
Mówiąc o kilku płaszczyznach psucia prawa w Polsce, chciałem
wspomnieć o doraźnych problemach i pokusach, jakim każdego dnia
ulegają głównie polscy politycy, niekorzystnych dla naszego porządku
prawnego reformach, jakie w najbliższych planach mają obecnie
rządzący oraz historycznych zaszłościach, które nie pozostają bez
wpływu na obecny porządek pawny w Polsce.
Codzienne problemy:
Rozmawiając o problemach płynących z legislacji, nie sposób nie
wspomnieć o swego rodzaju wyścigu, jaki praktykują ugrupowania
polityczne, aby później w mediach pochwalić się liczbą wniesionych do
laski marszałkowskiej ustaw. Niejednokrotnie propozycje modyfikacji
prawnych, jak i nowych projektów legislacyjnych są efektem działań
zupełnie nieprzemyślanych i często nieprzygotowanych. Sam ze
swojego doświadczenia wiem, że do biur poselskich zgłasza się
mnóstwo grup społecznych reprezentowanych przez organizacje
pozarządowe, osoby indywidualne, niejednokrotnie także grupy
lobbingu. Mniej doświadczeni parlamentarzyści ulegają pokusom
zaimponowania swoim politycznym szefom, zamieniając się tym
samym w przedstawicieli świata lobbingu, pragnąc poprawić swoje
notowania wewnątrz partii.
Mówiąc o wpływie rozmaitych grup interesu na polskie prawo
relacjonuje to jako osoba, mająca z tego rodzaju problemami
codzienną styczność w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Do
naszej Komisji przychodzą dziesiątki skarg – wśród wielu
bezpodstawnych oskarżeń i insynuacji, znaleźć można bardzo wiele
ludzkich historii, w których na skutek tworzenia prawa pod
poszczególne grupy interesu ofiarą padają zwykli obywatele, których
niejednokrotnie polskie prawo nie chroni w takim stopniu, w jakim
powinno. To chyba najbardziej przykry i dotykający człowieka przykład
złych konstrukcji prawnych. W momencie gdy prawo nie chroni w
wystarczajacy sposób zwykłych obywateli, nie możemy mówić tym, że
jest ono dobrze skonstruowane. To najbardziej naoczny przykład
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problemów, z jakimi borykamy się na codzień, na skutek
dopasowywania prawa pod poszczególne grupy nacisku.
Kolejnym problemem, w którym polityka doraźna wpływa na psucie
prawa jest dopasowywanie prawa przez poszczególne ekipy rządzące
do politycznej walki z konkurentami politycznymi. Wszyscy – bez
wymieniania konkretnych przykładów – pamiętamy przykłady, w
których określona opcja polityczna poprzez uchwalanie prawa
dopasowanego pod ich doraźne interesy, wchodziła w niebezpieczną
polityczną grę, która niejednokrotnie obracała się przeciwko nim.
W tym miejscu o niskiej jakości propozycji poselskich. O ile część z
nich jest bardzo słuszna i przygotowana na odpowiednim poziomie, o
tyle dominują te, w których pomysłodawcy mają słuszne koncepcje,
przy jednocześnie niskim poziomie przygotowanych zmian prawnych.
Bolesne jest to, że Kluby Parlamentarne nie zaprzątają sobie
niejednokrotnie głowy tym, aby projekty w porozumieniu z
pomysłodawcami doszlifować. W rezultacie niskiej jakości, pełne
niedoróbek dokumenty zalewają polski Sejm.
Zaszłości historyczne:
Poruszyłem problem psucia prawa wynikający z dość prozaicznych
przesłanek, warto skupić się jednak również na głebszych,
systemowych przyczynach takiego stanu rzeczy. Niejednokrotnie
wspominałem o tym, że polskiemu prawu bardzo mocno zaszkodził
konflikt, jaki miał miejsce w 1997 roku podczas tworzenia Konstytucji
RP. Obie instytucje nie dbały wówczas o interes publiczny, ale o to,
kto będzie dokonywał wykładni prawa w Polsce. Pomimo, że miało to
miejsce 15 lat temu, skutki tego konfliktu odczuwamy tak naprawdę
do dnia dzisiejszego.
Niekorzystne reformy rządzących:
Sytuacji polskiego prawa nie ułatwia również próba reform
sądownictwa, jaką wzięła na siebie obecnie Platforma Obywatelska.
Próba kompletnie nieprzemyślana, która w efekcie może jeszcze silniej
wpłynąć na pogorszenie kondycji państwa prawa.
Ważnym elementem psucia prawa są pseudoreformy polegające na
likwidacji sądów w mniejszych miastach. Już w lutym 2011 roku
zwracałem uwagę na to, że obniża to znacząco efektywność pracy
sądów, co wpływa na zmniejszenie komfortu obywateli. Także
argument oszczędnościowy używany przez obecnie rządzących jest
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argumentem pozornym. Sędziowie pracujący w planowanych do
likwidacji sądach będą otrzymywać ekwiwalenty za pracę w innych
miejscach co będzie stanowiło znaczące obciążenie finansowe.
Ważnym tematem, o którym nie sposób nie wspomnieć są
podejmowane na skutek społecznego nacisku, bez większego
przemyślenia próby masowej deregulacji zawodów, wśród których
znajdują się zawody zaufania publicznego, wymagające odpowiedniej
wiedzy prawnej. Przeprowadzenie tych zmian bardzo szybko w mojej
opinii wpłynie na obniżenie poziomu usług świadczonych w
poszczególnych zawodach, co także nie pozostanie bez wpływu na
poziom polskiego porządku prawnego.
Prawo europejskie:
Niestety, z przykrością stwierdzam, że polska pomimo wstąpienia do
Unii Europejskiej nie akceptuje wszystkich zasad i regulacji, jakie
zobowiązała się przyjąć w momencie akcesji do UE. Rezultaty są
bardzo niedobre, a w najbliższej przyszłości mogą być wręcz
opłakane.
Brak dostosowywania polskiego prawa do norm unijnych, często na
skutek zwykłej niedbałości, często natomiast w efekcie nacisków
konserwatywnej części polskiego
społeczeństwa snującej obawy na temat wyimaginowanych zagrożeń
związanych z wcielaniem do polski unijnego prawa skutkuje wieloma
pozwami naszych obywateli do europejskich trybunałów, które
orzekają wysokie kary wynikające z archaicznego porządku prawnego
w Polsce. Sztandardowy przykład Alicji Tysiąc, która na skutek braku
respektowania obowiązującego prawa poskarżyła się Europejskiemu
Trybunałowi Praw Człowieka to tylko promil w morzu skarg, jakie
polscy obywatele i instytucje składają na Polskę.
/-/

Ryszard Kalisz

Przewodnczący Komisji Sprawiedliwości
i Praw Człowieka
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Rozmowa z Jerzym Stępniem,
byłym Prezesem Trybunału Konstytucyjnego

PRAWO CZEKA NA LEPSZE CZASY
- Jak Pan ocenia, z perspektywy kilkuletniego przewodniczenia
rozprawom Trybunału Konstytucyjnego - jakość stanowionego w Polsce
prawa? Zwłaszcza gospodarczego i społecznego.
- Z punktu widzenia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego ten obraz nie
jest optymistyczny. Co najmniej połowa orzeczeń kończy się stwierdzeniem
niekonstytucyjności całej ustawy, albo jakiegoś jej fragmentu. To bardzo niepokojące
zjawisko, tym bardziej, że w procesie legislacyjnym wcześniej podnosi się zarzuty
niekonstytucyjności czy jakiejś niezborności i niekonsekwencji ustawy, sprzeczności
w systemie czy niecelowości rozwiązań. Mimo to posłowie forsują niekonstytucyjne
rozwiązania, z wielką szkodą dla jakości systemu prawa w Polsce.
Długo się zastanawiałem, jakie są tego przyczyny. Znalazłem dwie - jedna jest
formalna, a druga głębsza i merytoryczna.
- Zacznijmy od formalnej…
- Jeśli chcemy kogoś skazać w sądzie lub rozstrzygnąć jakąś sprawę cywilną,
to natkniemy się na Kodeks postępowania karnego, czy cywilnego. Sprawy
administracyjne

rozstrzygane

są

w

świetle

Kodeksu

postępowania

administracyjnego. Teraz mamy też Kodeks wyborczy, bardzo potężny akt. Formę
kodeksu mają ustawy o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania systemu prawa
w ogóle..
A popatrzmy jak to jest z procedurą stanowienia prawa. Niestety, nie mamy
kodeksu postępowania legislacyjnego czy kodeksu stanowienia prawa. Jest zaledwie
kilka norm konstytucyjnych dot. legislacji, reszta to już poziom regulaminu Sejmu i
Senatu. Czyli nie ma dobrze określonej procedury legislacyjnej. I właściwie nie ma
się czemu dziwić, że mamy takie jakie mamy rezultaty w procesie stanowienia prawa.
Mnie,

młodemu

jeszcze

prawnikowi,

powiedział

niegdyś

stary

sędzia,

że

najważniejsza w sądzie jest procedura. Jeśli zna się dobrze procedurę i przyzwoicie
się ją stosuje, to jest prawie pewne, że dojdziemy do pozytywnego rezultatu, w
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postaci wyroku czy innego rodzaju orzeczenia. Natomiast, gdy sama procedura
stanowienia prawa nie jest ścisła, nie jest dobrze zarysowana, to nie dziwmy się, że
produkt, jaki powstanie na takiej „linii produkcyjnej” – jaką jest proces legislacyjny –
jest marny.
Teraz powód głębszy. Kiedyś o jakości prawa nie stanowiono w Sejmie. O tym
bowiem decydowało się gdzie indziej.
- Teraz też Panie sędzio…
- W związku z tym w PRL, procedury były szeroko otwarte, żeby miało się
wrażenie, że Sejmowi wszystko wolno. Bo Sejm to najwyższa władza w państwie i
nikt nie może go ograniczać. Nawet Konstytucja nie powinna Sejmu ograniczać, bo
zawsze przecież można zmienić konstytucję.
Czasy się jednak zmieniły. Sejm już nie jest najwyższym organem władzy w
państwie, ale jest jednym z kilku – bo mamy Senat, Prezydenta, rząd, sądy łącznie z
trybunałami i Sądem Najwyższym. Zatem Sejm jest tylko jednym z organów władzy w
państwie. A ponieważ mamy dzisiaj demokrację, posłowie są autentyczni, zatem
uważają, że mają prawo stanowić takie prawo, jakie im podpowiada ich elektorat,
sumienie, partyjni przywódcy itd. W każdym razie panuje tutaj niczym nie
ograniczona swoboda. I to jest groźne.
Działania władzy ustawodawczej, a w szczególności Sejmu, nie są właściwie
opisane przez prawo. A jeżeli chcemy żyć w państwie prawa, to musimy także
ograniczać tych, którzy stanowią prawo, zmuszając ich do przestrzegania pewnych
podstawowych reguł, wypracowanych w całym dorobku cywilizacyjnym tego kręgu
kulturowego, w którym funkcjonujemy. To jest ta głębsza przyczyna. Boję się, że
będzie bardzo trudno przezwyciężyć te wszystkie złe nawyki z przeszłości..
- Jednym z ostatnich bulwersujących przykładów była sprawa tworzenia
zmian w ustawie o OFE, bardzo bliska Panu…
- Ona nie była mi szczególnie bliska. Bliska jest mi natomiast Konstytucja, a
tutaj pokazano, w jaki sposób można nie szanować Konstytucji, Parlamentu nawet,
zmuszając go do przyspieszonego działania. Senat sprowadzono do roli maszynki do
głosowania, nie pozwolono nawet zaopiniować ustawy sejmowej przez komisję
ustawodawczą Senatu. To jest, niestety, dobry przykład, że brak reguł stanowienia
prawa musi prowadzić do złych rezultatów.
- Było wiele ekspertyz wskazujących na wadliwość tego rozwiązania.
Strona rządowa na to „powiewała” swoimi ekspertyzami…
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- „Powiewała”, ale ich nie pokazała, poza jedną – prof. Teresy Dębowskiej –
Romanowskiej,

którą

napisała

na

zlecenie

rządu,

odpowiadając

na

kilka

szczegółowych pytań. Nie zapytano jej natomiast o to, czy konstytucyjna jest np.
zmiana, polegająca na obniżeniu składki do OFE w połowie roku podatkowego.
Zatem nie mogła ona na to pytanie odpowiedzieć.
- Obserwował Pan zapewne nowe ustawy i procedury ich uchwalania –
nie tylko te, które trafiały na wokandę w TK. Jak Pan ocenia nasz proces
stanowienia prawa- jako dobry, średni czy zły?
- Proces stanowienia prawa w Polsce jest niedostateczny, a stosując
terminologię szkolną – zasługuje „na pałę”; jest całkowicie nie satysfakcjonujący. Ma
to swój wymierny skutek w przypadku ustaw podatkowych, bowiem niejasne czy złe
prawo wprowadza nie tylko bałagan, ale i zmusza do rozciągliwej interpretacji prawa.
Jednym słowem - do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: „co właściwie przez to
ustawodawca chciał powiedzieć”…
- Do grzechów tworzących prawo trzeba zaliczyć nagminne naruszanie
zasad konsultacji. W tym takie kwiatki, kiedy zamiast odpowiedniego okresu na
skonsultowanie

projektu

rządowego

przez

środowiska

społeczne

i

gospodarcze, przysyłano projekty dzień przed upływem terminu konsultacji, a
często już po nim, co jest chyba absolutnym skandalem. Na pisma w tej
sprawie, brak było reakcji premiera…
- W sytuacji, kiedy konstytucja mówi o dialogu, współdziałaniu z partnerami
społecznymi - to jest właśnie łamanie konstytucji…
- Z pewnością przy analizowaniu pewnych kwestii, zaskarżanych w
ustawach, TK musiał podejmować kwestie, co robić z takimi ustawami, które
notorycznie powtarzają pewne błędy, naruszające Konstytucję RP, kiedy mimo
Waszych werdyktów, posłowie z uporem wnosili podobne rozwiązania.
- TK nie ma innego wyjścia i musi być konsekwentny. Ale podoba mi się także
praktyka Naczelnego Sądu Administracyjnego, który jeśli widzi, że nowa ustawa
powtarza niekonstytucyjne wady poprzedniego rozwiązania, to nie kieruje już
stosownego pytania do Trybunału Konstytucyjnego, ale sam stwierdza, że to jest
niekonstytucyjne rozwiązanie. I słusznie – tak należy robić, walcząc ze złymi
praktykami parlamentu i rządu. Wyczerpywanie całego procesu przed Trybunałem,
bardzo trudnego i

angażującego właściwie wszystkie organy państwa, bardzo

przedłuża dochodzenie do pozytywnego rezultatu.
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- Czy pamięta Pan jakieś przykłady takich praktyk?
- Na pewno w sprawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, którą
przyszło nam się kilkakrotnie zajmować. Inny przykład to orzeczenie w sprawie
ustawy - Prawo budowlane, sztandarowej ustawy obecnego rządu, która miała ulżyć
inwestorom.

Nie

ulżyła,

bowiem

wprowadzono

jeszcze

więcej

procedur

biurokratycznych, potrzebnych do zarejestrowania nowej inwestycji. TK uznał ją za
niekonstytucyjną.
Sprawa Prawa budowlanego ciągnie się jeszcze od 1994 r., kiedy to ustawą
uchylono wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego, bez oglądania się czy
mają one sens czy nie. Myślę, że skutecznie zadziałało tu lobby deweloperów. Brak
planu zagospodarowania przestrzennego to brak ograniczeń ze względu na interes
publiczny.
Pamiętam

także

orzeczenie

dotyczące

samowoli budowlanej,

bardzo

restrykcyjne. Sprawa ta ma swoje korzenie jeszcze w czasach PRL, kiedy uważano,
że ziemia nie ma wartości. Nie nauczyliśmy się i dziś jeszcze szanować przestrzeni
publicznej. Przykładem nieliczenia się z czymkolwiek jest kultura inwestycyjna, czy
raczej jej brak. To, co dziś się dzieje p[od tym względem, świadczy o naszym
cofnięciu się o wiele stuleci. Już w średniowieczu, przy lokowaniu miast na prawie
magdeburskim, stosowano bardzo rygorystyczne zasady, dotyczące bezpieczeństwa
i dobrych warunków lokalizacji. Tak powstał np. mój rodzinny Sandomierz. Aliści w
drugiej połowie
terenach

XX stulecia wzniesiono tam na przeciwległym brzegu Wisły, na

zalewowych,

nowe

osiedla

i

zakłady

przemysłowe.

Efekt

tego

przeżywaliśmy podczas zeszłorocznej powodzi, kiedy wschodnia część miasta
została dwukrotnie kompletnie zalana. W średniowieczu nikomu by po prostu nie
przyszło do głowy, by budować miasto na prawym brzegu Wisły z uwagi na jego
przyrodnicze uwarunkowania.
To pokazuje jakimi jesteśmy dziś troglodytami. Pod względem budownictwa
zachowujemy się tak, jak władza radziecka, które kazała uprawiać pszenicę w
Kazachstanie i sadzić jabłonie na Syberii.
- W ostatnich latach do Trybunału najczęściej wracała ustawa o
spółdzielniach mieszkaniowych, o prawie lokatorskim.
- Pierwszą zajmowałem się trzy razy, drugą – dwa razy. Główny nasz problem
był taki, aby nie pogubić się przede wszystkim w kolejnych nowelizacjach. Dalej,
słynna kwestia wieczystego użytkowania, zamienionego na własność, także wracała
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do TK i to co najmniej dwa razy. Jaki z tego wniosek? Po prostu nie przejmujemy się
zbytnio Konstytucją.
- Demonstrowali to posłowie wielokrotnie. Np. w 2007 roku, w rozmowie
z przewodniczącym komisji piszącej „na kolanie” w czasie obrad ustawę o
spółdzielniach mieszkaniowych, na uwagę, że w wielu opiniach prawnych
powtarza się zarzut o przyjmowanie niekonstytucyjnych zapisów, usłyszałem:
„To nie nasze zmartwienie. Niech skarżą do Trybunału, to on rozstrzygnie”…
- Uważam, że ludzie władzy w Polsce ciągle żyją w paradygmacie Lewiatana.
To jest taka średniowieczna konstrukcja, która została później umocniona przez
Tomasza Hobbes’a, angielskiego myśliciela politycznego, że aby ta ludzka „hołota”
nie pozabijała się wzajem, trzeba ustanowić nad nią Lewiatana. On się wyłaniał z
otchłani morskiej, w jednym ręku trzymał miecz, a w drugim pastorał i tak uzbrojony
nie spuszczał społeczeństwa z oczu. Dziś wielu polityków uważa się, że są w głowie
tego Lewiatana i że są najmądrzejsi. Reszta ludzi powinna ich słuchać. Co ma do
stanowienia prawa ręka, noga, albo trzustka. My jesteśmy w głowie, w związku z tym
jesteśmy najmądrzejsi i my najlepiej wiemy, jak uszczęśliwić społeczeństwo.
Koncepcja Lewiatana, została mocno ugruntowana w czasach komunizmu
przez teorię państwa, rozumianego jako aparat przymusu, za pomocą, którego klasa
władająca środkami produkcji panuje nad innymi klasami. Odpowiedzią na to była
słynna ludowa anegdotka o koniaku: Co to jest koniak? Jest to trunek, który spija
klasa robotnicza ustami swych najlepszych przedstawicieli… Zatem ci najlepsi
przedstawicieli siedzą w głowie Lewiatana – w Biurze Politycznym, i spijają koniak,
jako usta klasy robotniczej.
To pozostało do dziś, i podoba się nowym elitom. Do koniaku dodają jeszcze
czasami cygaro. Oni przecież wszystko wiedzą lepiej. A ponieważ z sondaży wynika,
że jest dobrze, to w takim razie w ogóle jest OK. Ludzie nas kochają, rozumieją,
możemy zatem robić wszystko, co chcemy.
- Panie sędzio, bardzo uważnie przyglądałem się pracom wielu komisji. Z
nonszalancją podchodzi się do ekspertyz, do opinii konstytucjonalistów…
- To samo zrobiono z OFE, licząc na to, że kiedyś to Trybunał rozstrzygnie lub
nie, a sprawa tymczasem przyschnie.
-

W Sejmie jest

projekt posłów PO. Zdaniem wybitnych prawników,

obecna ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych jest niekonstytucyjna w
całości i nie powinna funkcjonować. Tymczasem posłowie PO powtórzyli po
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raz kolejny zapisy, które zostały zdezawuowane przez TK. Być może liczy się
ponownie na to, że Sejm przyjmie ustawę a „nasz Prezydent” ją podpisze”, i
zanim zajmie się nią TK, zasoby mieszkaniowe zostaną rozparcelowane.
- Sądzę, że błąd został popełniony jeszcze na początku naszych przemian, za
rządu Tadeusza Mazowieckiego. Przyjęto wtedy, że będzie się sukcesywnie
poprawiać ustawę o spółdzielniach i ich związkach, zamiast napisać ją na nowo.
Dziś trzeba z tego błędu jakoś wybrnąć. Sprzedaż za złotówkę jest jakimś
kolosalnym nieporozumieniem. Pamiętajmy, że w przeszłości spółdzielczość
mieszkaniowa budowała w wielu przypadkach za kredyty państwowe, które były
niema w całości umarzane. Zatem ci ludzie wtedy dostali już coś za darmo,
przynajmniej w części umorzonych kredytów. A mimo tego, dziś jeszcze chcą na tym
zarobić. To chyba trochę za wiele? Zwłaszcza, że brakuje nam pieniędzy w budżecie
na wiele innych rzeczy.
Poza tym to jeszcze kwestia sprawiedliwości społecznej. Ponad 2 mln
spółdzielczość swoją „krwawicę” przeznaczyło kiedyś na wykup mieszkań.
- Ten sam problem dotyczy Prawa spółdzielczego czy ustawy o
usuwaniu

barier

administracyjnych,

do

której

wrzucono…

sprawę

przekształcenia spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego. Jest wśród nich
wiele spółdzielni zajmujących się przetwórstwem żywności.
- Co ja mogę odpowiedzieć na to?...
- Być może, jakie powinno być stanowione prawo?
- Prawo powinno być maksymalnie proste, przejrzyste, zrozumiałe. Powinno
umacniać poczucie sprawiedliwości w społeczeństwie. Już nie mówiąc o tym, że
powinno być zgodne z Konstytucją

i przyjmowanymi przez RP normami prawa

międzynarodowego.
Ale to łatwo tak powiedzieć, znacznie trudniej osiągnąć cel.

Kodeks

postępowania legislacyjnego wydaje się więc być niezbędny. A po drugie, politycy
muszą opuścić „głowę Lewiatana”. Są sługami społeczeństwa ( minister po łacinie
znaczy sługa). Pokornie więc powinni wsłuchiwać się w głos elktoratu, ale także
radzić się na bieżąco ekspertów i - zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą dbania o dobro
wspólne - starać się pewne rzeczy rozwiązywać, w dialogu z partnerami
społecznymi. Jeśli politycy będą pewne rzeczy robić „na siłę”, w pośpiechu, nie
słuchając

ekspertów,

w

tym

konstytucjonalistów,

którzy

ostrzegają

przed

konsekwencjami przyjmowania niekonstytucyjnych rozwiązań, to wcześniej czy
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później będą eliminowani z rynku politycznego, bo konsumenci takiej polityki ich na
dłuższą metę nie zniosą.
- W tej chwili np. problemy z prawem spółdzielczym zaczynają się
wylewać poza kraj. Była już skarga do Komisji Europejskiej a rząd polski może
zostać zaskarżony do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości przez
międzynarodowe organizacje za łamanie prawa unijnego. Będzie to już sprawa
europejska, nie polska.
-

Spraw

takich

przed

Europejskim

Trybunałem

Sprawiedliwości

w

Luksemburgu, czy przez Międzynarodowym Trybunałem Praw Człowieka w
Strasburgu jest wiele. Słynny był proces Republiki Francuskiej, która była
przywiązana do swoich rozwiązań prawnych, jeszcze z czasów Napoleona, i nie
chciała sankcjonować prawa unijnego. Przegrała proces i trzeba było później płacić
olbrzymie kary za każdy dzień zwłoki we wprowadzaniu unijnych rozwiązań.
Mamy wiele instytucji gwarantujących odpowiedni standard prawa. Mimo to,
nie jest ze stanem prawa w Polsce dobrze. Na pewno jest lepiej niż kilkanaście lat
temu, ale wiele na tej drodze mamy jeszcze do zrobienia.
- Największy bubel, z którym przyszło się Panu zmierzyć?
- To była chyba ustawa o deklaracjach majątkowych oraz ustawa o
Narodowym Funduszu Zdrowia, które zostały w całości przez Trybunał Konstytucyjny
uchylone. Bublem mniej więcej w 70 proc. była oczywiście lustracja. Osobiście
uważam, że wyjątkowym bublem jest nowelizacja ustawy o OFE. Mam nadzieję, że
skutki tej nowelizacji zostaną szybko dostrzeżone i usunięte. Nie udało się sprawdzić
konstytucyjności tej ustawy przez TK. Dziwię się Panu Prezydentowi, że zlekceważył
stanowisko wielu autorytetów – wybitnych prawników. Robi się coś tak potwornego,
niszcząc dorobek wielu lat. W imię czego? Dla ratowania ZUS-u, nigdy na dobrą
sprawę nie prześwietlonego do końca?
Niszczymy system wypracowany ponad podziałami politycznymi, a z drugiej
zachęcamy do ubezpieczania się w trzecim filarze, przyznając ulgi podatkowe. A
zatem ludzie będą się ubezpieczali w ramach ulg podatkowych? Czy jako tako
przygotowany do życia w społeczeństwie absolwent wydziału prawa, może na to
spokojnie patrzeć?
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Mieczysław Wodzicki
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Doc. dr Ryszard Piotrowski
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGI O STANOWIENIU PRAWA
Proces stanowienia prawa w Polsce jest od wielu lat przedmiotem
krytycznych ocen i komentarzy1.
Do wad prawotwórstwa należy przede wszystkim brak skuteczności
przyjmowanych

rozwiązań,

którego

miarą

jest

częste

nowelizowanie

uchwalanych ustaw2. Poprawianie tego, co zostało zrobione zajmuje więcej
czasu ustawodawcy i miejsca w organach publikacyjnych, aniżeli tworzenie
nowych regulacji. Tendencja ta występuje ze szczególną wyrazistością w
ostatnich latach i nie jest związana ze skutkami transformacji ustrojowej ani z
koniecznością dostosowania prawa do standardów europejskich, czy też do
postanowień nowej Konstytucji, ponieważ procesy te miały miejsce w okresie
przedakcesyjnym. Wśród wad prawotwórstwa wymienia się nadmiar regulacji
prawnych, niestabilność prawa, niespójność unormowań, brak przejrzystości
systemu prawnego, niski poziom techniczno-legislacyjny. Do przyczyn
wspomnianych zjawisk, świadczących o kryzysie stanowienia prawa, należy
moim zdaniem zaliczyć:
- niedostatki programowania i planowania rozwoju kraju, związane z
brakiem możliwości i gotowości opracowania ponadpartyjnej strategii
rozwiązywania podstawowych problemów w polityce wewnętrznej i
zagranicznej, opartej na spójnym systemie wartości, znajdującym

1

W opracowaniu wykorzystano ustalenia zawarte w ekspertyzie sporządzonej dla Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego.
2
Por. W. Staśkiewicz:: Stanowienie prawa w pierwszym okresie rządów PO-PSL, w: L. Kolarska-Bobińska, J.
Kucharczyk: Demokracja w Polsce 2007-2009, s. 72.
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wyraz w postanowieniach obowiązującej Konstytucji RP i w
konsensualnym, ponadpartyjnym rozumieniu dobra wspólnego;
- brak przekonania o trwałości istniejącego porządku konstytucyjnego i
poczucie tymczasowości podstawowych rozwiązań dotyczących
systemu rządów. Politycy z rozmaitą intensywnością dystansują się od
obowiązującej Konstytucji, która jest wynikiem prac większości
Zgromadzenia Narodowego o innym profilu politycznym aniżeli
obecna większość parlamentarna;
- brak niezbędnej tożsamości aksjologicznej stanowionego prawa i
konstytucyjnych wartości oraz zasad ustrojowych, co prowadzi do
niespójności w systemie prawa i zmniejsza skuteczność regulacji oraz
utrudnia jej stosowanie;
- podporządkowanie

stanowienia

prawa

doraźnym

potrzebom

polityczno-propagandowym, związanym z różnego rodzaju wyborami i
bieżącą rywalizacją międzypartyjną; miarą sukcesu członków rządu
jest przeprowadzenie reformy, a przynajmniej dużej nowelizacji w
kierowanym przez nich dziale administracji rządowej, co zwiększa
liczbę zmian w prawie; stanowienie prawa ma w rezultacie charakter
żywiołowego procesu i następuje wbrew regułom teorii racjonalnego
tworzenia prawa – nie jest bowiem następstwem uznania istniejących
regulacji za niewystarczające w rezultacie obiektywnej analizy
rzeczywistości, ale za wymagające zmiany wobec politycznej potrzeby
ustanowienia nowych przepisów;
- gotowość do obchodzenia obowiązujących reguł tworzenia prawa, a
nawet odstępowania od nich dla doraźnych celów politycznych;
- uznawanie zmiany prawa za miernik aktywności władzy bardziej
znaczący aniżeli wykonywanie prawa; w świetle obowiązującej ustawy
o

Radzie

Ministrów

od

członków

rządu

nie

oczekuje

się

rozwiązywania problemów obywateli, ale produkowania kolejnych
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dokumentów, tworzenia zespołów, koordynowania – a zatem
aktywności o charakterze biurokratycznym, normotwórczym, która
może prowadzić raczej do tworzenia problemów wskutek tworzenia
przepisów, aniżeli do rozwiązywania problemów dzięki stosowaniu
prawa;
- traktowanie szybkości w stanowieniu prawa i sprawności w pokonaniu
przeciwników regulacji za miarę sukcesu politycznego, zwłaszcza
przed wyborami, niezależnie od ewentualnych wad regulacji, czemu
towarzyszy

założenie,

że

uruchomienie

procedur

kontroli

konstytucyjności spełni funkcję korekcyjną; twórcy prawa mają
przekonanie, że będzie ono wymagało zmian, a jednak stanowią
przepisy ze względu na wymagania pragmatyzmu politycznego,
wbrew regułom racjonalności i ze szkodą dla demokratycznego
państwa prawnego;
- postępującą wirtualizację polityki, a w konsekwencji także prawa,
występującą we współczesnych społeczeństwach demokratycznych,
która powoduje, że miarą sukcesu władzy wykonawczej nie jest
wykonywanie prawa, zwłaszcza odziedziczonego po przeciwnikach
politycznych, ale jego zmienianie; przejawem tej tendencji jest
przekonanie, że „sam akt stanowienia norm zmieni rzeczywistość w
oczekiwanym stopniu”3;
- braki koncepcyjne i wady prawne przyjmowanych rozwiązań,
prowadzące do ich eliminowania z systemu prawnego przez Trybunał
Konstytucyjny, co oznacza konieczność kolejnych korekt;
- arbitralizm dysponentów większości w przypadku uznania projektu
aktu prawnego za odpowiadający ich preferencjom politycznym i
związane z tym ignorowanie krytycznych opinii ekspertów oraz
eliminowanie lub ograniczanie konsultacji;
3

Por. W. Staśkiewicz: op. cit., s. 85.
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- nadmiar obowiązków deputowanych, a zwłaszcza posłów, pozbawia
ich

możliwości

ustawodawstwie,

świadomego
powodując

i

podmiotowego

koncentrację

decyzji

udziału

w

dotyczących

projektów ustaw w wąskich gremiach kształtujących stanowiska
klubowe;
- brak odpowiedzialności prawodawców za stanowienie przepisów
niezgodnych z Konstytucją, zbędnych, niepełnych, nieskutecznych lub
niewykonywanie postanowień Konstytucji w określonej dziedzinie,
względnie wykonywanie ich poniżej konstytucyjnie wymaganego
minimum (dotyczy to sfery wolności i praw ekonomicznych,
socjalnych i kulturalnych). Prawodawca może postępować w ten
sposób, ponieważ ponosi jedynie iluzoryczną odpowiedzialność przed
wyborcami (w świecie

o wyniku „demokratycznych wyborów

decydują w coraz większym stopniu zupełnie inne czynniki niż
polityczne przekonania i preferencje wyborców”4, ponadto nie kierują
się oni zwykle oceną skuteczności prawa tworzonego przez
deputowanych ubiegających się o reelekcję ani oceną zdolności
kandydatów do tworzenia dobrego prawa) i nie odpowiada za
spowodowane szkody i straty. Ukształtowanie się istniejącego obecnie
systemu partii parlamentarnych sprawia, że ewentualną sankcją jest
znalezienie się w opozycji, a więc dalszy – choć ograniczony – udział
w stanowieniu przepisów. Nie prowadzi się postępowań prawnych
przeciwko

deputowanym,

którzy

głosowali

za

uchwaleniem

niezgodnej z Konstytucją ustawy, czy też nakłaniali lub zgoła zmuszali
innych do jej uchwalenia. Ustawodawcy mogą więc tworzyć wadliwe
przepisy bez żadnego ryzyka, co więcej – mogą spodziewać się
postępu na ścieżce indywidualnej kariery, ponieważ ma ona charakter

4

Tak K. Z. Sowa: Demokracja i korupcja, „Znak” 2002, nr 6, s. 90.
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polityczny i z tego powodu nie jest bezpośrednio uzależniona od
efektów prac prawodawczych oraz zdolności w tej dziedzinie;
- brak współdziałania władz uczestniczących w

stanowieniu prawa

wyrażający się we fragmentaryzacji tego procesu5;
- niezadowalający stan społeczeństwa obywatelskiego związany z
niedostatkami kształcenia, brakami w dziedzinie kultury politycznej i
prawnej,

stymulujący

prawodawstwo

częste

zmiany

restrykcyjno-represyjne,

prawa
co

i

kształtujący

wzmacnia

właściwą

prawodawcy tendencję do zastępowania rozwiązywania problemów
społecznych zaostrzaniem represji karnej i nadmierną penalizacją
wbrew zasadom racjonalnej kryminalizacji6.
Potwierdzeniem niezadowalającego stanu prawotwórstwa jest zjawisko
inflacji prawa, charakterystyczne dla współczesnych państw demokratycznych i
związane z konsekwencjami zmieniających się preferencji wyborczych, które
powodują zmiany w systemie normatywnym wywołane zmianami politycznymi.
Obecny stan

tworzenia prawa trudno uznać za odpowiadający wymaganiom

nowoczesności. Proces prawotwórczy sprzyja dysfunkcjonalnym zjawiskom w
państwie i powoduje delegitymizację porządku prawnego, który nie jest
kształtowany

w

rezultacie

stosowania

procedur

konsultacyjnych,

umożliwiających negocjowanie rozwiązań, ale stanowi rezultat działań w
odbiorze społecznym opartych na arbitralnych rozstrzygnięciach, które nie są
wynikiem poważnej debaty publicznej, ale stanowią okazję do medialnej
rywalizacji polityków. Dotyczy to zwłaszcza prawa europejskiego. Udział
Polski w inicjowaniu i tworzeniu prawa unijnego pozostaje domeną władzy
wykonawczej, której polityka w tej dziedzinie nie stanowi przedmiotu debaty
publicznej, czy też konsultacji społecznych. Rola parlamentu polega na
opiniowaniu przedkładanych mu propozycji, podczas gdy szczególne znaczenie
5
6

Ibidem.
Por. L. Gardocki: Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990.
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ma formułowanie tych propozycji, które nie może pozostawać przede wszystkim
w gestii czynnych w Brukseli lobbystów7.
II.

Dotychczasowe działania naprawcze, a więc dokonywanie oceny skutków

regulacji w fazie projektowania przepisów czy też stworzenie możliwości
scentralizowania projektowania przepisów w ramach Rządowego Centrum
Legislacji, mogą odegrać pozytywną rolę w usprawnieniu legislacji, ale nie
wyeliminują systemowych przyczyn kryzysu prawotwórczego. Chociaż
konsultacje mają towarzyszyć ocenie skutków regulacji na etapie projektowania
przepisów, to jednak nadal niejednokrotnie traktowane są w sposób formalny, a
nie jako znacząca debata społeczna.
Ocena skutków regulacji (wpływ na sektor finansów publicznych, rynek
pracy, konkurencyjność gospodarki, rozwój regionalny) dokonywana przez
projektodawcę nie jest wystarczająco obiektywna i powinna być przedmiotem
analiz przeprowadzanych przez niezależny od projektodawców ośrodek kontroli
i stanowić przedmiot odrębnych konsultacji.
Proces stanowienia prawa powinien: zapewniać praworządność procesu
prawodawczego,

wyznaczać

sposoby

dochodzenia

do

akceptowanego

społecznie zespołu wartości stanowiących podstawę prawa, zapewniać
społeczną legitymizację decyzji prawodawczych, minimalizować ryzyko
podejmowania

nietrafnych

ekonomicznemu

przebiegowi

rozstrzygnięć
stanowienia

legislacyjnych,
prawa,

zapewniać

sprzyjać
skuteczne

uczestnictwo w tworzeniu prawa europejskiego.
Konstytucja stanowi w art. 1, że Rzeczpospolita jest wspólnym dobrem
wszystkich obywateli. Ma to istotne znaczenie dla określenia funkcji prawa.
W myśl ustawy zasadniczej ma ono, jako dzieło wspólnoty, zasługiwać na
miano wspólnego dobra. A zatem prawo ma ludzi łączyć, a nie dzielić. Nie jest
po to, by przeciwstawiać ich sobie nawzajem. Przeciwnie, ma wyzwalać
7

Por. W. Staśkiewicz: op. cit., s. 78.
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solidarność między ludźmi, sprzyjać porozumieniu, wyzwalać empatię i
poczucie odpowiedzialności. Prawo ma być dobrem, tak jak i państwo, które jest
dla obywateli wspólnym dobrem, a zatem powinno być przyjazne, otwarte,
przewidywalne i pozbawione arbitralności.
Prawo państwa, które jest wspólnym dobrem, powinno odzwierciedlać
wartości nie zaś antywartości. Nie może więc ono odwoływać się do strachu, do
emocji negatywnych, do stosowanej arbitralnie przemocy, zwłaszcza w sferze
relacji między obywatelami a władzą. Nie powinno upokarzać ani prowadzić z
obywatelami gry, w której znajdują się oni z założenia w roli przegranych.
Skoro państwo jest wspólnym dobrem obywateli, to system prawny tego
państwa nie może nikogo wykluczać spośród korzystających z praw i objętych
ochroną władzy publicznej zagwarantowaną w Konstytucji RP. Przeczyłoby
więc samej istocie tak rozumianego państwa faktyczne pozbawienie ochrony
prawnej obywateli uważanych za niesłusznych np. z powodu ich opozycyjnych
wobec władzy czy mniejszościowych przekonań, pozostających w zgodzie z
obowiązującym prawem.
Wyrażona w Konstytucji zasada dobra wspólnego nie pozwala, by prawo
było narzędziem mającym służyć partii politycznej czy też koalicji. Przeciwnie,
prawo powinno być neutralne politycznie, podobnie jak urzędnicy tworzący
korpus służby cywilnej. Te dwa korpusy – urzędników i praw – mają stanowić
dobro, z którym obywatele byliby zdolni utożsamić się niezależnie od swoich
przekonań politycznych.
Ze względu na zasadę dobra wspólnego prawo nie powinno
narzędziem

urzeczywistnienia

ideologii,

którą

kieruje

się

być

większość

parlamentarna. Nie można też przy pomocy prawa ustalać obowiązującej wersji
wypadków historycznych.
Miarą skuteczności tworzenia regulacji jest skuteczność rozwiązań
problemów społecznych, których te regulacje dotyczą. Brak koncepcji
rozwiązania tych problemów w taki sposób, który nie tworzyłby jednocześnie
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nowych problemów, wynikających z zaproponowanych rozwiązań, nie da się
zastąpić ulepszaniem procesu tworzenia regulacji. Organizacja procesu
stanowienia prawa jest formą, która nie stanowi źródła rozwiązań; może jedynie
sprzyjać dobremu przekształcaniu pomysłów w regulacje prawne. Racjonalna i
nowoczesna procedura tworzenia prawa nie zastąpi autorskiego wysiłku
projektodawców.
Rzetelność i sprawność działania instytucji publicznych, jako określony w
Preambule do ustawy zasadniczej cel porządku konstytucyjnego, wymagają
racjonalności w działaniu władz, w tym zwłaszcza związanych z tworzeniem
prawa. Postulat racjonalności jest współistotny europejskiej kulturze prawnej.
Proces prawotwórczy, niezależnie od miejsca stanowionych przepisów w
systemie źródeł prawa, powinien charakteryzować się pewnymi właściwościami
strukturalnymi i funkcjonalnymi, mających istotne znaczenie dla jego
organizacji, ponieważ ich brak uniemożliwia urzeczywistnienie konstytucyjnej
koncepcji prawa i prawotwórstwa. Organizacja prawotwórstwa powinna zatem
uwzględniać potrzebę nadania temu procesowi charakteru działania złożonego,
wieloetapowego i sekwencyjnego, należycie sformalizowanego i określonego
prawnie, jawnego i demokratycznego, a więc opartego na dialogu i
współdziałaniu oraz odrzuceniu arbitralizmu przy określaniu celów prawodawcy
i

formułowaniu

przepisów,

kontradyktoryjnego

czyli

umożliwiającego

prezentowanie przeciwstawnych stanowisk dla osiągnięcia kompromisu, a także
zorientowanego na stanowienie przepisów zgodnych z Konstytucją i prawem
europejskim8.
W orzecznictwie znalazło wyraz przekonanie, zgodnie z którym
„nieodzownym elementem zasady demokratycznego państwa prawnego są
reguły stanowienia prawa” nakazujące, by ustawodawca „traktował obywateli z

8

Por. R. Piotrowski: Organizacja procesu legislacyjnego, w: A. Malinowski, red.: Zarys metodyki pracy
legislatora, Warszawa 2009., s. 46.
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zachowaniem pewnych minimalnych reguł uczciwości”9. A zatem przepisy
prawne nie mogą „zastawiać pułapek, formułować obietnic bez pokrycia bądź
nagle wycofywać się ze złożonych obietnic lub ustalonych reguł postępowania,
nie mogą stwarzać organom państwowym możliwości nadużywania swojej
pozycji wobec obywatela”10.
Uchwalanie ustawy pod wpływem doraźnych impulsów politycznomedialnych, związanych z konsekwencjami rywalizacji między partiami
politycznymi11, w pośpiechu i w atmosferze presji

wywieranej przez rząd na

parlament zasadniczo uchybia standardom prawotwórstwa w demokratycznym
państwie prawnym. Ustawodawca, zwłaszcza kierujący się standardami
racjonalności, nie może działać pod wpływem emocji rządu i własnych. Nawet
sprawiedliwy gniew tych, którzy tworzą prawo, nie usprawiedliwia rezygnacji z
kierowania się zasadami racjonalnej legislacji i akceptacji swego rodzaju reguł
legislacji emocjonalnej. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego przecież „skoro
punktem wyjścia jest przyjęcie racjonalności ustawodawcy (i wynikającego stąd
racjonalizmu

poszczególnych

unormowań

prawnych),

to

racjonalizm

stanowionego prawa musi zostać uznany za składową przyzwoitej legislacji.
Innymi słowy: legislacja nieracjonalna nie może być w demokratycznym
państwie prawnym uznana za „przyzwoitą”, choćby nawet spełniała wszelkie
formalne kryteria poprawności (na przykład w zakresie formy aktu czy trybu
jego uchwalenia i ogłoszenia)”12.
Traktowanie prawa jako narzędzia do osiągania celów politycznych,
stosowanie wątpliwych, a niekiedy nawet niegodziwych metod walki o władzę i
jej utrzymanie, naginanie prawa do potrzeb sprawujących władzę oraz działanie
na granicy prawa – wszystko to stwarza zagrożenie dla praworządności.
Wykorzystywanie prawa do celów partyjnych jest rodzajem korupcji
9

Tak L. Garlicki: Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2009, s. 60.
Ibidem.
11
Por. wypowiedzi posłów w debacie podczas pierwszego czytania w dniu 17 listopada, Sprawozdanie
stenograficzne z 54 posiedzenia Sejmu, s. 20 i nast.
12
Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. P 6/04.
10
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politycznej. Odwoływanie się w procesie tworzenia i stosowania prawa do
negatywnych emocji, do agresji i represyjnej orientacji części społeczeństwa,
zagraża podstawom demokratycznego państwa prawnego, które może być silne
nie dzięki sile partii politycznych, lecz dzięki sile dobra wspólnego, znajdującej
wyraz w prawie i respektowaniu godności każdego człowieka, a także dzięki
budzącej zaufanie postawie władz.
Prawidłowo skonstruowane i potencjalnie skuteczne reguły stanowienia
prawa nie będą w pełni użyteczne w warunkach słabości społeczeństwa
obywatelskiego i niedostatków kultury politycznej. Perspektywy poprawy
stanowienia prawa są zatem uzależnione od możliwych do przeprowadzenia
zmian wzmacniających poczucie podmiotowości obywateli i społeczeństwo
obywatelskie, związanych przede wszystkim z podwyższeniem poziomu
wykształcenia

i

jego

jakości,

a

także

stałym

wdrażaniem

praktyk

konsultacyjnych, przy wykorzystaniu coraz pełniejszego dostępu do Internetu.
W

krótszej

perspektywie

możliwe

byłoby

stopniowe

eliminowanie

dysfunkcjonalnych zjawisk w dziedzinie sprawowania władzy i niedostatków
kultury politycznej

osłabiających skuteczność procesu stanowienia prawa.

Zależy to jednak od gotowości elit politycznych do zrozumienia, że prawo w
ustroju demokracji konstytucyjnej nie może być redukowane do roli narzędzia
służącego realizacji interesów politycznych. Niezbędne jest dostrzeżenie przez
sprawujących władzę i uwzględnienie w praktyce tworzenia prawa, że w ustroju
demokracji konstytucyjnej – jak to ujął Trybunał Konstytucyjny – Sejm może
dużo, ale to nie znaczy, że może wszystko13. Podobnie i rząd wprawdzie może
dużo, ale to nie znaczy, że „może wszystko”, nawet jeśli stoi za nim większość
sejmowa.
Wydaje się nieodzowna redefinicja obecnego modelu dwuizbowości,
który umożliwia ukształtowanie się w praktyce politycznej podległości
senatorów dysponentom większości sejmowej, co zasadniczo ogranicza rolę
13

Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. U 4/06.
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Senatu w tworzeniu ustaw, nawet w stosunku do reguł niesymetrycznej
dwuizbowości przyjętych w zakresie stosowania Konstytucji.
Nowoczesność w procesie stanowienia prawa polega na zagwarantowaniu
zgodności norm z Konstytucją w największym możliwym stopniu, a zarazem
zagwarantowaniu tak wysokiego poziomu ochrony praw człowieka, jaki w
danych warunkach faktycznych i prawnych można osiągnąć poprzez
prawotwórstwo. Wymaga rozważenia problem ustawowej regulacji tworzenia
prawa, w tym procedury konsultacji społecznych, odpowiadającej zasadom
demokracji konstytucyjnej.
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Mec. Andrzej Kalwas
b. Minister Sprawiedliwości

NAPRAWA PROCESU TWORZENIA PRAWA
WYMAGA ZMIAN USTROJOWYCH.
Największe zło tkwi nie w procedurach uchwalania prawa, lecz w braku kultury
politycznej i upartyjnienia państwa. Mamy nieustannie do czynienia z grą
interesów partyjnych. Interes partyjny stoi przed interesem państwowym.
Zdobywanie lub utrzymanie elektoratu , dążenie do kontynuacji sprawowania
władzy jest celem nadrzędnym prawodawczej działalności posłów.

Instrumentalne traktowanie ustaw, prawa tworzonego bez myśli o jego
stabilnym funkcjonowaniu, lecz używanie go do doraźnych celów partyjnych
powoduje naruszenie reguł systemu prawa, jego jakości a nade wszystko
skutków społecznych i ekonomicznych tak tworzonego prawa.

Ustawy stanowione w ostatnich latach nie służą długofalowej stabilizacji zasad
funkcjonowania państwa. Mnogość przepisów, patologiczne przeregulowanie
prawa dewastuje państwo .
Niezbędna wydaje się budowa lub odbudowa systemu stanowienia prawa,
który trzeba by stworzyć od nowa . Byłaby to w istocie budowa państwa
prawa, bo obecnie nie mamy do czynienia z rządami prawa ale z rządami
poprzez prawo (prawo złe, pospiesznie i instrumentalnie stanowione, nie Rule
of Law lecz by law).

Trzeba stworzyć instytucje sprawne i odpartyjnione, urzędy, których obecnie
nie ma w naszym kraju. Coś na kształt Rady Stanu przy Prezydencie RP.
Byłaby to instytucja, która tworzyłaby ustawy składające się na jedną logiczną,
zgodną całość w ogólnym systemie prawa, ponieważ strażnikiem Konstytucji
jest Prezydent Rzeczpospolitej.
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Instytucja taka posiadająca mocny status, najlepiej umocowanie konstytucyjne
wraz z inicjatywą ustawodawczą miałaby określone zadania :
1) przegląd prawa, obowiązujących przepisów w celu radykalnej ich redukcji
2) przygotowanie ustawy o tworzeniu prawa
3) opiniowanie celowości nowych aktów prawnych pod kątem oceny czy dana
dziedzina życia nadaje się do regulacji, czy musi być regulowana i to właśnie
w danym momencie. Czy nowe regulacje dadzą się egzekwować, czy mają
zabezpieczenie finansowe, czy bilans korzyści wynikających ze zmian jest
dodatni (skutki regulacji).

Politycy, a nie fachowcy piszą ustawy z coraz gorszym efektem. Dzieje się to
w grze interesów, lobbingów, wydłużaniu czasu przygotowania, a efekty są
dalekie od zamierzonych.
Obecnie za stan prawa odpowiedzialność ponosi rząd. Niestety robi to źle,
mimo że RCL (Rządowe Centrum Legislacji ) dobrze wykonuje obsługę
procesu legislacyjnego. Nie jest jednak ono kreatorem zmian w przepisach, bo
inicjatywa jest po stronie ministrów, którzy wnoszą projekty ustaw.
RCL wpływa na poprawę jakości prawa . Osiągnięto już taką praktykę, a
mianowicie:
1) sam akt kreacji nowej ustawy odbywa się w jednym miejscu
2) rząd najpierw przyjmuje część opisową ustawy czyli założenia, a sam
projekt aktu prawnego pozostaje u RCL.

Ciężar odpowiedzialności za stan prawa i jego poziom spoczywa na rządzie,
który ma lepsze zaplecze eksperckie i lepszą wiedzę na temat stanu rzeczy w
dziedzinie, którą prawem reguluje.
Prawo w naszych warunkach jest jednym z narzędzi, za pomocą którego
politycy realizują swoje doraźne cele. RCL wpływa na nich, aby prawo to
stanowione przez praktyków było możliwie najlepsze.
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Jest bardzo złą praktyką, gdy projekty rządowe , które z różnych powodów nie
mogą uzyskać akceptacji rządowej, stają się projektami poselskimi i tą drogą
pojawiają się w parlamencie. Tak być nie powinno. I nie jest to tylko specyfika
tej kadencji. Nie wiadomo często, kto jest autorem projektu ustawy, bo
przyznaje się do niego i minister, który projekt tworzył, lecz nie uzyskał on
akceptacji rządu i grupa posłów, która go przedstawia w sejmie jako projekt
poselski.

I na zakończenie o roli Trybunału Konstytucyjnego.
Trybunał Konstytucyjny stwierdzając niezgodność aktu normatywnego z
Konstytucją może określić późniejszy termin utraty mocy obowiązującej
ocenianego aktu normatywnego wydając wyrok z tzw. klauzulą odraczającą.
Konsekwencją takiego zabiegu jest dalsze, temporalnie ograniczone
obowiązywanie wadliwych przepisów, a tym samym konieczność
akceptowania stwierdzonej niekonstytucyjności i dalsze jej praktykowanie.
Niezależnie do poglądów zakładających, że w tej sytuacji, co do zasady,
wyłączona jest możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu
tzw. „bezprawia legislacyjnego” – art. 417 ¹ § 1 KC – to istnieje podstawa do
dochodzenia roszczeń od Skarbu Państwa. Ustawodawca w nowelizacji
powiela te same błędy w ustawie, które TK uznał za podstawę
niekonstytucyjności przepisów lub nakazuje wręcz stosować przepisy
niekonstytucyjne (miało to miejsce np. z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o
spółdzielniach mieszkaniowych i Ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ).

Widoczna jest opieszałość, a nawet niechęć ustawodawcy do realizacji
orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Orzeczenia sądów powszechnych i SN
wskazujące na odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu bezprawia
legislacyjnego i zaniechań związanych z usuwaniem jego skutków, mogą
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pośrednio przyczyniać się do bardziej zdecydowanych i zgodnych z
Konstytucją działań legislacyjnych .

30

Dr Adam Kowalewski

PATOLOGIE PRZESTRZENNE
I BEZRADNE PRAWO.
Współczesne miasto kształtuje polityka państwa, która decyduje o tym, w jakim
zakresie czynniki społeczne i ekonomiczne decydują o rozwoju i
funkcjonowaniu stref zurbanizowanych. Bierność władzy publicznej,
zwłaszcza władzy centralnej, zaniechanie działań racjonalizujących procesy
przestrzenne – to również polityka, najgorsza z możliwych.
Z takim zjawiskiem mamy dziś do czynienia w Polsce. Korzyści wolnorynkowej
gospodarki, społeczna aktywność obywateli, wiedza i często racjonalne
działania administracji – są marnotrawione. Bierność i ignorancja liderów
politycznych, brak kontroli procesów przestrzennych, tolerowanie korupcji i
spekulacji na rynku nieruchomości - generują chaos urbanizacyjny,
dysfunkcje
miast,
konflikty
przestrzenne,
zapaść
programów
mieszkaniowych i marnotrawienie największego bogactwa kraju – jakim
jest przestrzeń i ziemia.
Wszelkie próby zmiany obecnej sytuacji i kolejne inicjatywy legislacyjne
pozostaną bezowocne tak długo, jak długo będziemy odkładać podjęcie
fundamentalnych decyzji politycznych regulujących politykę państwa. Dotyczą
one głównych zasad regulujących dziś politykę przestrzenną w krajach
gospodarczo rozwiniętych i dobrze zarządzanych:
o Władze centralne oraz samorządy terytorialne prowadzą aktywną i
stabilną politykę przestrzenną, gwarantującą racjonalny - pod względem
społecznym, ekonomicznym i ekologicznym - rozwój kraju. Wymaga to
formułowania i realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki
przestrzennej i mieszkaniowej, przez władze centralne (polityki
krajowej) oraz przez samorządy terytorialne (polityki regionalnej i
lokalnej). Polityka przestrzenna decyduje o zmianach zagospodarowania
terenu i podobnie jak cele rozwoju, jest hierarchiczna - w skali kraju
decyzje (zmiany strukturalne) podejmują władze centralne, w skali
regionu i gminy decyzje (zmiany materialne) podejmują samorządy
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terytorialne. Zmiany zagospodarowania terenu są definiowane przez
dokumenty planistyczne. Władze publiczne posiadają monopol
planistyczny, a w przypadkach, kiedy prawne lub planistyczne
zdefiniowanie rozwiązań przestrzennych nie jest możliwe, stosowana jest
zasada uznania administracyjnego.
o Zakres interwencji państwa (rządu i samorządów terytorialnych)
zapewnia możliwość realizacji polityki krajowej - przez rząd,
regionalnej i lokalnej – przez samorządy terytorialne. Zakres
interwencji rządu, regionu i gminy zapewnia skuteczne rozwiązywanie
aktualnych i perspektywicznych, społecznych i ekonomicznych
problemów rozwoju. Każdy szczebel (rząd, region, gmina) ma prawo
(zagwarantowane ustawami) wprowadzania na swoim terenie rozwiązań
planistycznych oraz wydawania powszechnie obowiązujących dyrektyw
(normatywnych lub jednostkowych) oraz zakazów i nakazów służących
realizacji przyjętej polityki. Przykładem takiej dyrektywy rządowej
byłby zakaz zabudowy terenów szczególnie narażonych na klęskę
powodzi biorąc pod uwagę to, że ostatnia kosztowała nasz kraj ponad 12
miliardów złotych.
o Głównym instrumentem realizacji polityki przestrzennej gminy jest plan
miejscowy, inwestowanie na obszarach nieobjętych planem dotyczy
wyłącznie programów funkcjonalnie związanych z użytkowaniem
tych terenów (określonych ustawowo).
o Wyważanie interesu społecznego i prywatnego jest zadaniem gminy.
Ochrona prawa własności nieruchomości dotyczy aktualnej formy
użytkowania. W przypadku ograniczenia możliwości użytkowania lub
przejmowania nieruchomości na cele publiczne właściciel otrzymuje
odszkodowanie, którego wysokość odpowiada aktualnej, rynkowej
wartość nieruchomości. Decyzje planistyczne, jeśli nie wprowadzają
ograniczeń w użytkowaniu nieruchomości, nie stanowią podstawy do
roszczeń. Wzrost lub spadek wartości nieruchomości w wyniku decyzji
lub działań inwestycyjnych sektora publicznego, podlega opodatkowaniu
lub wymaga odszkodowania. Podstawowym i najskuteczniejszym
instrumentem w tej dziedzinie jest podatek od wartości
nieruchomości.
Katalog inwestycji celu publicznego uwzględnia aktualne potrzeby
społeczne, w tym mieszkaniowe i ekologiczne. Katalog jest
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aktualizowany, co kilka lat zgodnie z decyzjami planistycznymi władz
centralnych.
o Uspołecznione planowanie przestrzenne oraz dyrektywy władz
publicznych są jawne. Mieszkańcy otrzymują – na wszystkich etapach
działania władz publicznych, pełną, aktualną i zrozumiałą informację o
propozycjach i decyzjach władz oraz wyjaśnienia w przypadku odmowy
akceptacji składanych wniosków.
Obrady ciał ustawodawczych poświęcone problemom polityki i
planowania przestrzennego są jawne.
Inicjatywy legislacyjne w dziedzinie gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
bez podjęcia kluczowych decyzji politycznych nie przyniosą pożytku. Wbrew
zapewnieniom rządów i obietnicom twórców następnych zmian prawa, chaos
przestrzenny będzie nadal narastał, niekontrolowana zabudowa będzie
dewastowała kraj, potrzeby mieszkaniowe nie będą zaspokojone, progi
inwestycyjne i korupcja będą coraz bardziej dokuczliwe a straty państwa
coraz większe.
Szkodliwość braku polityki przestrzennej i negatywne efekty niekontrolowanej,
chaotycznej urbanizacji pokazało doświadczenie krajów, które wcześniej niż
Polska przechodziły przez trudne procesy urbanizacyjne. Jest najwyższy czas,
aby z ich doświadczeń wyciągnąć właściwe wnioski.
Warszawa, 10 kwietnia 2012
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PROSPEKULACYJNA POLITYKA PRZESTRZENNA
I KIERUNKI KONIECZNYCH ZMIAN.

Prospekulacyjne

uwarunkowania

prawno-ekonomiczne

w

gospodarce

przestrzennej, kreowane w Polsce kolejnymi zmianami prawa, powodują coraz
poważniejsze negatywne konsekwencje dla szeregu dziedzin, decydujących o
warunkach życia w naszym kraju. Odczuwamy je, gdy z roku na rok spędzamy coraz
więcej czasu w komunikacyjnych korkach. Coraz dalej od miasta, w którym
pracujemy udaje nam się znaleźć uzbrojoną działkę budowlaną za rozsądną cenę. Z
kolei w mieście, gdy szukamy nowego mieszkania, bardzo często trafiamy na
klaustrofobiczne zagęszczone zespoły zabudowy wielorodzinnej. Do tego tu i tam
znajdujemy obszary skażone brzydotą i chaosem. Tego narzucającego się wrażenia
nie są w stanie odmienić ani dobre przykłady pojedynczych obiektów ani ich
zespołów. Czy winić za to należy tylko brak planów miejscowych? Wydaje się, że
rzeczywista przyczyna tkwi głębiej.
W końcu 2008 r. obowiązujące plany miejscowe pokrywały 25,61%
powierzchni naszego kraju. Na cele mieszkaniowe przeznaczono w nich 6307,94
km2, gdy w tym samym czasie cała powierzchnia zabudowanych gruntów
mieszkaniowych w całej Polsce zajmowała tylko 2690,6 km2. Przy czym
powierzchnia wyznaczanych w planach nowych terenów mieszkaniowych, w latach
2005-2008 wzrosła o 1748 km2, ponad czterokrotnie przekraczając powierzchnię
zabudowywanych w tym czasie obszarów mieszkaniowych (384 km2). Jeszcze
szybciej wzrasta powierzchnia mieszkaniowa wyznaczana w decyzjach o warunkach
zabudowy. Można zatem szacować, że łącznie te rezerwy pozwoliłby zbudować na
terenie Polski mieszkania dla co najmniej 80 milionów osób, a może i znacznie
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większej populacji. Z oczywistych względów wiadomo, że jest to zupełnie
niepotrzebne. Nadmiar gruntów na inne nie mieszkaniowe cele inwestycyjne także
przekracza potrzeby w perspektywie wielu dziesiątków lat.
Ta olbrzymia rezerwa gruntów z prawem zabudowy nie przyczynia się do
wzrostu tempa budowy nowych mieszkań i niezbędnej do ich obsługi infrastruktury
społecznej, technicznej i drogowej. Jest wręcz odwrotnie, nie opłaca się uzbrajać
tych olbrzymich rezerw gruntowych, gdyż prawdopodobieństwo, że ktoś na danym
terenie zainwestuje jest zwykle zbyt małe. Tam gdzie tego typu uzbrojenie zostało
zrealizowane, nierzadko jest natomiast nieefektywnie wykorzystywane, z racji
obsługiwania rozproszonej chaotycznie zabudowy.
Presja na dalsze przeznaczanie nowych gruntów pod zainwestowanie,
głównie mieszkaniowe, nie wynika zatem z potrzeb inwestycyjnych, tylko z nadziei na
ekonomicznie efektywną dla właścicieli spekulację gruntami. Sprzyja temu ewolucja
zachodząca od 20 lat w polskim prawodawstwie i orzecznictwie. Przejawia się ona
między innymi tym, że lokowanie pieniędzy na kontach bankowych zostało obłożone
podatkiem, a lokowanie pieniędzy w gruncie rolnym, także przeznaczonym pod
zainwestowanie, zostało „nagrodzone dopłatami obszarowymi”. W efekcie następuje
przyspieszona dewastacja przestrzeni naszego kraju, a koszty pozyskiwania gruntów
pod szeroko rozumianą infrastrukturę stają się nieracjonalnie wysokie. A to z powodu
wysokich kosztów, przekraczających możliwości finansowe potencjalnych nabywców
mieszkań, skala budownictwa mieszkaniowego jest dwukrotnie niższa niż w latach
70. XX wieku. Źródłem tych wysokich kosztów jest zarówno nieefektywność
rozwiązań przestrzennych, będąca skutkiem gigantycznego nadmiaru gruntów z
prawem zabudowy, oraz wysokie koszty tych gruntów, zarówno dla budowy
infrastruktury, jak i samego mieszkalnictwa. To ostatnie wynika z faktu, że grunty z
prawem zabudowy są traktowane przede wszystkim jako dobra służące do
pomnażania

kapitału,

a

nie

jako

przestrzenie

dla

nowych

przedsięwzięć

budowlanych, a do tego właściciele tych gruntów nie ponoszą żadnych istotnych
kosztów z powodu ich przetrzymywania jako gruntów rolnych. Nie są więc
zainteresowani, sprzedażą tych gruntów od razu i w akceptowalnych przez rynek
cenach, w obszarach umożliwiających koncentrację zainwestowania. W rezultacie
wzrost rezerw gruntowych pod zainwestowanie nie przekłada się na podaż gruntów
pod budowę ani znaczącą obniżkę ich cen. Zatem gigantyczne rezerwy gruntów z
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prawem do zabudowy sprawiają, że niezbędna infrastruktura dla mieszkalnictwa
staje się bardzo droga, zarówno na etapie budowy jak i jej późniejszej eksploatacji.

Wysoka cena mieszkań uderza przede wszystkim w młodych ludzi w wieku
rozrodczym. Dostępne na rynku mieszkania są – z tego powodu - dla bardzo wielu z
nich nieosiągalne. Swoistą zatem formą przystosowania znaczącej części tej grupy
wiekowej naszego społeczeństwa do prospekulacyjnej polityki przestrzennej jest
decyzja o wyjeździe z kraju. Przy czym tylko niektórzy od razu decydują się na trwałą
emigrację. Wiele osób liczy, że jak zarobi na mieszkanie to wróci do kraju. Jednak
dane statystyczne pokazują, że tych powrotów jest znacznie mniej niż można byłoby
oczekiwać. Młodzi Polacy zakładają za granicą rodziny, w tych rodzinach przychodzą
na świat dzieci (znacznie więcej niż w rówieśnych im rodzinach w kraju), a potem
posyłają je tam do przedszkoli i szkół, a wówczas powrót do kraju staje się coraz
mniej prawdopodobny.
Prospekulacyjna polityka przestrzenna stanowi także bardzo poważne
zagrożenie dla budżetów gmin. Jak wskazują niedawne badania GUS-u, we
wzrastającej liczbie gmin występuje coraz większa dysproporcja pomiędzy kosztami
gospodarki przestrzennej, a przychodami z tej dziedziny, i to w warunkach, kiedy jak
nigdy w historii naszego kraju nie uzyskaliśmy tak wielu środków finansowych na
inwestycje w szeroko pojętą infrastrukturę.
Prospekulacyjna polityka przestrzenna prowadzona w naszym kraju prowadzi
oczywiście do wielu innych niepożądanych skutków. Szereg z nich wiąże się z
wzmożonymi procesami rozpraszania zabudowy, które powodują:
• w sferze środowiskowej:
- przyspieszoną eliminację otwartych przestrzeni,
- niepotrzebne dzielenie ekosystemów,
- niszczenie walorów krajobrazu,
- zacieranie cennych historycznych założeń,
- wzrost zanieczyszczenia środowiska,
- wzrost zużycia energii;
• w sferze ekonomicznej:
- wzrost kosztów budowy i funkcjonowania podmiejskich zespołów
osiedleńczych,
- wzrost kosztów pozyskiwania gruntów na cele publiczne,
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- wzrost uzależnienia mieszkańców od indywidualnych środków
transportu,
- osłabienie pozycji ekonomicznej miast (o wiele łatwiej jest budować
poza miastem, bo tak jest taniej – tyle że po pewnym czasie centrum
miasta zamienia się w slumsy; te procesy są jeszcze słabo widoczne w
Polsce, ale niebawem się objawią, jeśli będziemy nadal zmierzać w tym
kierunku),
- narastający chaos przestrzenny;
• w sferze społecznej:
- wydłużanie czasu dojazdu do miejsc pracy i usług,
- osłabianie więzi społecznych,
- społeczna segregacja,
- konflikty ludności miejscowej i napływowej,
- wzrost udziału warstw zmarginalizowanych w niektórych częściach
miast.
W powyższej sytuacji należy przede wszystkim niezwłocznie zmienić
uwarunkowania ekonomiczno-prawne gospodarki przestrzennej, i obciążyć opłatami
posiadaczy niezabudowanych gruntów z prawem zabudowy. Wydaje się, że
wysokość tych opłat powinna wzrastać, jeżeli grunt z prawem zabudowy w dłuższym
okresie czasu nie zostaje właściwie zainwetowany. Z chwilą wprowadzenia tych opłat
w większym lub mniejszym stopniu, przestanie się opłacać utrzymywanie latami
niezabudowanych gruntów budowlanych. Te o najlepszych lokalizacjach stosunkowo
szybko zostaną zainwestowane, bądź zbyte – zwykle taniej niż dotychczas – na
rzecz inwestorów, którzy będą chcieli niebawem przystąpić do budowy. Natomiast
właściciele gorzej położonych nieruchomości sami zaczną występować o zniesienie
na ich gruntach prawa zabudowy, szczególnie wtedy, gdy szansa na szybkie
uzbrojenie tych gruntów, a zatem i na ich zabudowę, będzie niewielka.
W wyniku tej zmiany zwiększyłaby się racjonalność inwestycji w uzbrojenie
terenów, w tym także w obszarach jeszcze niezabudowanych, gdzie tego typu
inwestycje

można

prowadzić

relatywnie

najtaniej,

wobec

braku

utrudnień

wynikających z istniejącego zainwestowania. Będzie temu towarzyszyć intensyfikacja
procesów

inwestycyjnych

i

w

konsekwencji

szybsze

tańsze

realizowanie

kompleksowych założeń urbanistycznych. W efekcie i mieszkania nie będą tak drogie
jak dotychczas oraz zmniejszy się presja na rozpraszanie zabudowy, co m.in. ułatwi
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rozwiązywanie problemów komunikacyjnych, w tym m.in. poprzez wzmocnienie
komunikacji publicznej.

Jeżeli zwiększy się prawdopodobieństwo realizacji inwestycji na obszarach
zweryfikowanych w wyniku wprowadzenia opłaty od niezabudowanych gruntów
budowlanych, wydaje się zupełnie uzasadnione rozpoczęcie powszechnego
stosowania procedur scalania i podziału nieruchomości - jako skutku wejścia w życie
planów miejscowych, na obszarach dotychczas niezainwestowanych (przede
wszystkim rolnych) lub poddawanych radykalnym przekształceniom. Znacząco
poprawi to ład przestrzenny w nowych zespołach urbanistycznych (m.in. ich
funkcjonalność, efektywność i urodę). Ale zasady przeprowadzania procedur
scalania

i

podziału

nieruchomości,

określone

w

ustawie

o

gospodarce

nieruchomościami, należy poddać poważnym zmianom. Dotychczasowe regulacje
były bowiem tak niekorzystne dla gmin, że te tylko w zupełnie wyjątkowych
okolicznościach decydowały się na ich stosowanie. Procedury te powinny być
obligatoryjne

w

odniesieniu

do

niezabudowanych

gruntów

budowlanych

wyznaczanych w planach miejscowych. Gminy przejmowałyby nieodpłatnie tereny
pod drogi i zieleń publiczną (np. do 30% powierzchni obszaru objętego procedurą),
ale za to zobowiązane byłyby do pokrycia określonej części kosztów uzbrojenia
terenu, a także straciłyby prawo naliczania opłaty planistycznej oraz opłat
adiacenckich

(liczonych

od

szacowanego

wzrostu

wartości

nieruchomości).

Pozostałą część kosztów uzbrojenia pokrywaliby właściciele nieruchomości gotówką,
kredytem zabezpieczonym hipoteką lub poprzez przekazanie gminie dodatkowych
fragmentów nieruchomości.
Opisana

powyżej

proponowana

zmiana

regulacji

ma

służyć

celom

proinwestycyjnym – rozumianych tu oczywiście jako inwestycje budowlane, a nie
wyłącznie kapitałowe. W ich efekcie gminy wspólnie z właścicielami gruntów będą
przygotowywały oferty terenowe pod inwestycje. Terminy rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji drogowych i innych infrastrukturalnych winny być określane w trybie
negocjacji, w określonej w prawie sprawiedliwej formie. Rozliczanie tych inwestycji z
właścicielami gruntów nie będzie już następowało w oparciu o dotychczasowe drogie
i często kontrowersyjne wyceny wzrostu wartości nieruchomości, tylko o realne
koszty inwestycji. Warto też dodać, że zaproponowane metody nie są specjalnie
innowacyjne. Podobne znane były już w przedwojennej Polsce, a obecnie stosowane
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są w Niemczech (z ich systemu zapożyczono ww procent). Ułatwi to niewątpliwie
skalibrowanie parametrów procedur i ich szczegółowych zasad. Krytyczna ocena
dotychczasowego stosowania opłaty planistycznej oraz opłat adiacenckich wskazuje
na celowość rezygnacji z nich nie tylko na niezabudowanych obszarach
przeznaczonych pod inwestycje, ale także na obszarach już zainwestowanych,
poprzez

odpowiednie

zastosowanie

niektórych

wcześniej

zaproponowanych

narzędzi.

Chociaż w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
przewidziano możliwość wprowadzenia zakazu zabudowy, który mógłby dotyczyć
m.in. znacznej części gruntów rolnych, gminy z coraz większą obawą podchodzą do
przyjmowania w planach miejscowych takich regulacji, z racji potencjalnych roszczeń
odszkodowawczych. Te obawy w ostatnich latach podsyciło szereg wyroków
sądowych, opierających się na doktrynie wiążącej własność gruntu z prawem jego
zabudowy. To kontrowersyjne podejście, błędnie wywodzone z naszej Konstytucji,
jest sprzeczne z wieloma artykułami naszej ustawy zasadniczej, w tym art. 5, 74 i 75.
Przy okazji najwyższa chyba pora na zmianę bardzo już anachronicznego art. 2 ust.1
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, który do gruntów rolnych zalicza także
grunty zabudowane, w tym budynkami mieszkalnymi wchodzącymi w skład
gospodarstw rolnych. Już od szeregu lat przeważająca ilość takich zrealizowanych
budynków mieszkalnych ma związek z gospodarstwami rolnymi tylko w papierach.
Tę furtkę służącą dewastacji przestrzeni naszego kraju trzeba pilnie zamknąć.
Zresztą chodzi nie tylko krajobraz, czy funkcjonowanie systemów osadniczych. To
także narzędzie windowania cen gruntów na terenach otwartych, przeznaczanych
pod tranzytowe drogi czy magistralne sieci. Wystarczy przecież w pasie takiej
projektowanej liniowej inwestycji wystąpić o decyzje o warunkach zabudowy dla
zabudowy siedliskowej lub innej rolniczej. W efekcie pozyskanie gruntów na terenach
otwartych w Polsce zaczyna kosztować wyraźnie drożej niż w krajach, w których
średnie dochody mieszkańców i dochód narodowy per capita są znacznie wyższe niż
w naszym kraju. To oczywiście nie ułatwia nam inwestycji infrastrukturalnych.
Przykładowo dzięki prospekulacyjnej polityce przestrzennej w naszym kraju „udało
się” kupić grunty pod wschodnią obwodnicę Wrocławia (położone poza miastem) dwa
razy drożej niż grunty pod nowe podberlińskie lotnisko.

40

Inną konsekwencją kwestionowanej regulacji ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych jest m.in. mocno ostatnio podkreślany brak planów miejscowych
zakazujących zabudowy na terenach zagrożonych powodziami. To głównie z tego
powodu

takich

zakazów

nie

wprowadzili

zobowiązani

do

tego

dyrektorzy

regionalnych zarządów gospodarki wodnej, a w konsekwencji także i gminy w
planach miejscowych.

Racjonalnej gospodarce przestrzennej nie służą wreszcie decyzje o
warunkach zabudowy, które wraz z innymi przepisami są przyczyną, w szczególności
na terenach otwartych, dewastacji naszego krajobrazu. W ustawie o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym pojawiły się w 2003 r. jako substytut planów
miejscowych, obejmujących prawie 90% powierzchni naszego kraju, które ta ustawa
ostatecznie wygasiła. Po niemal 9 latach od jej wejścia w życie mamy już jednak inną
sytuację. Obecnie plany miejscowe obejmują około 27% powierzchni Polski i ten
procent stopniowo się zwiększa. Do tego mamy – jak to wcześniej zasygnalizowano
– bardzo duży nadmiar niezabudowanych gruntów przeznaczonych pod zabudowę.
Można byłoby zatem zrezygnować z wydawania tych decyzji, co najmniej na
terenach otwartych. Do tego należy koniecznie wprowadzić limit czasowy ważności
takich decyzji. Powinien on z jednej strony dawać możliwość spokojnego
przygotowania

projektu

budowlanego

i

uzyskania

odpowiednich

zezwoleń

umożliwiających realizację inwestycji, a z drugiej blokować możliwość papierowego
podnoszenia wartości objętych takimi decyzjami nieruchomości, na których nie
przystępuje się do realizacji inwestycji budowlanych.

Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednym skutku prospekulacyjnej polityki
przestrzennej. Wysoka cena rolnych gruntów z prawem zabudowy i łatwość
obejmowania tym prawem pozostałych gruntów powoduje, ze grunty te są często za
drogie dla wielu polskich rolników, zamierzających założyć lub powiększyć swoje
gospodarstwo. Od 1995 roku nastąpił bowiem kilkakrotny wzrost wartości gruntów
rolnych w stosunku do wartości uzyskiwanej z nich produkcji rolnej. Wielu zatem tych
rolników nie będzie w stanie dokonać tych zakupów w ciągu najbliższych kilku lat.
Potem, po 2016 r., gdy skończy się okres przejściowy na sprzedaż gruntów rolnych
cudzoziemcom, a utrzymany zostanie obecny kierunek prospekulacyjnej polityki
przestrzennej, będzie jeszcze trudniej. I choćby tylko po to by nowi zagraniczni
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właściciele mogli w Polsce podnieść na najwyższy, światowy pozom, koszty
pozyskiwania gruntów rolnych pod nowe drogi, sieci czy inne potrzeby społeczne.

Wrocław 10 kwietnia 2011 r.
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prof. zwycz. dr hab. Henryk Cioch

Rozmowa z prof. zwycz. dr hab. Henrykiem Ciochem,
kierownikiem
Spółdzielczości

Zakładu
UMCS

Prawa
w

Spółdzielczego

Lublinie,

i

Organizacji

przewodniczącym

Rady

Naukowej Instytutu Naukowego Stefczyka, obecnie Spółdzielczego
Instytutu Naukowego.

RUCH NALEŻY DO SPÓŁDZIELNI
- Ostatnio Sejm jest miejscem dosyć dziwnych wydarzeń. Otóż ubiegając
zapowiadane projekty rządowe, związane z międzyresortowym raportem o
spółdzielczości, posłowie PO złożyli własne projekty ustaw. Budzą one w
opinii, nie tylko spółdzielców, także konstytucjonalistów i ekspertów liczne
obiekcje.
- Zbliżają się wybory i posłowie PO chcą zabłysnąć. W swoim podręczniku
napisałem, iż ruch spółdzielczy jest ruchem społeczno-gospodarczo-politycznym i w
związku z tym zrzesza kilka milionów członków. Dlatego też partie polityczne starają
się kosztem spółdzielczości coś ugrać. Jest od lat pewna grupa posłów, związanych
z różnymi partiami politycznymi, którzy żerują na spółdzielczości, często nie mając w
tym przedmiocie odpowiedniej wiedzy i kompetencji. Wprowadzają spółdzielców w
błąd i tym samym działają na ich szkodę.
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Podobna sytuacja ma miejsce i obecnie, co nie jest dla mnie szczególnym
zaskoczeniem że tuż przed wyborami nagle prace nad ustawami spółdzielczymi stały
się bardziej intensywne.
Przykładowo, został przygotowany raport o polskiej spółdzielczości, według
założeń międzyresortowych. Zapoznałem się z nim i oceniam go bardzo pozytywnie.
Ale cóż z tego, skoro nie pojawił się w nawiązaniu do niego, projekt ustawy o
spółdzielniach, który uwzględniałby jego wnioski. Sytuacja absurdalna polega na tym,
że pomimo tego, że raport wpłynął do Marszałka Sejmu, rozpoczęte zostały prace
nad newralgicznymi ustawami poselskimi - nad ustawą prawo spółdzielcze i o
spółdzielniach mieszkaniowych. Oba te projekty zostały wniesione przez KP PO, co
udowadnia, iż stosunek Platformy do spółdzielczości od wielu lat jest negatywny.
Można powiedzieć, iż te projekty są nie tylko sprzeczne – moim zdaniem – z
konstytucją RP, ale też naruszają w sposób ewidentny podstawowe zasady
spółdzielcze oraz deklarację o tożsamości spółdzielczej, zawartą w zaleceniu nr 193
Międzynarodowej Organizacji Pracy z 2002 roku. Dwa lata później zostało przyjęte
rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich w sprawie statutu spółdzielni
europejskiej.
- Jak Pan profesor ocenia te regulacje?
- Teraz, gdyby te dwa projekty zostały uchwalone przez Sejm obecnej
kadencji, to moim zdaniem byłyby to najgorsze regulacje, w zakresie spółdzielczości
po 1920 roku. Nie chcę tu mówić, że byłyby one gorsze od tych, które obowiązywały
w latach 50. Nie wspominam tu o ustawie o spółdzielniach i ich związkach z 1961
roku, która pod względem legislacyjnym była ustawą bardzo poprawną. Natomiast
wiemy, w jakim okresie była wtedy Polska i spółdzielczość. Trzeba też powiedzieć,
że dzięki tej ustawie Polska odzyskała członkostwo w Międzynarodowym Związku
Spółdzielczym. Czyli, że zasady MZS były w sposób normatywny prawidłowo ujęte.
Natomiast, kiedy idzie o praktykę to już jest zupełnie inna kwestia.
Mnie szczególnie

zaniepokoiło, iż w ostatnim okresie

nastąpiła de facto

kolejna nowelizacja prawa spółdzielczego z 1982 roku, w zakresie możliwości
przekształcenia spółdzielni pracy, w spółki handlowe. Jestem tym zaniepokojony,
ponieważ za tą nowelizacją głosowało aż 415 na 417 obecnych posłów. Oznacza to,
że stosunek Sejmu bez względu na to, jakie opcje polityczne posłowie reprezentują,
do spółdzielczości jest negatywny. Świadczy o tym wynik głosowania.
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- W ostatnim czasie władze Międzynarodowego Związku Spółdzielczego
zwracają uwagę na szczególnie niebezpieczny proces, jakim jest uspółkowienie
spółdzielni.
- Ten proces ma miejsce nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach. Temu
zjawisku międzynarodowe władze spółdzielcze starają się zapobiec. To samo
dotyczy MOP. Chodzi o to, że inna jest filozofia spółdzielni, aniżeli spółek.
Spółdzielnie służą do zaspokajania potrzeb, natomiast spółki do osiągania i
maksymalizacji zysków. Są to dwie formy organizacyjne, które powinny obok siebie
paralelnie funkcjonować. Natomiast nie może być takiej sytuacji, żeby spółdzielnie
były marginalizowane. A takie zjawisko daje się wyraźnie zaobserwować.
Drugim, bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, które dotyczy obu ustaw, jest
wprowadzanie modelu nadzoru państwowego, bez względu na typ i rodzaj
spółdzielni. Jest to tzw. nadzór podmiotowy. Krótko mówiąc, każda spółdzielnia, bez
względu na jej przedmiot działalności, gdyby te ustawy weszły w życie, objęta
zostanie nadzorem państwa. Natomiast, gdy idzie o nadzór państwa nad spółkami,
działającymi w formie banków, firm ubezpieczeniowych czy spółek notowanych na
giełdzie, to ma on charakter przedmiotowy. Czyli decyduje o tym przedmiot, a nie
forma działalności.
Dlatego w ustawie jest pomieszanie i pomylenie pewnej filozofii i świadczy o
negatywnym stosunku państwa do spółdzielczości. Od lat znajduje się ona w bardzo
niekorzystnym położeniu prawnym i podatkowym.
- Z okazji 20. lecia ustawy z roku 1990, którą określa się terminem
„zamachu na spółdzielczość”, spółdzielcy przyrzekli, że nie dopuszczą do
manipulowania, wywłaszczania czy też przekształcania spółdzielni w inne
formy prawne.
- Na przyrzeczeniach się skończyło, ponieważ dziś mamy sytuację bardzo
zbliżoną do tej, jaka istniała. Wyrażam się delikatnie, chociaż zapoznałem się z
opiniami osób, które zajmują się prawem spółdzielczym, zarówno w odniesieniu do
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jak i ustawy prawo spółdzielcze i w obu
przypadkach te opinie są druzgoczące dla autorów projektów PO.
Ostatnio odbyło się posiedzenia Krajowej Rady Spółdzielczej. Atmosfera była
tam gorąca. Pojawiły się postulaty powołania Funduszu Obrony Spółdzielczości, do
obrony – i to jest sytuacja absurdalna – przed państwem, które chce przekształcić,
zlikwidować, sprywatyzować coś, co jest prywatne.
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Celem tego ruchu, który zostanie wyłoniony, byłoby bronienie spółdzielczości.
Nasza rola ekspertów, którzy są przywoływani w Sejmie, czy gdzie indziej jest
ograniczona. Wiem ze swoich wieloletnich doświadczeń, w pracach nad ustawami
spółdzielczymi – a uczestniczyłem w takich pracach w czasach prezydentów:
Kwaśniewskiego i Kaczyńskiego i obecnie zostałem ponoć powołany w charakterze
eksperta podkomisji do prac nad ustawą Prawo spółdzielcze.
Byłem też ekspertem sejmowym w pracach nad nowelizacjami ustawy z 15
grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych. Nie wiem, co się stało z tymi
projektami a było ich cztery. Odbyły się w ub.r. dwa posiedzenia komisji po 10 minut i
po wniesieniu projektu przez pos. Lidię Staroń, nie zostałem już więcej poproszony
do

Sejmu.

Zapewne

zostałem

„wymiksowany”,

bowiem

o

tym

projekcie

wypowiadałem się bardzo negatywnie.
W ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych jest regulowana odrębnie
problematyka własności lokali. Dziś jest ona uregulowana w ustawie z 1994 roku o
własności lokali. Wcześniej była regulowana w Kodeksie cywilnym. Moim zdaniem
jest to materia o charakterze stricte cywilistycznym. W tym przedmiocie ten projekt
powinien nie tylko być konsultowany z Komisją Kodyfikacyjną prawa cywilnego, ale z
uwagi na to, że dotyczy własności, czyli podstawowej formy korzystania z rzeczy, a
rzeczą jest również lokal stanowiący odrębną własność, która jest nieruchomością, to
powinien znaleźć się w gestii Komisji Kodyfikacyjnej, a nie klubów w Sejmie.
Czytałem opinie pod adresem ustawy i są one druzgocące. Ze względu na
osoby, które przygotowywały projekt, w swojej bardzo krytycznej ocenie starałem się
zachować choćby formę. Gdybym się tak wypowiedział, to powiedziano by, że „Cioch
zwariował”.
- Patrząc oczyma prawnika, zajmującego się od wielu lat prawem
spółdzielczym,

człowieka

znającego

na

wylot

spółdzielczość,

w

tym

szczególnie spółdzielczość mieszkaniową, jakie konsekwencje zmiany te mogą
przynieść dla spółdzielczości?
-

W 1982 roku obroniłem pracę doktorską, która dotyczyła problematyki

przekształcenia spółdzielczych praw lokatorskich na własnościowe. Problematyka
przekształceń w ostatnim okresie stała się bardzo nośna. Od 2005 roku partie się
licytują, czy przekształcenie za symboliczną złotówkę, czy po kosztach? TK
wielokrotnie interweniował, ale Sejm nie zawsze liczy się z jego stanowiskiem. Nikt
sobie nie zdaje sprawy, że spółdzielczość mieszkaniowa tak naprawdę funkcjonuje w
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oparciu o stan prawny sprzeczny z Konstytucją. Najnowszy projekt ustawy PO w
żaden sposób tej sytuacji nie zmienia.
Mało tego. Otrzymałem jeden tekst tego projektu, a teraz drugi tekst i mamy
kolejne głębokie zmiany założeń tej ustawy.
- Co się Panu nie podoba w tych projektach?
- Mój zasadniczy zarzut polega na tym, że we wszystkich projektach,
począwszy od 2005 roku, w tym nowelizacji z 2007 roku oraz 2009 roku doszło do
sytuacji, że nowelizacje ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, nowelizują
przepisy ustawy prawo spółdzielcze. To jest sytuacja absurdalna, żeby ustawa lex
specjalis nowelizowała przepisy ustawy część ogólna, czyli ustawę lex generalis.
Po drugie, w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych przyjmowane są
pewne konstrukcje o charakterze ustrojowym, które są niesprawdzone w praktyce.
Istnieje tendencja narzucania tych konstrukcji pozostałym typom spółdzielni.
Przykładem tego będzie chociażby przyjęcie w tej ustawie modelu walnego
zgromadzenia, jako wyłącznego modelu najwyższego organu spółdzielni. W dużych
spółdzielniach ma to być walne zgromadzenie w częściach. Była próba narzucenia
takiego rozwiązania pozostałym spółdzielniom. W ostatniej wersji projektu, od tej
próby się odstępuje. I dobrze, że się odstępuje, ponieważ zebranie przedstawicieli, w
odniesieniu do dużych spółdzielni sprawdziło się w praktyce. Jest to rozwiązanie
tańsze i lepsze. Bo wyobrażamy sobie, że w dużej spółdzielni jak np. SKOK
Stelczyka, gdzie liczba członków sięga kilkaset tysięcy, a oddziały są w całym kraju.
Jak tu zwołać walne zgromadzenie w częściach?
Jeśli chodzi o spółdzielnie mieszkaniowe, to w dużych miastach są
spółdzielnie liczące kilkadziesiąt tysięcy członków. Jak zwołać tam walne
zgromadzenie? To sytuacja absurdalna.
- Są i inne problemy…
- Inny absurd polega na tym, że kiedyś była

możliwość tylko uchylania

uchwał. W tej chwili wzorem Kodeksu spółek handlowych poza uchylaniem uchwał
wchodzi jeszcze ustalanie ich nieistnienia, ważności lub nieważności. Prowadziłem
ostatnio sprawę w jednej ze spółdzielni mieszkaniowych, gdzie nie wiadomo, czy
najwyższym organem jest walne zgromadzenie, czy zebranie przedstawicieli. Nie ma
rady nadzorczej, bo nie ma kto jej powołać, a uchwały walnego zgromadzenia czy
przedstawicieli członków były do sądu skarżone trzydzieści kilka razy. W sądzie jest
obecnie wniosek o ustanowienie dla tej spółdzielni kuratora, ponieważ nie jest ona de
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facto reprezentowana i zapewne finałem będzie postawienie tej spółdzielni w stan
likwidacji z powodu niemożliwości prowadzenia działalności statutowej.
- Czyli, często członkowie nie uświadamiają sobie, że działają na szkodę
własnych interesów.
- Takiej sytuacji sprzyja niestabilny stan prawny. W Sejmie mamy projekty
ustaw prawo spółdzielcze, o spółdzielniach mieszkaniowych, ale jednocześnie w
dalszym ciągu jest nowelizowana ustawa Prawo spółdzielcze z 1982 roku. Tu sam
ustawodawca powinien zadać sobie pytanie, czy w zakresie spółdzielczości zmierza
do uchwalenia nowych ustaw, czy to są jedynie prace pozorowane i ustawodawca z
góry wie, że będzie jeszcze przez wiele lat obowiązywać ustawa Prawo spółdzielcze
z 1982 roku.
Ja uczciwie mogę powiedzieć, że tekst tej ustawy po czterdziestu kilku
nowelizacjach jest znacznie lepszy od tego, co proponuje się w projekcie nowej
ustawy. Jeżeli zostanę zaproszony na posiedzenie tej komisji to podtrzymam to
wszystko, co powiedziałem tu wcześniej
- Jakie Pan widzę wyjście z tej sytuacji?
- Jedynym wyjście jest społeczny projekt nowej ustawy prawo spółdzielcze,
któryby powstał na bazie dwóch ustaw, które zostały odrzucone. Na bazie „projektu
A. Kwaśniewskiego” z 2005 roku, przygotowany w specjalnej komisji nadzwyczajnej
w IV kadencji, której przewodniczyła pani Zofia Grzebisz – Nowicka. To był świetny
tekst.
W

moim

przekonaniu

do

tego

projektu

nawiązują

założenia

międzyresortowego zespołu do spraw opracowania ustawy Prawo spółdzielcze.
Drugi bardzo dobry projekt, który nawiązywał do ustawy z 1920 roku, ale został
odrzucony w pierwszym czytaniu, powstał na zamówienie prezydenta Lecha
Kaczyńskiego.
Gdyby taki projekt społeczny był przygotowywany, to chętnie bym się włączył
do prac. Uczciwie mówię – na bazie tych dwóch prezydenckich projektów, w
porozumieniu z prawnikami, którzy znają prawo spółdzielcze i rozumieją jego sens i
są nie tylko teoretykami, ale również praktykami, bylibyśmy w stanie odpowiedni
projekt przygotować.
Dziś natomiast dobrze by się stało, bowiem zbliżają się wybory, żeby prace
nad dwoma fatalnymi projektami

wstrzymać. W odniesieniu do ustawy Prawo

spółdzielcze, zdecydowanie powinno to nastąpić, ponieważ ocena rządu pod
adresem raportu była korzystna. Stanowisko końcowe rządu było takie, by wstrzymać

48

prace nad drukiem 3493, do czasu, kiedy zostanie przez rząd złożony projekt nowej
ustawy o spółdzielniach.
- To jednak nie nastąpiło i projektu nie ma, a prace nad poselskimi
projektami trwają.
- W tym projekcie – a jest to bardzo niebezpieczne dla spółdzielczości – jest
likwidowany Kongres Spółdzielczy, jak najwyższa władza spółdzielcza. Kongresy są
zwoływane w sytuacjach nadzwyczajnych i teraz taka sytuacja nadzwyczajna
zaistniała ze względu na stan, jaki mamy. Bo w Sejmie toczą się prace nad bardzo
złymi ustawami, mającymi kluczowe znaczenie dla przyszłości spółdzielczości. Nad
ustawą – matką Prawo spółdzielcze i bardzo istotną dla kilku milionów ludzi ustawą o
spółdzielniach mieszkaniowych.
Obowiązuje młoda ustawa z 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, a ile
razy była już nowelizowana. Były nowele do noweli. Jest niewielu prawników, którzy
byliby w stanie pojąć, o co chodzi? Nowy projekt nie wiele zmienia i bardzo wiele
gmatwa. Dlatego w pełni podzielam opinię ekspertów, że projekt narusza zarówno
międzynarodowe zasady oraz Konstytucję RP.
-

Ostatnio

mamy

nowy

fakt

–

powstała

pierwsza

spółdzielnia

transgraniczna. Czy to stanowi pewien przełom, który może spowodować, że
spółdzielnie zaczną nam wyciekać z kraju…
- Ustawa o spółdzielni europejskiej z 2006 roku powołuje do bytu specyficzne
spółdzielnie, które mają wiele elementów spółki handlowej. Jest rozporządzenie w
sprawie statutu spółdzielni europejskiej. Po implementacji została ustawa uchwalona
w 2006 roku. Co mnie niepokoiło wówczas? Otóż uchwalono ustawę, ale nie było
żadnej spółdzielni europejskiej. To pozwala na tworzenie spółdzielni od początku.
Jest też druga możliwość - przekształcenia spółdzielni opartej na Prawie
spółdzielczym, w spółdzielnię europejską. Według różnych modeli: czystego
przekształcenia, w następstwie połączenia, podziału. I ostatnio właśnie na skutek
połączenia powstała taka spółdzielnia.
- To zapewne dobrze, że powstała, ponieważ przepisy nie są już martwe.
- Obawiam się jednak, że jeśli zostanie uchwalona nowa ustawa Prawo
spółdzielcze, to przekształcanie spółdzielni w spółdzielnie europejskie, stanie się
zjawiskiem coraz częstszym, a być może masowym. Byłaby to forma ucieczki z
obszaru naszego kraju, na obszar innych państw, gdzie spółdzielnie mają
korzystniejsze położenie prawno-podatkowe. Pod rządami nowej ustawy, położenie
prawne nowych spółdzielni diametralnie ulegnie pogorszeniu – ze złego na jeszcze
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bardziej złe. Czyli, że spółdzielnie będą się przekształcać, zmieniać siedzibę poza
granicami naszego kraju. Będą tam odprowadzać podatki i daniny publiczne.
Reasumując, na skutek takiej, nieodpowiedzialnej polityki państwa wobec
spółdzielczości, państwo i my - obywatele - będziemy na tym tracić. To nie jest
czarna wizja, ale logiczne następstwo stworzonej sytuacji prawnej. Spółdzielnie są
przedsiębiorstwami i każdy zarząd myśli. Jeżeli jest możliwość skorzystania z
pewnych rozwiązań, to na pewno będą z nich korzystać. Nie mówiąc już o tym, że
stworzono precedens przekształcania spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego.
Jeżeli nowa forma dla spółdzielni pracy okaże się bardziej korzystna, to na pewno
zechce się z tej drogi skorzystać.
- Poza tym są duże przedsiębiorstwa, takie jak spółdzielnie spożywców,
Samopomoc

Chłopska

czy

spółdzielnie

mleczarskie.

Nikt

nie

udzielił

odpowiedzi na kluczowe pytanie, czym są z punktu widzenia prawa takie
spółdzielnie?
- Moim zdaniem to faktycznie są spółdzielnie pracy. Bo spółdzielnie
mleczarskie np. mają podwójne członkostwo – rolników i pracowników zakładów
przetwórczych. A co będzie, kiedy te duże spółdzielnie zechcą się przekształcić w
spółki handlowe albo zmienić siedzibę i przekształcić się w spółdzielnie europejskie?
Od 20 lat nie mamy dobrego klimatu dla spółdzielczości i nie zanosi się na
poprawę, czego dowodem są właśnie prace w Sejmie.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Mieczysław Wodzicki
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Rozmowa z posłem
Zarządu

Związku

Stanisławem Stecem,

Rewizyjnego

Spółdzielczości

prezesem

Rolniczej

w

Poznaniu

CO DALEJ
Z POLSKĄ SPÓŁDZIELCZOŚCIĄ
- Jak Pan ocenia sytuację spółdzielczości po serii letnich batalii w
Sejmie?
- To był bardzo gorący okres dla ruchu spółdzielczego, ze względu na
zblokowane działania, zmierzające do siłowego szkodzenia polskiej spółdzielczości.
Pojawiły się dwa projekty ustaw poselskich PO, posłów, którzy ze spółdzielczością
mają bardzo mało wspólnego. Stan spółdzielczości oceniają na podstawie jednej
małej spółdzielczości mieszkaniowej i w oparciu o to robią projekty, które mają
„uzdrowić” całą spółdzielczość.
Najsmutniejsze było to, że jeden projekt skierowano do Komisji Gospodarki a
drugi do Komisji Infrastruktury.
Na obrady pierwszej komisji, gdzie rozpatrywano projekt ustawy o
spółdzielniach, tzw. ustawy matki, dotyczący wszystkich spółdzielni, chodziłem, jako
gość. Z przerażeniem stwierdziłem, że osoby, które pracowały w podkomisji poza jej
przewodniczącym, Markiem Zielińskim z PO, który ma trochę orientacji w
spółdzielczości mieszkaniowej, inni posłowie nie mieli pojęcia o tym, co to jest
spółdzielczość. W interesie spółdzielni działał poseł PSL i posłanka SLD, Elżbieta
Streker-Dembińska, która korzystała z moich podpowiedzi.
Pozostali posłowie, którzy decydowali o kształcie prawa, uczyli się dopiero na
tej komisji od ekspertów. Natomiast poza paroma wyjątkami nie zapraszano
przedstawicieli Krajowej Rady Spółdzielczej.
- Dlaczego nie dopuszczano do głosu praktyków?
- Nie wiem, czym się kierowano. Bowiem, gdy przygotowuje się projekt ustawy
dla określonej grupy społecznej, to nie wyobrażam sobie, żeby nie skonsultować go z
tymi, których on dotyczy. Bo jeżeli tak się robi, to później wychodzą takie projekty jak
właśnie projekt ustawy o spółdzielniach.
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On godził w podstawowe zasady ustrojowe. Bo po pierwsze, nie można
ograniczać praw członka, w kwestii, kto będzie reprezentował spółdzielnie w związku
czy w Krajowej Radzie Spółdzielczej. Mogą o tym decydować uchwały Walnego
Zgromadzenia. Nie można też ograniczać kadencji. Bo jeżeli chcemy ograniczyć
kadencję Rady Nadzorczej, to dlaczego nie ograniczymy kadencji Sejmu, by poseł
mógł sprawować swoją funkcji również tylko przez dwie kadencje? Tym bardziej, że
poseł decyduje o bardzo zasadniczych sprawach całego narodu, a Rada Nadzorcza
spełnia funkcję nadzorczą odnośnie własnego majątku spółdzielni.
- Projekt zawierał i inne naruszające konstytucję i zasady państwa prawa.
- Istotnie. Druga rzecz – ograniczenie praw Zgromadzenia Przedstawicieli przy
jednoczesnym zapisie, że jego uchwały ważne są bez względu na ilość członków.
Może być tak, że jest 490 członków i nie można zrobić zebrania przedstawicieli. Z
drugiej strony można zwołać zebranie, na które przyjdzie pięciu członków i będzie
decydować o tym, że uchwała jest ważna. To normalny absurd, który godzi w
podstawowe zasady demokracji spółdzielczej.
Po trzecie – dezawuowanie lustracji, bo – jak powiedział pos. Zieliński z PO –
„nie ma efektu skoro spółdzielnia płaci za lustrację”. A tak były, tak jest i tak będzie,
bo kto ma zapłacić za lustrację? Budżet państwa nie będzie płacił za to. Lustracja
jest wewnętrzną kontrolą w ramach ruchu spółdzielczego. To jest dorobek
spółdzielczości, bo np. w spółkach nie ma takiej kontroli wewnętrznej. Tam tylko
może być kontrola zewnętrzna Urzędu Skarbowego i kontrola sądowa (dotyczą one
również spółdzielni). Oczernianie lustracji podważa wiarygodność spółdzielczości.
- I na koniec słynna „wrzutka”, dokonana podczas drugiego czytania
ustawy, o możliwości przekształcania spółdzielni w spółkę.
- Nie kwestionuję, że Walne Zgromadzenie ma prawo do wszystkiego.
Przekształcenie spółdzielni w spółkę to ważna rzecz, którą trzeba przedyskutować z
poszczególnymi przedstawicielami ruchu spółdzielczego, z poszczególnymi jego
sektorami, czy są zainteresowane tym, czy też nie. A nie, tak, że ktoś wpadł sobie na
pomysł na końcu procesu legislacyjnego, że taki ważny projekt wrzuci jeszcze do
ustawy…
Zignorowano

czerwcowe

Forum

Polskiej

Spółdzielczości

i

protesty

międzynarodowej spółdzielczości. To była masa ludzi, która przyjechała na prośbę
Krajowej Rady Spółdzielczej. Przyjęte tam stanowisko, było dla mnie wiążące.
Dlatego robiłem wszystko w trakcie prac w podkomisji i w komisji oraz na sali
plenarnej, by nie uchwalić tej ustawy. Tym bardziej – co podkreślałem – że
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sprawozdanie podkomisji przyjęto w jednym głosowaniu, choć zawierało ono 134
artykuły. Nikt nie analizował poszczególnych przepisów. To lekceważenie regulaminu
pracy Sejmu i procesu legislacyjnego. Taki tryb pracy w Sejmie jest nie
dopuszczalny. Całe szczęście, że posłowie PSL na końcu się zreflektowali i poparli
moje propozycje i PiS, by poprawki do ustawy odrzucić.
- Co dalej może być? Nie sądzę by Platforma zrezygnowała ze swej misji,
robionej na zamówienie jej stronników. Gra idzie przecież nie o historię, ale o
konkretny majątek, wypracowany przez pokolenia spółdzielców, na który są
teraz amatorzy…
- Byłem ostatnio na 15-leciu Wielkopolskiej Izby Rolniczej , gdzie był obecny
również minister rolnictwa, Marek Sawicki. Nie wiem, czy to w ramach kampanii
wyborczej czy nie – ale będę go trzymał za słowo – powiedział takie zdanie, że
„warunkiem dalszego postępu w rolnictwie jest rozwój spółdzielczości handlowej i
przetwórczej”.
Ja się z tym zgadzam, tylko, żeby to nie były znów hasła, ale żeby stworzyć
warunki do prawdziwego rozwoju. Trzeba przestać w administracji samorządowej i
państwowej mówić, że spółdzielczość to przeżytek, bo nasz ruch ma prawo
funkcjonować w każdych warunkach rozwoju gospodarczego.
Przed spółdzielczością jest naprawdę duża szansa. Bo w formie spółdzielczej
mogą działać grupy producenckie, zakłady przetwórcze, zakłady handlowe – i
pomagać rolnikom. A myślę, że rolnicy już się przekonali, jak trudno się handluje i jak
trudno odzyskuje się pieniądze. Przed laty, kiedy istniały Gminne Spółdzielnie, to ile
one spraw załatwiały dla rolników: spraw zaopatrzeniowych, skupowych. Rolnik mógł
spokojnie spać, bo każdy towar, który wyprodukował, został od niego skupiony,
dostarczano nawozy, środki ochrony roślin czy węgiel. Wszystko było realizowane i
nikt nikogo nie oszukiwał. Do tego trzeba wrócić.
Rozumiem, że niektórym lepiej się handluje z prywatnymi jednostkami, bo
później zostaną zaproszeni na jakąś wycieczkę, dostaną jakąś wziątkę. Nie zdają
sobie sprawy, że za to zapłacili niższą ceną za sprzedany towar. Gdyby spółdzielnia
rolników prowadziła przetwórstwo, czy zaopatrzenie to też można organizować
wycieczki. Za zgodą członków, bowiem spółdzielnia może świadczyć wszelkie usługi.
Widzę szansę rozwoju spółdzielczości w zmianie klimatu w stosunku do
spółdzielczości od wójta, burmistrza po wojewodę i marszałka, do ministrów i całego
Sejmu. Nie można uszczęśliwiać na siłę i zmieniać prawa spółdzielczego, ignorując
wolę spółdzielców. To są ludzie, którzy pracowali latami, często w kolejnym
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pokoleniu, bowiem nasz ruch liczy 150 lat. Bo w Wielkopolsce były zalążki
spółdzielczości bankowej, mleczarskiej. Spółdzielczość bankowa powstała, żeby
eliminować szkodliwe wpływy kapitału grup spekulacyjnych, które wykorzystywały
biedę i na warunkach niekorzystnych udzielały pożyczek. Banki spółdzielcze
powstały, by na warunkach sprawiedliwych pomagać biednym, mało zasobnym, by
nie musieli płacić haraczu spekulantom.
- Dziś prawo spółdzielcze rozrasta się, powstają ustawy cząstkowe,
dotyczące poszczególnych sektorów. Z kolei samo Prawo spółdzielcze
doczekało się ok. 50 nowelizacji i jest nieczytelne. W środowisku spółdzielczym
panuje przekonanie, że trzeba zmienić tę ustawę, dostosowując ją do nowych
realiów. Co Pan sądzi o tym? Bo przecież ma Pan własne doświadczenia,
bowiem na początku VI kadencji zgłaszał Pan własny projekt ustawy?
- Zgadzam się z Pana konkluzją. Mój projekt, który złożyłem w 2008 roku na
wniosek posła Marka Zielińskiego został niedopuszczony przez Komisję Gospodarki
do dalszego procedowania. Projekt rekapitulował rozwiązania z prezydenckiego
projektu ustawy z 2005 roku.
- Myśli Pan zatem o zmianie prawa spółdzielczego?
- O nowelizacji prawa spółdzielczego lub w ogóle o nowej ustawie, takiej, jaka
nie została dokończona w IV kadencji. Mam przy tej okazji ogromny żal do
ówczesnego marszałka Sejmu, Włodzimierza Cimoszewicza, który się uparł i
zablokował projekt prezydencki. Nie zgodził się na to, by proponowane przez posłów
120 mln zł, pochodzące z ograniczenia wpływów podatkowych, pozostało
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spółdzielniach. W efekcie, ustawa nie dotarła do trzeciego czytania w Sejmie.
Zwłaszcza

patrząc z perspektywy obecnej, kiedy szasta się dziesiątkami

miliardów była to dziwna decyzja...

Kiedy w minionych latach zwiększano liczbę

ministerstw, agencji i pieniądze budżetowe płynęły jak woda.
Dziś uważam, że trzeba zrobić projekt obywatelski. Niech spółdzielcy
zgromadzeniu wokół Krajowej Rady Spółdzielczej przedyskutują go. Ja włączę się w
ten proces i będę im pomagał, służąc im swoim długim doświadczeniem
spółdzielczym. Później zbierzemy podpisy i przedstawimy go marszałkowi, jako
inicjatywę obywatelską. Ten projekt musi uzyskać akceptację Wysokiej Izby.
Jednak ten projekt musi uwzględniać aspiracje spółdzielców w zakresie
dalszego rozwoju naszej działalności.
- Jakie podstawowe założenia powinny znaleźć się w tym projekcie?
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- Najważniejsza sprawa, to ta, że majątek spółdzielczy jest prywatną
własnością członków. To Walne Zgromadzenie decyduje o zakresie działalności, a
głównym dokumentem, który reguluje działalność spółdzielni jest jej statut. Ustawa
powinna przynosić tylko główne założenia dotyczące ilości członków, zasad wyboru
władz. Natomiast wszystkie podstawowe szczegóły powinny zostać odesłane do
statutu.
Oczywiście ustawa powinna określać zasady działalności finansowej,
podstawowe fundusze i możliwość ich tworzenia, ulga w podatku dochodowym, gdy
dochód spółdzielni jest przeznaczany na zwiększenie funduszy. Podatek powinien
być płacony dopiero po odpisie z dochodu na fundusze, żeby fakt odpisu na
fundusze nie był karą dla spółdzielni. O tym natomiast, czy w spółdzielni będzie
Walne Zgromadzenie Spółdzielni, decydować powinien statut.
Nie powinno być też ingerencji w czas trwania i ilość kadencji członków rad i
zarządów. Spółdzielnia ma też prawo należeć do związków rewizyjnych, a te mogą
prowadzić lustrację. Z kolei Krajowa Rada Spółdzielcza powinna mieć prawo do
opiniowania wszystkich aktów prawnych. Nie tylko Prawa spółdzielczego, ale
wszystkich aktów prawnych związanych z działalnością gospodarczą i społeczną,
które dotyczą również spółdzielni.
- Czy jest Pan zwolennikiem ogólnej ustawy Prawo spółdzielcze, nie zaś
ustaw cząstkowych?
- Jestem zwolennikiem takiej ustawy, jak ta, która powstała u zarania
niepodległego państwa polskiego z 1919 roku. Tam było wszystko. Może nieco
odrębna specyfika spółdzielni mieszkaniowych każe się zastanowić, czy nie
wyodrębnić przepisów. Jednak nie w odrębnym akcie, ale w tej zbiorczej ustawie?
- Kto powinien wyjść z inicjatywą tworzenia projektu obywatelskiego?
- Uważam, że to Krajowa Rada Spółdzielcza powinna powołać grupę roboczą,
która

dokooptuje jeszcze kilkunastu ekspertów spoza KRS. Następnie trzeba

powołać zespół redakcyjny, który założenia zapisze w formie ustawy. Taki projekt
trzeba przedstawić w roku 2012.
- Czy jakąś optymistyczną przesłanką można zakończyć naszą rozmowę,
którą odbywamy tuż przed wyborami do Sejmu?
- Chciałbym wszystkim spółdzielcom życzyć, żeby mimo trudności, które
występują przy eksporcie czy w relacjach wewnętrznych, próbowali pracować nad
tym, żeby idea spółdzielczości była przynajmniej akceptowana wewnętrznie. Jak tak
się stanie, to wierzę, że sytuacja zewnętrzna unormuje się. Zapewne w Sejmie nie
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powtórzy się już tak niekorzystny układ polityczny. Z mojej strony zapewniam, że w
kolejnej kadencji będę walczył o jak najlepsze rozwiązania dla spółdzielni.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Mieczysław Wodzicki
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Felieton

Kolanem mości panowie, kolanem i…
miliony wspólnot w jednej chwili!!!
Przyznam, że czegoś takiego nie spodziewałem się po partii, która jeszcze nie tak
dawno, bo w ostatniej kampanii wyborczej solennie zapewniała wszystkich, że warto na
nią głosować, bo będzie rządzić lepiej. Przekonująco uzasadniała dlaczego chce dojść do
władzy. Politycy Platformy Obywatelskiej twierdzili, że istotną przeszkodą w rozwoju
kraju jest źle stanowione i złe prawo. Gorliwie zapewniali, że to zmienią. Warto
przytoczyć dziś jaką stawiali wówczas diagnozę:
„Jedną z poważniejszych barier dla rozwoju polskiej gospodarki jest bardzo niska jakość
obowiązujących aktów prawnych. Wynika ona przede wszystkim z niechlujstwa, które ma
miejsce w procesie tworzenia projektów nowych regulacji i które w ostatnich latach niestety
wyraźnie się nasiliło. Przepisy w Polsce są w dużej mierze niejasne, wzajemnie sprzeczne,
martwe, zbędne, a nawet absurdalne. Dlatego chcemy całkowicie zmienić system
przygotowywania aktów prawnych, zarówno na szczeblu rządu jak i parlamentu, tak aby
poprawić jakość nowych regulacji”.
Oskarżano wówczas Prawo i Sprawiedliwość o niechlujne, pospieszne, procedowanie
ustaw, gdzie jakość nowych rozwiązań prawnych jest odwrotnie proporcjonalna do tempa ich
uchwalania.
Jak to wygląda dziś. Przyjrzyjmy się więc jakie nowe standardy wprowadziła Platforma.
Za wzorcowy wręcz tego przykład posłużyć może proces legislacyjny nad nową ustawą o
spółdzielniach mieszkaniowych, przygotowany przez grupę 30 posłów PO, znajdujący się
obecnie w fazie finalnej procesu legislacji.
Projekt nowej ustawy wpłynął do Sejmu 05.10.2010r. Zgodnie z art. 34 ust. 2
Regulaminu Sejmu, dotyczącym zasad prawidłowej legislacji do projektu ustawy dołącza się
uzasadnienie, które powinno:
„1) wyjaśniać potrzebę i cel wydania ustawy,
2) przedstawiać rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana,
3) wykazywać różnicę pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym,
4) przedstawiać przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne,
(…)”
Uzasadnienie napisane przez posłów PO (w tym Lidię Staroń, współautorkę projektu
ustawy, a zarazem osobę wyznaczoną przez wnioskodawców do reprezentowania ich w
dalszych pracach nad projektem) w sposób następujący wyjaśniało „potrzebę i cel wydania
ustawy”:
„W wyniku kolejnych nowelizacji oraz licznych interwencji Trybunału Konstytucyjnego
obecnie obowiązująca ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych jest bardzo skomplikowana i
nieczytelna. W tej sytuacji konieczne jest podjęcie prac nad nową ustawą w tym zakresie.
Projektowana ustawa jest w znacznej mierze wzorowana na obecnej ustawie i powtarza te
rozwiązania, które w praktyce nie wywołały zastrzeżeń.”
Mówiąc krótko: autorom ustawy, w tym Lidii Staroń, chodziło głównie o
uporządkowanie, uproszczenie i uczynienie bardziej czytelnymi zapisów poprzedniej
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ustawy. I jest to niestety kłamstwo. Autorzy napisali nieprawdziwe uzasadnienie, o czym
nieco później.
Przekonanie o konieczności napisania nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
wyraził też premier Donald Tusk. W stanowisku rządu do projektu ustawy PO skierowanym
na ręce Marszałka Sejmu w dniu 17 marca 2011r, premier napisał m.in. tak: „Potrzeba
dokonania nowej całościowej regulacji problematyki spółdzielni mieszkaniowych wynika
przede wszystkim z konieczności wyeliminowania licznych problemów prawnych
towarzyszących stosowaniu przepisów usm (ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych –
przyp. aut.) i wpływających na funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych”.
Podsumowując: zdaniem premiera nowa ustawa ma usprawnić funkcjonowanie
spółdzielni mieszkaniowych. Premier, delikatnie mówiąc, też mija się z prawdą.
Potwierdza to sędzia Ryszard Pęk, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa,
który w negatywnej ocenie projektu ustawy autorstwa PO przesłanej do Sejmu, już na wstępie
pisze tak: „Przedstawiony projekt pod pozorem uporządkowania ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych i powtórzenia przepisów obowiązujących wprowadza szereg rozwiązań
głęboko ingerujących w prawo własności i w uprawnienia członków spółdzielni. Projekt w
istotny sposób zmienia ustawę o własności lokali nie ujawniając tej ingerencji w tytule
ustawy”.
O nowej ustawie szeroko rozpisywały się też ostatnio polskie dzienniki. Jak dziennikarze
widzą cel nowej ustawy. Świadczą o tym choćby tytuły prasowe z ostatnich dni: „Likwidacja
spółdzielni mieszkaniowych”, „Koniec spółdzielni mieszkaniowych”, „Spółdzielnie
mieszkaniowe do likwidacji?”, „PO chce przekształcić spółdzielnie we wspólnoty
mieszkaniowe”.
O co więc chodzi: o uporządkowanie, uproszczenie ustawy - jak chce poseł Lidia
Staroń, usprawnienie funkcjonowania spółdzielni - co zakłada premier Tusk, czy raczej
o likwidację spółdzielni - o czym obszernie informują media. Czyżby zabrakło
Platformie odwagi, by powiedzieć ludziom prawdę? A swoją drogą zaproponowane
przez premiera rozwiązanie może być ciekawe: usprawnienie funkcjonowania
spółdzielni przez likwidację!
To czego nie ma odwagi powiedzieć Donald Tusk i autorzy nowej ustawy, mówi bez
ogródek Paweł Backiel, prezes Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w
Białymstoku, którego przedstawiciele od początku wspierali Lidię Staroń w jej działaniach i
uczestniczyli w pracach podkomisji. „To będzie rewolucja” – stwierdził w wypowiedzi dla
„Kuriera Porannego” z dnia 11.06.2011r. „To bardzo ważne zmiany. Jeżeli wejdą w życie, to
w kraju w jednej chwili powstanie kilkaset, jeśli nie kilka milionów wspólnot” – dodaje. I
już wiemy dlaczego Donald Tusk i Lidia Staroń nie mówią całej prawdy na temat nowej
ustawy.
Ludzie nie lubią jak im się coś narzuca. A ta ustawa narzuca wspólnoty, nie pytając o to
mieszkańców. Czy to się komuś podoba, czy nie, jeśli choć jedna osoba w bloku ma
wyodrębnione mieszkanie na własność – w bloku powstanie wspólnota ze wszystkimi tego
konsekwencjami. Swoją drogą ciekawa ta demokracja według Platformy, bo nawet jeśli żaden
z mieszkańców bloku wspólnoty nie chce - nawet i ten z mieszkaniem wyodrębnionym - to
wspólnota i tak powstanie.
Wróćmy jednak do poselskiego projektu ustawy autorstwa posłów PO. Uzasadnienie
dołączone do projektu miało jeszcze inne wady. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 4 powinno ono
„przedstawiać przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne”. Autorzy
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projektu nie odnoszą się do tej kwestii w ogóle. Choć wiadomo, że takie negatywne skutki
będą - szczególnie dla branży budowlanej. Kłopoty firm budowlanych rykoszetem uderzą
oczywiście w budżet, zarówno po stronie przychodowej (CIT i VAT) jak też kosztowej
(zwiększone bezrobocie). Pojawią się więc też skutki społeczne. Nie będę się jednak w tym
miejscu szczegółowo odnosił do tych kwestii, bo jest to temat zbyt obszerny.
Mimo tego, iż uzasadnienie dołączone do projektu nie odpowiadało wymogom
określonym w ust. 2 i 3 art. 34, marszałek Sejmu skierował projekt do dalszej legislacji. 26
listopada 2010 r. zakończyło się w Sejmie I czytanie i projekt skierowano do Komisji
Infrastruktury.
I tu stała się kolejna ciekawa rzecz. Otóż za projektem powędrowała autorka projektu
posłanka Lidia Staroń, która pilotuje zresztą go do dnia dzisiejszego. I to nie jako gość
komisji i podkomisji reprezentujący wnioskodawcę, a jako gospodarz – członek komisji i
podkomisji.
Skoro więc projekt ustawy trafił do sejmowej Komisji Infrastruktury, obowiązkowo
powędrowała tam też pani poseł. Złożyła stosowny akces (rezygnując jednocześnie z Komisji
Gospodarki – obowiązuje bowiem zasada, że poseł może uczestniczyć maksymalnie w
pracach dwóch komisji art. 7, ust. 2 Regulaminu Sejmu)
I już w dniu 16.12.2010r. poseł Lidia Staroń zostaje uchwałą Sejmu członkiem Komisji
Infrastruktury, a nie jest tam podobno łatwo się dostać, jest długa kolejka oczekujących. W
Komisji Infrastruktury projekt przeleżał prawie półtora miesiąca i leżałby pewnie dłużej,
gdyby nie tajemnicze siły, które nagle pchnęły projekt dalej. Nieoczekiwanie, w dniu
2.02.2011r., zmieniono porządek dzienny posiedzenia Komisji Infrastruktury dorzucając dwa
dodatkowe, nowe punkty: 1. rozpatrzenie zmian w składzie podkomisji nadzwyczajnej tzw.
spółdzielczej do rozpatrzenia kilku projektów ustaw dotyczących spółdzielni
mieszkaniowych; 2. skierowanie do ww. komisji nadzwyczajnej poselskiego projektu ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 3494). Zmiany poszły gładko.
Mimo, złamania art. 152 ust. 5 Regulaminu Sejmu, zgodnie którym „o terminie i
porządku dziennym posiedzenia komisji zawiadamia się członków komisji (…) Zawiadomienie
członków komisji powinno nastąpić co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem komisji”, a nie w
trakcie posiedzenia komisji.
Tym razem „posłanka - pilot” nie tylko poszła za ustawą, ale nawet ją wyprzedziła.
Wcześniej bowiem przyjęto punkt 1 i zmieniono skład nadzwyczajnej podkomisji
spółdzielczej przyjmując do niej poseł Lidię Staroń i posła PJN Kazimierza Hajdę, który
również zgłosił się do podkomisji (przypadkowo oczywiście również był zwolennikiem tego
projektu ustawy). Ponieważ w podkomisjach zachowane są parytety partyjne, jeśli chodzi o
liczbę posłów poszczególnych partii, z prac w podkomisji nadzwyczajnej zrezygnować musiał
jeden poseł Platformy. Poświęcił się Stanisław Huskowski. Na jego miejsce przyjęto właśnie
„posłankę - pilota” – Lidię Staroń. Kiedy więc w punkcie 2. kierowano do podkomisji
nadzwyczajnej projekt ustawy autorstwa m.in. Lidii Staroń, Lidia Staroń już tam była. Trzeba
to podkreślić: wyjątkowa sprawność działania. Dodatkowo jeszcze przed rozpoczęciem prac
nadzwyczajnej podkomisji spółdzielczej nad projektem nowej ustawy, „posłanka - pilot” –
Lidia Staroń była już jej przewodniczącą (od 2 marca 2011r). Któż bowiem lepiej niż
przewodnicząca podkomisji zaopiekuje się własnym projektem ustawy. Dzięki tym zmianom
PO całkowicie zapanowała nad pracami ośmioosobowej wówczas podkomisji. Choć układ
głosów w podkomisji, jeśli chodzi o zwolenników i przeciwników nowych rozwiązań
prawnych proponowanych przez PO, był zrównoważony (z jednej strony trzech posłów PO i
wspierający ich jeden poseł PJN, z drugiej dwóch posłów PiS i po jednym z SLD i PSL), to w
przypadku remisu w głosowaniach, ostatecznie decydował głos przewodniczącej komisji –
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Lidii Staroń. Poseł Szczepański z SLD widząc, że w podkomisji nie ma nic do powiedzenia,
ostatecznie z udziału w niej zrezygnował.
Można by powiedzieć wzorcowe, wręcz modelowe rozwiązanie, które powinno zostać
rozciągnięte na legislację wszystkich ustaw: poseł ustawę pisze, potem zapisuje do
kolejnych komisji, które nad nią pracują i prowadzi ją aż do momentu uchwalenia przez
Sejm.
A tak poważnie stała się rzecz karygodna. Całkowicie zlekceważony i pogwałcony
został proces prawidłowej legislacji. Takie postępowanie jest złamaniem ducha
Regulaminu Sejmu. Komisje i podkomisje sejmowe pełnią bowiem swego rodzaju
funkcję kontrolną i opiniotwórczą w procesie stanowienia prawa. Jest rzeczą
niedopuszczalną, by autorzy ustawy stawali się jej recenzentami, byli sędziami we
własnej sprawie. Bo trudno im w tej sytuacji przypisać bezstronność i obiektywizm. To
swoiste kuriozum.
W posiedzeniach komisji i podkomisji jest oczywiście obowiązany uczestniczyć
upoważniony przedstawiciel wnioskodawcy (art. 42 ust. 2 Regulaminu Sejmu), ale jako gość,
a nie przewodniczący np. podkomisji. Uczestniczyć, to nie to samo co przewodzić pracy
podkomisji.
Jak łatwo się domyślić, gdy Lidia Staroń została szefową podkomisji spółdzielczej, prace
nabrały „właściwego tempa” - mimo, iż jedyna, podkreślam jedyna wówczas, ekspertyza
jaka zamieszczona była na stronie sejmowej projektu ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych (druk nr 3494) w zakładce Biura Analiz Sejmowych, była od początku do
końca bardzo krytyczna w stosunku do proponowanych rozwiązań. Przytoczę jedynie trzy
pierwsze akapity z 16-punktowej sentencji głównych tez opinii dr hab. Małgorzaty Bednarek
z dnia 28 lutego 2011 r.:
„1. Opiniowany projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (dalej „Projekt”) wykazuje
na tyle niski poziom pod względem merytorycznym, tj. w zakresie treści proponowanych
rozwiązań normatywnych, jak również z punktu widzenia zasad prawidłowej techniki
prawodawczej, że nie powinien stanowić przedmiotu dalszych prac legislacyjnych.
2. Ponad 20 przepisów Projektu jest lub może być uznanych za niezgodne z Konstytucją (art.
2, 32, 58, 64 i art. 165 Konstytucji), co trzeba uważać za liczbę wręcz rekordową.
3. Liczba przepisów Projektu, które budzą co najmniej wątpliwości co do ich
konstytucyjności, a także inne liczne wady merytoryczne i techniczno-prawne Projektu
dają podstawy do postawienia tezy, iż Projekt w całości (podkr. za oryginałem – przyp.
aut) ma charakter niekonstytucyjny z powodu naruszenia zasady rzetelnej legislacji (art. 2
Konstytucji).”
Nie zrażono się tą opinia i pod koniec maja projekt nowej ustawy był już gotowy!
Podkomisja zakończyła pracę 25 maja 2011r, a już… 26 maja 2011r.(!) przygotowana
została „Opinia prawna w sprawie projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w
brzmieniu ustalonym przez Podkomisję nadzwyczajną” z Lidią Staroń na czele. Autor
opinii w podsumowaniu co prawda przyznaje: „Krótki czas (no rzeczywiście krótki! –
przyp. aut.) na przygotowanie opinii uniemożliwił odniesienie się do wszystkich problemów
i wątpliwości powstających w związku z proponowana ustawą (…) Częste zmiany ingerencje
Trybunału podważają zaufanie obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa,
dlatego należy postulować dalszą analizę projektu”.
Któżby się jednak takim szczegółami przejmował, że było za mało czasu, by odnieść
się do „wszystkich problemów i wątpliwości”, i przygotować kompletną opinię prawną. Nie
bądźmy drobiazgowi. Jak zwykle życie zweryfikuje i najwyżej ustawę się poprawi. A za
niefrasobliwość posłów zapłacą jak zwykle obywatele. Mimo więc powierzchownej i
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niekompletnej opinii i wielu uwag zgłaszanych przez ministerstwa w czasie prac w
podkomisji, Platforma projekt już w dniu 7 czerwca 2011r. przedłożyła do zatwierdzenia
przez Komisję Infrastruktury. W dyskusji podczas posiedzenia komisji posłowie (PiS i PSL i
SLD) zwracali jednak uwagę na negatywne opinie o projekcie ustawy wyrażone w piśmie
ministra finansów, opinii Biura Analiz Sejmowych i uchwale Krajowej Rady Notarialnej.
Dodatkowo okazało się, że strona rządowa jest nieprzygotowana i nie przedstawiła komisji
swoich uwag na piśmie.
Ostatecznie posłowie uznali więc, mimo sprzeciwu posłów PO, że nad projektem
budzącym tyle wątpliwości i zastrzeżeń pracować nie można i komisja przyjęła większością
głosów (18 do 17) wniosek posła Józefa Rackiego z PSL o skierowanie projektu zawartego w
sprawozdaniu podkomisji do zaopiniowania przez stronę rządową oraz o zwrócenie się do
Biura Analiz Sejmowych o przygotowanie opinii o jego zgodności z Konstytucją.
Przypominam, posiedzenie Komisji Infrastruktury odbyło się 7 czerwca. Porażka nie
zraziła jednak Platformy. Jakież było zdziwienie wszystkich, gdy nagle okazało się, że w
porządku posiedzenia Komisji Infrastruktury w dniu 9 czerwca… znów znalazł się projekt
ustawy autorstwa Lidii Staroń. Wszyscy byli przekonani, że niemożliwe jest, by w ciągu
dwóch dni zaopiniować projekt przez stronę rządową i przygotować stosowne opinie. Może
jest to niemożliwe dla SLD czy PiS-u, ale nie dla Platformy. Choć trzeba przyznać uczciwie,
nie wszystko się udało. Platforma i tym razem dopilnowała, by tempo prac było odpowiednie.
Kalendarium zdarzeń jest więc następujące:
1. 7 czerwca - posiedzenie Komisji Infrastruktury,
2. 7 czerwca - Zbigniew Rynasiewicz (PO), przewodniczący Komisji Infrastruktury
wysyła pismo do ministra infrastruktury z prośbą o przedstawienie w trybie pilnym
opinii nt projektu ustawy uzgodnionej z
ministrem finansów i ministrem
sprawiedliwości,
3. 8 czerwca - pismo przewodniczącego Komisji Infrastruktury dociera do ministra
finansów i ministra sprawiedliwości,
4. 8 czerwca minister finansów wydaje opinię - tryb jest rzeczywiście pilny,
5. 9 czerwca z samego rana - Ministerstwo Infrastruktury przesyła własną opinię wraz z
opinią ministra finansów (nawaliło niestety ministerstwo sprawiedliwości, które nie
wiedzieć czemu nie było w stanie na czas, w ciągu aż 1 dnia przygotować stosownej
opinii projektu nowej ustawy),
6. 9 czerwca o godz. 10.30 - Komisja Infrastruktury rozpoczęła kolejne posiedzenie na
temat projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
To się nazywa tempo. I niech ktoś powie, że nasi urzędnicy pracują ślamazarnie. Co
prawda nieco gorzej jest z jakością tzw. „opinii”. Co napisali ministrowie?
Przypomnijmy, minister infrastruktury został zobligowany do przedstawienia wspólnej
uzgodnionej (w ciągu jednego dnia) opinii o projekcie ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, zatwierdzonym w dniu 25 maja br. przez podkomisję nadzwyczajną,
której przewodniczyła posłanka Lidia Staroń. Warte podkreślenia jest to, że projekt, który
wyszedł z podkomisji 25 maja, niewiele ma wspólnego ze swoim pierwowzorem projektem ustawy posłów PO z października 2010r (druk sejmowy nr 3494).
Niestety, ministrom nie udało się wypracować wspólnej opinii. Ministerstwo
Infrastruktury zrejterowało i odpisało, że na temat projektu… nie będzie się
wypowiadać(?!) ponieważ „jest związane przyjętym przez Radę Ministrów stanowiskiem
przekazanym do Sejmu RP dnia 17 marca 2011r. z którego wynika, że Rada Ministrów
pozytywnie zaopiniowała poselski projekt o spółdzielniach mieszkaniowych (druk sejmowy
3494)”. Tyle, że ministerstwo było proszone o opinię na temat projektu podkomisji z dnia
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25 maja, a nie projektu z druku 3494 zaopiniowanym pozytywnie przez Radę Ministrów.
Jak wspomniałem wyżej, to dwa różne projekty! A więc opinia jest nie na temat.
Ministerstwo Infrastruktury dołączyło do swego pisma opinię ministra finansów,
który najwyraźniej pogubił się w tym co jest dobre, a co nie i… skrytykował część
regulacji zaproponowanych przez poseł Lidię Staroń, powołując się na… stanowisko
rządu, ale nie to z 17 marca, tylko z 9 marca 2011r.!!! Kompromitacja? Tak, ale nie
ministra, a premiera Donalda Tuska. Minister finansów ma rację, bo rzeczywiście
jeszcze przed dwoma miesiącami rząd wydał druzgocącą opinię dla części
uregulowań prawnych, które dziś są o.k. i znalazły się w projekcie. Nagle rząd je
zdecydowanie popiera. Ale najwidoczniej ministrowi nikt nie powiedział, że one są
już dobre. Jak do tej kompromitującej premiera sytuacji doszło?
By odpowiedzieć na to pytanie najpierw należy się kilka słów wyjaśnienia.
Podkomisja Lidii Staroń, zwana podkomisją spółdzielczą w oparciu o kilka projektów
dotyczących ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, prawa spółdzielczego i ustawy o
własności lokali zgłoszonych przez posłów różnych klubów (druki sejmowe nr 2487,
2510, 2544, 2573 i 3494) miała wypracować jeden projekt. Druk 2510 jest projektem PiS.
Premier Donald Tusk w sentencji pisma skierowanego do Sejmu w dniu 9 marca 2011r.
(na które powołuje się minister finansów) o projekcie tym wypowiada się tak:
„Rząd prezentuje stanowisko, że propozycje zawarte w poselskim projekcie ustawy o
zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz
ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (druk nr 2510) budzą liczne wątpliwości
natury merytorycznej i legislacyjnej, naruszenia zasady dostatecznej określoności
przepisów i tym samym potencjalnej możliwości uznania przepisów za niekonstytucyjne
(…) Ewentualne prowadzenie prac nad tym projektem powinno mieć miejsce z
uwzględnieniem przedstawionych powyżej uwag i opinii”.
I nagle - w ciągu dwóch miesięcy - okazało się, że znaczna część zapisów dotyczących
lustracji z projektu PiS (druk nr 2510) znalazła się w projekcie przygotowanym przez
podkomisję Lidii Staroń. Dlaczego tak się stało? Otóż Platforma jest bardzo
zdeterminowana chęcią przeforsowania tej ustawy. W ten sposób zrealizuje bowiem jedną
z wyborczych obietnic. W programie wyborczym Platformy pt. „Polska zasługuje na cud
gospodarczy” w rozdziale „Polska silna, oparta na własności i sprawiedliwości” w
podrozdziale „Przekształcenie praw spółdzielczych w prawo własności” na str. 20
czytamy: „Platforma Obywatelska przygotuje rozwiązania ustawowe, aby spółdzielcze
własnościowe i spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu przekształcić w prawo własności.
Elementem tego procesu winno być odejście od dotychczasowego modelu wielkich
niewydolnych, oddalonych od mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych na rzecz wspólnot
mieszkaniowych i małych spółdzielni”. I Platforma przygotowała, trochę nieudolnie,
trochę na chybcika, ale jednak przygotowała.
Już za kilka miesięcy wyborcy powiedzą sprawdzam. A efektem czteroletniego
parlamentarnego nieróbstwa PO jest niespełnienie większości obietnic wyborczych.
Przypomnieć warto, że Platforma naobiecywała - jak mało kto – wyjątkowo dużo. W
ekspresowym tempie, wręcz w amoku, przepychane są więc teraz przez sejmowe komisje
i przez Sejm kolejne, niedopracowane z konieczności, sklecone na kolanie, projekty
ustaw, które pozwolą Platformie uniknąć totalnej kompromitacji.
Wymyślono więc etycznie i moralnie wątpliwy, lecz wydawało się, że za to skuteczny
fortel. Ponieważ PO nie mogła liczyć w podkomisji nadzwyczajnej i Komisji
Infrastruktury zajmującej się projektem ustawy „spółdzielczej” na poparcie koalicjanta z
PSL, jedyną możliwością przepchnięcia ustawy było przeciągnięcie na swoją stronę PiSu. Tajemnicą poliszynela jest jaka była tego cena. W ten sposób projekt nowej ustawy o
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spółdzielniach mieszkaniowych autorstwa Platformy został „wzbogacony” o nowelizację
ustawy Prawo spółdzielcze w części dotyczącej lustracji w wersji zaproponowanej przez
PiS (w druku Platformy 3494 nie ma żadnych propozycji dotyczących lustracji). Prawo i
Sprawiedliwość zorientowało się jednak, że Platforma chce je instrumentalnie
wykorzystać do osiągnięcia swojego celu wyborczego i przestało popierać PO.
Trzeba przyznać, że Lidia Staroń skutecznie ośmieszyła w ten sposób Donalda Tuska.
Przepisy, o których premier jeszcze w marcu br. pisał, że „budzą liczne wątpliwości
natury merytorycznej i legislacyjnej, naruszenia zasady dostatecznej określoności
przepisów i tym samym potencjalnej możliwości uznania przepisów za niekonstytucyjne”
nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki „przestały budzić liczne wątpliwości
natury merytorycznej i legislacyjnej, nie naruszały zasady dostatecznej określoności
przepisów i stały się w pełni konstytucyjne”. Przepisy „złe” – stały się w jednej chwili
„dobre”.
Możliwości są tylko trzy: albo premier naszego państwa skłamał w opinii na temat
projektu PiS-u (druk 2510) zaprezentowanej w dniu 9 marca 2011 r. i w rzeczywistości
projekt PiS jest dobry merytorycznie, legislacyjnie…itd., albo opinia z dnia 9 marca jest
prawdziwa. To oznaczałoby, że premier świadomie teraz forsuje niekonstytucyjne,
wątpliwe merytorycznie i legislacyjnie prawo. Trzecia możliwość jest jeszcze gorsza:
premier nie wie co podpisuje i co popiera – liczy się nie jakość stanowionego prawa, lecz
partyjny interes dla osiągnięcia którego wszystkie chwyty są dozwolone. Cel uświęca
środki.
Niestety, najwidoczniej nikt ministra finansów o owym fortelu wobec PiS i nagle
diametralnie odmiennej ocenie ich projektu nie poinformował. Nikt mu nie powiedział, że
to co jeszcze niedawno było nie do przyjęcia w projekcie PiS, dziś już jest jak najbardziej
w porządku. Stąd minister w piśmie z dnia 8 czerwca, zapewne w dobrej wierze, ostro
skrytykował te zapisy powołując się przy tym na... negatywną opinię rządu z dnia 9 marca
br. No cóż, zły obieg informacji lub wpadka związana z tym, że opinia została napisana
przez ministra finansów w szalonym pośpiechu, na kolanie, przypomnijmy, w 1 dzień.
Wróćmy do posiedzenia Komisja Infrastruktury zwołanego w dniu 9 czerwca na
wniosek Platformy. Komisja zebrała się więc, by ponownie przegłosować projekt Lidii
Staroń, mimo zastrzeżeń zgłaszanych przez posłów na posiedzeniu komisji dwa dni
wcześniej, 7 czerwca. Tym razem zastrzeżenia zgłosił PiS. W skróconej informacji na
temat przebiegu posiedzenia komisji przedstawionej na internetowych stronach
sejmowych czytamy: „W trakcie przyjmowania porządku dziennego poseł Jerzy Polaczek
(PiS) stwierdził, że posiedzenie zostało zwołane z naruszeniem art. 152 ust. 5 regulaminu
Sejmu, który stanowi, że zawiadomienie członków Komisji powinno nastąpić co najmniej
na 3 dni przed posiedzeniem Komisji. Przypomniał również, że Komisja na posiedzeniu w
dniu 7 czerwca br. przyjęła wniosek o nie rozpatrywaniu sprawozdania podkomisji do
czasu otrzymania ekspertyz na temat konstytucyjności i zgodności z obowiązującym
systemem prawa, sporządzonych przez niezależnego eksperta, eksperta Biura Analiz
Sejmowych, Komisji Ustawodawczej i poszczególnych resortów, tj. Ministerstw:
Sprawiedliwości, Finansów i Infrastruktury bądź Rady Ministrów.
Poseł Jerzy Polaczek złożył wniosek, aby rozpatrywanie sprawozdania podkomisji
odbyło się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od tego posiedzenia, po uzyskaniu
ekspertyz, o które wnioskowała Komisja na posiedzeniu w dniu 7 czerwca br. Komisja
wniosek przyjęła”.
Platforma przegrała w Komisji Infrastruktury po raz kolejny. Posłowie opozycji i PSL
po raz kolejny zadecydowali, że nie można rozpatrywać projektu nowej ustawy bez
niezbędnych opinii i ekspertyz.
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Łatwo policzyć, że posiedzenie podkomisji do której projekt Lidii Staroń wrócił,
powinno się odbyć po 23 czerwca.
Mocno rozczarują się ci, którzy w to uwierzyli. Ustawa Lidii Staroń powraca jak
bumerang. Wyrzucona drzwiami wróci oknem i to już 15 czerwca. Na ten dzień bowiem,
tym razem, prezydium Sejmu zwołało posiedzenie Komisji Infrastruktury w trybie
nadzwyczajnym art. 152 ust. 5 Regulaminu Sejmu w celu rozpatrzenia projektu Lidii
Staroń. Projekt ustawy PO jeszcze nie dotarł do podkomisji, do której został odesłany
przez posłów Komisji Infrastruktury 9 czerwca, a już z niej wrócił. Przypomnijmy,
posiedzenie komisji zwołane w trybie art. 152 ust. 5 Regulaminu Sejmu może być
zwołane dosłownie z dnia na dzień. Prowadzić posiedzenie może osobiście marszałek.
Czy jest zgodne z prawem procedowanie przez Komisję Infrastruktury nad projektem,
który w wyniku głosowania został odesłany do podkomisji? Cóż, jak trzeba przegłosuje
się raz jeszcze i wróci. Tym bardziej, że teraz są o wiele większe szanse na wygranie
głosowań w Komisji Infrastruktury.
Platforma, która przegrała ostatnio głosowania w Komisji Infrastruktury w dniach 7 i
9 czerwca tym razem może liczyć na zwycięstwo. Wzmocniła swój skład powołując do
komisji na posiedzeniu Sejmu w dniu 9 czerwca swego kolegę partyjnego Piotra
Tomańskiego. Teraz PO ma 19 posłów. Ponadto jest tu też jeden poseł, który jest obecnie
niezrzeszony, ale wszedł do Sejmu w 2009 r. z listy PO na miejsce Sławomira Nitrasa
wybranego do Parlamentu Europejskiego. Poseł ten jest co prawda przestępcą (ma
prawomocny wyrok skazujący go na dwa lata więzienia w zawieszeniu na cztery lata,
poseł został wyrzucony z PO jeszcze zanim zapadł wyrok), ale być może to jego głos
zdecyduje o przyjęciu przez komisję nowej ustawy, jeśli poprze on byłych partyjnych
kolegów. Przestępca stanowi w Polsce prawo i to w majestacie prawa! I jeśli
konsekwentnie Platformę wesprze w głosowaniu poseł Hajda, to jak wskazuje prosta
arytmetyka, przy 100-procentowej frekwencji projekt ustawy - mimo braku ekspertyz,
opinii i podejrzenia o niekonstytucyjność - zostanie w Komisji Infrastruktury przepchnięty
(21 do 20). Cóż tak rządzący stanowią prawo.
Tak więc już w najbliższą środę (15 bm.) Komisja Infrastruktury ponownie zajmie się
projektem nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych autorstwa posłów Platformy.
Nie uszanowano decyzji posłów i dwukrotnie przegłosowanych wniosków, na
posiedzeniach w dniach 7 i 9 czerwca, o konieczności przeanalizowania czy ustawa jest
konstytucyjna, zebrania opinii i analiz. Na chybcika kolanem przepychana będzie ustawa,
która:
1. Nie posiada opinii ministerstw: sprawiedliwości, finansów i infrastruktury, bo
dokumenty zwane „opiniami”, przesłane do Komisji Infrastruktury w dniach 8
i 9 czerwca (pisałem o nich wyżej) są żenujące i kompromitujące ministerstwa,
nie na temat i w ogóle nie powinny być rozpowszechniane.
2. Posiada negatywną opinię rządową z dnia 9 marca br. (do części dotyczącej
lustracji autorstwa PiS, druk 2510) - do dnia dzisiejszego rząd premiera
Donalda Tuska oficjalnie nie wycofał się z tej oceny,
3. Posiada niekompletną, niepełną opinię prawną eksperta d.s. legislacji w Biurze
Analiz Sejmowych z dnia 26 maja br. – przypomnijmy projekt ustawy został
przyjęty przez podkomisję dzień wcześniej - 25 maja br. Autor opinii dr
Przemysław Sobolewski postuluje dalszą analizę projektu.
4. Ustawa spowoduje skutki o charakterze społecznym i gospodarczym, o których
w uzasadnieniu do projektu ustawy jej autorzy milczą.
5. Procedowana jest niechlujnie, nierzetelnie, z wielokrotnym złamaniem
Regulaminu Sejmu, przepisów dotyczących procesu prawidłowej legislacji.

64

A jak miało być. Przypomnę więc raz jeszcze zapewnienia Platformy, która sięgała po
władzę w 2007 roku:
„Jedną z poważniejszych barier dla rozwoju polskiej gospodarki jest bardzo niska
jakość obowiązujących aktów prawnych. Wynika ona przede wszystkim z niechlujstwa,
które ma miejsce w procesie tworzenia projektów nowych regulacji i które w ostatnich
latach niestety wyraźnie się nasiliło. Przepisy w Polsce są w dużej mierze niejasne,
wzajemnie sprzeczne, martwe, zbędne, a nawet absurdalne. Dlatego chcemy całkowicie
zmienić system przygotowywania aktów prawnych, zarówno na szczeblu rządu jak i
parlamentu, tak aby poprawić jakość nowych regulacji”.
Czy te nowe standardy to: nagminne łamanie podczas procesu legislacji Regulaminu
Sejmu, nie zasięganie niezbędnych opinii, narzucanie ekspresowego tempa, które na
pewno nie służy jakości przygotowywanych aktów prawnych, niechlujstwo przy
tworzeniu nowych regulacji, zwoływanie posiedzeń komisji ze złamaniem Regulaminu
Sejmu i pogwałcenie woli członków komisji, którzy kilkakrotnie przegłosowują wnioski
z żądaniem niezbędnych do dalszych prac opinii prawnych, dopuszczanie do sytuacji, gdy
przestępca stanowi obowiązujące w Polsce prawo, podporządkowywanie ustaw celom
partyjnym, pisanie opinii w jeden dzień, itd., itp.
W tym miejscu przypomnę jeszcze tylko, tak krytykowany przez Platformę okres
rządów PiS. Słynna nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 2007 r.
autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, procedowana była w Sejmie przez prawie 19
miesięcy (projekt PO – 8 miesięcy), przed jej uchwaleniem przygotowano 10 opinii i
analiz (projekt PO - jedna opinia prawna w dodatku niekompletna).
Ciekawe swoją drogą, czy posłowie któregokolwiek klubu parlamentarnego –
oczywiście oprócz Platformy - poprą tak skandaliczne stanowienie prawa. Historia
procesu legislacji tej ustawy może służyć studentom prawa za przykład, jak prawa nie
należy stanowić.
Polska zasługuje na cud gospodarczy, ale nie poprzez „cuda” w Sejmie, w komisjach,
w procesie legislacyjnym podczas tworzenia nowego prawa, które ma obowiązywać
miliony obywateli tego kraju!
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PROF. DR HAB. ARCH. WITOLD A. WERNER
INSTYTUT ROZWOJU MIAST

PUŁAPKI PRAWNE INWESTOWANIA
NA PRZYKŁADZIE
WYDAWANIA DECYZJI WZ
Jak powszechnie wiadomo zaledwie niewielka część Polski objęta jest miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego. Inwestorzy/projektanci podejmując decyzję
inwestowania na terenach nie objętych miejscowym planowaniem – muszą wystąpić z
wnioskiem o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (WZ).
Wniosek o uzyskanie decyzji WZ, na podstawie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (UP) składa się do prezydenta, burmistrza lub wójta danej gminy, załączając
z reguły do wniosku (choć bez formalnego obowiązku) szkicową koncepcję proponowanej
zabudowy na kopii mapy zasadniczej, przyjętej do ewidencji geodezyjnej.
Załączona koncepcja określa przeznaczenie projektowanej zabudowy, podstawowe
parametry powierzchniowe, kubaturowe, przewidywaną liczbę miejsc parkingowych, a
zazwyczaj także charakterystyczne rzuty, przekroje i elewacje.
Adresat wniosku przeprowadza tzw. analizę warunków i zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy, dokonuje uzgodnień z różnymi organami terenowymi i na tej podstawie
wydaje decyzję z określeniem linii zabudowy, wysokości, powierzchni zabudowy itd. – nie
zawsze zgodną z intencjami i propozycjami wnioskodawcy. Zgodnie z ustawą UP organ nie
ma obowiązku ustalenia w wydanej decyzji, czy planowana inwestycja zlokalizowana jest na
terenie, który można zakwalifikować jako obszar zabudowy „śródmiejskiej”, a także czy
zabudowa ta będzie miała charakter zabudowy „uzupełniającej”. Trzeba tu ponadto
zauważyć, że organ wydaje decyzję uznaniową, a więc opartą na swoim przekonaniu, bez
obiektywnych kryteriów, praktycznie bez żadnego nadzoru merytorycznego i co najmniej
dyskusyjnej skuteczności odwołania się do samorządowego kolegium odwoławczego
Brak wspomnianej kwalifikacji na etapie uzyskiwania decyzji WZ stwarza poważne
ryzyko dla inwestora i projektanta przystępującego do opracowania projektu budowlanego
potrzebnego do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (PB). Przyjmując bowiem, nawet
w dość oczywistych lokalizacjach, że jest to zabudowa śródmiejska i uzupełniająca projektant, na podstawie rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 13 i 57 rozporządzenia) – zakłada wynikające z
tych warunków tzw. zacienianie i zasłanianie sąsiednich obiektów.
Decyzję, czy lokalizacja spełnia warunki zabudowy śródmiejskiej oraz śródmiejskiej
uzupełniającej podejmuje dopiero organ zatwierdzający projekt i wydający decyzję PB. Może
się wówczas okazać, że gotowy już projekt budowlany nie spełnia warunków dopuszczalnych
tylko w warunkach zakwalifikowanej zabudowy i cała kosztowna dokumentacja nie może
stanowić podstawy wydania decyzji PB.
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Celem uniknięcia takiego ryzyka inwestorzy, z pomocą rzeczoznawców budowlanych w
specjalności architektonicznej, przygotowują czasem ekspertyzę kierowaną do ministra
odpowiedzialnego za budownictwo z wnioskiem o dopuszczenie do odstępstw od przepisów
techniczno – budowlanych (Art.9 Prawa budowlanego). Minister z kolei może, lecz nie musi,
upoważnić organ do udzielenia zgody na wnioskowane odstępstwo, przy czym zgoda taka
może okazać się czasem zbędna, jeśli organ wydający PB dokona korzystnej dla inwestora
klasyfikacji lokalizacji jako śródmiejskiej i uzupełniającej.
Rozdzielenie ustawowe kompetencji dot. klasyfikacji lokalizacji pomiędzy organ
samorządowy (a właściwie zwolnienie tego organu z tej klasyfikacji) i organ państwowy,
wydający decyzję PB – stwarza kłopotliwe i kosztowne ryzyko w procesie inwestycyjnym,
nie potrzebnie absorbuje ministerstwo rozpatrujące wnioski o odstępstwa oraz organ
korzystający z upoważnienia ministra, a przede wszystkim wydłuża cykle inwestycyjne.
W przygotowywanych założeniach do projektowanego „Kodeksu budowlanego” należy
zatem skorygować obecne zapisy, zmuszając organy samorządowe, które nie stwarzają
odpowiednich warunków do inwestowania w formie uchwalonych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, do klasyfikowania lokalizacji w decyzjach WZ.

68

Dr inż. Aleksander Krupa
Izba Projektowania Budowlanego

W-wa, marzec 2012 r.

REGULACJE USTAWY PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
1. Prawo zamówień publicznych to istotna regulacja wpływająca na polską gospodarkę.
Według danych w 2010 r. udzielonych zostało w Polsce ok. 200 tys. zamówień
publicznych na kwotę ok. 167 miliardów złotych. Także korzystanie z funduszy
europejskich warunkowane jest stosowaniem reguł zawartych w ustawie Prawo zamówień
publicznych (Pzp). Ustawa ta wymaga aby środki publiczne były wydawane w sposób
oszczędny i celowy oraz z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. Ustawa Pzp jest
ustawą trudną w stosowaniu. Wymaga ona spełnienia szeregu rygorów. Wynikające z niej
procedury są długotrwałe i sformalizowane. Postępowania poddane są wielorakiej kontroli
społecznej, przez uczestników postępowania oraz różne organa kontrolne państwa. Przy
korzystaniu z funduszy europejskich każde nawet drobne uchybienie proceduralne
skutkuje karą, tj. uznaniem tak wydanych środków za wydatki niekwalifikowane, a więc
niepodlegające zwrotowi przez Unię Europejską.
Ustawa Pzp była wielokrotnie nowelizowana. Przygotowywana jest kolejna
nowelizacja tej ustawy, polegająca na wprowadzeniu do niej wymagań tzw. dyrektywy
obronnej, a przy tej okazji także zmian, które wpłyną na ograniczenie lub usunięcie
niektórych dotychczasowych barier w systemie zamówień publicznych, jak:
− potwierdzanie spełniania warunków udziału w postępowaniu za pomocą oświadczeń,
a dokumentami tylko wygrywający przetarg,
− rezygnacji z zatrzymywania wadium,
− odformalizowanie trybów negocjacyjnych,
− określenie parametrów, które będą wskazywać, że oferta może zawierać cenę rażąco
niską,
− umożliwienie zamawiającym przeprowadzenia zamówień w postaci elektronicznej,
− wprowadzenie nowych instrumentów oraz zmiany w podziałach kompetencyjnych
administracji publicznej, co ma usprawnić realizacje zadań w zakresie zamówień
publicznych.
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2. Podstawową wadą dotychczasowego systemu funkcjonowania zamówień publicznych
było i dalej pozostaje powszechność stosowania przez polskich zamawiających wyłącznie
najniższej ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej. Skutkuje to, że
przetarg wygrywa wykonawca, który zaproponował najniższą cenę, a potem w trakcie
realizacji umowy okazuje się i będzie się okazywać dalej, że tak wybrany wykonawca nie
jest w stanie zrealizować przedmiotu zamówienia.
Stosowanie najniższej ceny, jako jedyne kryterium wyboru oferty, spowodowało duży
dumping cenowy między wykonawcami, wpłynęło znacząco na obniżenie poziomu
jakości uzyskiwanych produktów, usług i obiektów budowlanych. Dumping cenowy
doprowadził również do upadku wielu firm, co wpływa na zmniejszenie konkurencyjności
i zatrudnienia w gospodarce.
Poczynając od 2010 r. zaczęły ukazywać się publikacje wskazujące pozacenowe
(przykładowe) kryteria oceny ofert. Wskazać tu można propozycje Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Izby Projektowania
Budowlanego, Urzędu Zamówień Publicznych i innych. Korzystne byłoby aby Prezes
Urzędu Zamówień Publicznych, korzystając z uprawnienia zawartego w art. 154 pkt. 10
ustawy Pzp, w kontynuacji publikacji pt. Pozacenowe kryteria oceny ofert w
postępowaniach o udzielanie zamówienia publicznego, Warszawa 2011, w ramach II-ej
części tej publikacji, zebrał i wydał zbiór przykładowych (pozacenowych) kryteriów oceny
ofert dla poszczególnych segmentów zamówień publicznych, w tym w pierwszej kolejności
dla zamówień o prace projektowe, o wykonanie robót budowlanych oraz dla zamówień
obejmujących zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
Udostępnienie zamawiającym przykładowych (pozacenowych) kryteriów oceny ofert,
ułatwi i zintensyfikuje ich stosowanie. Przyniesie to efekty gospodarcze, bo przetargi
zaczną wygrywać wykonawcy, którzy będą predestynowani do realizacji tych zamówień
na wyższym poziomie jakościowym.
3. Następną istotną sprawą jest niski poziom jakości dokumentów przetargowych i umów
przygotowywanych każdorazowo indywidualnie przez zamawiających. W umowach tych
zamawiający starają się wszystkie ryzyka, związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, przenieść na wykonawcę, a w szczególności w zamówieniach związanych z
budownictwem, w których jest ich bardzo dużo. Wszelkie propozycje korygowania
projektów umów, w ramach pytań i wyjaśnień do dokumentów przetargowych, są
brutalnie odrzucane. W efekcie w umowach powszechnie występuje nierówność stron
umowy. Zamawiający wszelkimi następstwami okoliczności pominiętych w dokumentach
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przetargowych lub niemożliwych do przewidzenia, np. konsekwencjami wystąpienia
innych warunków gruntowo-wodnych od tych, które stanowiły podstawę złożenia oferty –
obciążają w całości i wyłącznie wykonawcę przedmiotu zamówienia. Zamawiający
uważają, ze ich nie obowiązuje dyspozycja art. 29 i 30 ustawy Pzp dotycząca wymogu
precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia. W konsekwencji tego nie przewidują
swojego uczestnictwa w opanowywaniu następstw braku precyzyjnego opisu przedmiotu
zamówienia lecz obciążają tymi następstwami wykonawcę przekazując na niego wszelkie
ryzyka z tego wynikające.
Także wzorce umów FIDIC, jako uniwersalne nie w pełni są zgodne z regulacjami
ustawy Pzp. Ich modyfikacja dokonywana przez zamawiającego jeszcze pogłębia skalę tej
niezgodności.
Korzystne byłoby przygotowanie i wydanie przykładowych Ogólnych warunków
umowy i Podręczników dobrych praktyk dla podstawowych rodzajów zamówień, w tym w
pierwszej kolejności dla zamówień dotyczących prac projektowych i robót budowlanych
oraz zamówień obejmujących zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w sposób
zbliżony do wzorców FIDIC. Wzorce te kształtowałyby stosunki między zamawiającym i
wykonawca w zgodzie z regulacjami prawnymi, z zachowaniem zasad współżycia
społecznego i dobra gospodarki, w aspekcie prawidłowej realizacji zamówień oraz
funkcjonowania na rynku przedsiębiorców - wykonawców tych zamówień.
Publikacje te powinny praktycznie wskazywać jak w zamówieniach budowlanych
zamawiający, w zgodzie z przepisami, może zapewnić swoje potrzeby w zakresie zmian
w umowie, możliwości wykonywania koniecznych projektów zamiennych i ewentualnych
zamówień uzupełniających, dopuszczonych ustawą Pzp. W ocenie autora dla tych potrzeb
powinno się wykorzystywać prawa opcji *) dopuszczone art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.
Wnioskuje się aby Urząd Zamówień Publicznych podjął wyprzedzające działanie,
wskazujące zamawiającym jak mogą zapewnić wykonywanie ewentualnych projektów
zamiennych przez projektantów oraz wynikających z nich robót budowlanych jako robót
dodatkowych dla wykonawcy budowlanego, w zgodzie z zasadami unijnymi. Pozwoli to
uniknąć ewentualnych zastrzeżeń organów Unii, że te zamówienia, realizowane według
obecnych polskich praktyk, tj. na podstawie zamawiającego lub inżyniera kontraktu, są
niezgodne z zasadami unijnymi. Dla tych potrzeb wnioskuje się zawieranie w
dokumentach przetargowych i w umowach odpowiednich załączników, w tym załącznika
zawierającego wykaz okoliczności uzasadniających konieczność opracowania projektów
zamiennych, wykonywanych w czasie realizacji robót budowlanych lub ziemnych, które o
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ile wystąpi potrzeba ich wykonania będą traktowane jako zamówienia uzupełniające z
uwzględnieniem prawa opcji *) spełniającej art. 67 ust. 1 pkt. 6 i art. 34 ust 5 ustawy Pzp.

*) Prawo opcji dotyczy zamówień, które zamawiający przewiduje, ze udzieli, ale może także z nich
zrezygnować, ale uwzględnia ich najwyższy możliwy zakres przy ustalaniu wartości zamówienia.

Dla umów o prace projektowe wyspecyfikowano 12 takich okoliczności. Wynikające z
nich roboty budowlane dla wykonawcy będą zamówieniami dodatkowymi, a niekiedy
zamiennymi.
Potrzebę wnioskowanych działań potwierdzają negatywne konsekwencje jakie
wystąpiły w 2011 r. względem beneficjantów funduszy Unii Europejskiej, którzy zlecali
pełnienie nadzoru autorskiego autorom dokumentacji projektowej w trybie z wolnej ręki,
tj. na podstawie art. 67 ust. 1, pkt 1, lit b ustawy Pzp. Do przeciwdziałania powyższemu
wydana została przy tej okazji opinia organów nadzorujących funkcjonowanie systemu
zamówień publicznych, że nadzór autorski nie muszą pełnić autorzy dokumentacji
projektowej, lecz na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą sprawować
dowolni projektanci pobrani z rynku, byleby legitymowali się posiadaniem uprawnień
budowlanych i byli wybrani w trybie konkurencyjnym. Istotna jest konkurencyjność, a nie
obowiązki projektanta określone w ustawie Prawo budowlane (art. 20) oraz uprawnienie
do sprawowania nadzoru wynikającego z ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Do takich niekorzystnych interpretacji prawnych nie powinno się
dopuszczać, lecz działać wcześniej zapobiegawczo.
4. Powinno zostać wprowadzone pojęcia oferty najkorzystniejszej ekonomicznie (zamiast
najkorzystniejszej), obejmującej koszty budowy lub dostawcy, koszty eksploatacja lub
użytkowania koszty likwidacji obiektu lub przedmiotu zamówienia.
Z dyrektyw Unii Europejskiej w budowlanych zamówieniach publicznych wynika
obowiązek uwzględniania znacznego zmniejszenia zużycia energii, wody, odpadów i
ochrony środowiska oraz stosowania budownictwa zrównoważonego i tzw. zielonych
zamówień. Bez uwzględniania w kryteriach wyboru oferty także kosztów eksploatacji i
likwidacji (z uwzględnieniem kosztów środowiskowych) nie będzie można zrealizować
wymagań unijnych. Powinno się przenieść do polskiej ustawy w sposób precyzyjny zapis
z aktualnych dyrektyw unijnych, dotyczących pojęcia oferty najkorzystniejszej
ekonomicznie.
5. Korzystne byłoby wprowadzenie obowiązku dla zamawiających prace projektowe i roboty
budowlane zamieszczania w Internecie np. na Portalu UZP, sprawozdania po wykonaniu
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zamówienia, z zestawieniem porównawczym danych ze specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, umowy oraz po wykonaniu przedmiotu zamówienia, dotyczących:
− parametrycznie określonych danych o przedmiocie zamówienia,
− wynagrodzenia wykonawcy,
− okresu wykonania (w dniach lub tygodniach, albo miesiącach),
− uzasadnienia zaistniałych zmian,
− informacji o trybie wyboru i terminach głównych czynności w procedurze wyboru i
przebiegu realizacji.
Obowiązek poinformowania społeczeństwa o wynikach zamówienia po jego wykonaniu
będzie mobilizował zamawiających do starannego ich przygotowania i nadzorowania
przebiegu realizacji. Udostępnienie takich danych będzie wysoce pomocne dla
zamawiających i wykonawców przy przygotowaniu podobnych zamówień.
6. Wiele negatywnych sygnałów dotyczy zamówień według procedury obejmującej
zaprojektowanie i wykonanie. Uwagi te dotyczą niedoprecyzowania zakresu wymagań w
sprawie opracowań projektowych, które zabezpieczyłyby interes zamawiającego i
zapewniały kontrolę realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie i na poziomie
jakościowym określonym w programie funkcjonalno-użytkowym.
W nawiązaniu do powyższego, wnioskuje się rozważenie wprowadzenia w ustawie
Pzp delegacji ustawowej, dla ministra właściwego do spraw budownictwa, do określenia
w rozporządzenia metodologii działania zamawiającego, w sprawie kontroli zgodności
realizacji przedmiotu zamówienia z wymaganiami programu funkcjonalno-użytkowego.
Zakres proponowanej metodologii podano w referacie pt. Zamówienia „projektuj i buduj”
w inwestycjach infrastrukturalnych – potrzeba, metoda, ryzyko – przekazanym do UZP
przy piśmie z dnia 2.03.2012 r. przewidzianym do wygłoszenia na XV Jubileuszowej
Konferencji Izby w dniach 19-20 kwietnia 2012 r.
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PRZEBIEG STARAŃ O UCHWALENIE
NARODOWEGO PROGRAMU
MIESZKANIOWEGO
Ponad rok dyskutowano pół stronnicowy tekst rezolucji
zobowiązującej rząd do opracowania Narodowego Programu
Mieszkaniowego na okres najbliższych 10 lat. Przyjęta
ostatecznie wersja odbiega zasadniczo od podobnych
programów przyjmowanych w krajach europejskich w
okresach głębokich kryzysów mieszkaniowych.

KALENDARIUM STARAŃ
O PROGRAM MIESZKANIOWY
Rok 2008
Zakończenie kontroli NIK, z której wynikało, że szybko się zmniejszały
gminne zasoby mieszkań komunalnych i socjalnych. Nikt nad tym nie panował
a kolejne rządy umywał ręce spychając odpowiedzialność na władze
samorządowe. NIK uznał, że główną przyczyną pogarszającej się sytuacji
mieszkaniowej jest m.in. brak długofalowej polityki mieszkaniowej. NIK
przypomniała o konieczności powołania przynajmniej pełnomocnika rządu do
spraw mieszkaniowych i opracowania wieloletniego programu
mieszkaniowego. Żadne z tych zaleceń nie zostało wykonane,
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Rok 2008/2009
Kongres Budownictwa, za pośrednictwem polskich ambasad zebrał z krajów
europejskich materiały dotyczących rozwiązywania problemów
mieszkaniowych. Kongres wydał specjalną broszurę w tej sprawie w 2009
roku, która została dostarczona posłom, klubom poselskim i przedstawicielom
rządu i mediom. Z materiałów wynikało, że kluczem do sukcesów było pełne
zaangażowanie rządów państw europejskich w rozwiązywanie tych
problemów, społeczno - rynkowe polityki mieszkaniowe, wieloletnie programy
w randze ustaw lub dekretów królewskich dyscyplinujące kompleksowo
działania dla osiągania celów mieszkaniowych i odpowiednie środki budżetowe
pobudzające popyt mieszkaniowy,

Rok 2009 (wrzesień)
Grupa posłów złożyła projektu rezolucji w sprawie przygotowania
długofalowego Narodowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego w
randze ustawy sejmowej,

Rok 2010
15 lutego – list otwarty Kongresu Budownictwa do Marszałka Sejmu
Bronisława Komorowskiego o niezrozumiałych opóźnieniach w uchwaleniu
rezolucji (brak odpowiedzi na wystąpienie),
18 lutego – list otwarty Habitat do Marszałka Sejmu z protestem przeciwko
opóźnianiu prac nad rezolucją (brak odpowiedzi),
19 lutego – uchwalenie rezolucji przez Sejm z niekorzystnymi zmianami
zgłoszonymi przez PO i popartymi przez PSL. Obniżono rangę programu co z
góry wkluczało możliwość realizacji zawartych w nim ustaleń przez kolejne
rządy. Rezolucja zobowiązała rząd do przygotowania programu w terminie do
30 czerwca 2010 roku,
23 lutego – list Kongresu Budownictwa do Ministra Cezarego Garbarczyka
z krytyczną opinią przebiegu głosowania. Kongres natychmiast zgłosił
oficjalnie wybitnych ekspertów do wspólpracy (byłych ministrów Andrzeja
Bratkowskiego i Sławomira Najnigiera, Adama Kowalewskiego Przew.
Komisji Arbitrażowej, Jacka Furgę ze Związku Banków Polskich i Prof.
Piotra Witakowskiego autora pierwszych solidarnościowych programów
mieszkaniowych),
10 marca – list Kongresu Budownictwa do Prezesa Rady Ministrów
Donalda Tuska z informacją, że PO bez żadnej merytorycznej dyskusji
zmieniła w głosowaniu w sejmie istotę rezolucji. Kongres prosił o
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zorganizowanie „okrągłego stołu” w sprawach budownictwa mieszkaniowego
(list pozostał bez odpowiedzi),
22 kwietnia – na usilne prośby Kongresu odbyło się w ministerstwie
infrastruktury pierwsze i ostatnie jak się potem okazało, spotkanie ze
wskazaną dwa miesiące wcześniej grupę ekspertów. Pomimo, że upłynęły dwa
miesiące od uchwalenia rezolucji resort nie przedstawił żadnych konkretnych
materiałów dotyczących programu mieszkaniowego,
30 kwietnia – list Kongresu Budownictwa do Min. Cezarego Grabarczyka z
kolejnym sygnałem, że opóźniają się prace nad programem mieszkaniowym i
prośba o zdyscyplinowanie działań,
31 maja – posiedzenie Kongresu Budownictwa w Sejmie. Do zakończenia
prac nad rezolucją pozostał jeden miesiąc. Ministerstwo Infrastruktury nie
wyraziło zgody na zreferowanie aktualnego stanu prac nad programem.
Kongres reprezentujący 22 największe organizacje pozarządowe budownictwa
bardzo krytycznie ocenił zaniechania rządu w przygotowaniem programu
mieszkaniowego. Kongres w uchwale przytoczył podobny przykład
RAPORTU POLSKA 2030, w którym sprawy mieszkaniowe zostały
potraktowane marginalnie (tylko jedna strona na 390 została poświęcona
mieszkalnictwu). W opracowaniu raportu nie uczestniczył żaden znany
ekspert od budownictwa mieszkaniowego,
9 czerwca – list Kongresu Budownictwa do Marszałka Grzegorza Schetyny,
z informacją, że opinia publiczna została wprowadzona w błąd informacjami
na stronie ministerstwa infrastruktury o zaawansowaniu prac nad programem
(brak odpowiedzi),
9 czerwca – list do Przewodniczącego Klubu PSL Stanisława
Żelichowskiego z uchwałą Kongresu w sprawie opóźnień w pracach nad
rezolucją i o braku odpowiedzi na prośby o spotkanie Klubu z ekspertami
(brak odpowiedzi),
9 czerwca – wystąpienie do Przewodniczącego Klubu LEWICA Grzegorza
Napieralskiego z informacją o ustaleniach Kongresu i podziękowaniem za
współpracę. Klub jako jedyny podjął szeroką współpracę w sprawach
poprawy sytuacji mieszkaniowej Polaków,
15 czerwca – list do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z informacją o
krytycznej ocenie pracy rządu nad programem mieszkaniowym, o
wprowadzaniu w błąd opinii publicznej, o tym że na stronach m.in. wiszą
materiały imitujące wykonanie rezolucji sejmu. Prośba o spowodowanie
opracowania aneksu do RAPORTU POLSKA 2030 i prośba o rozważenie
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konieczności powołania samodzielnego organu administracji państwa
zajmującego się sprawami budownictwa (brak odpowiedzi),
20 lipca – list Ministra Grabarczyka do Marszałka Sejmu, że program
mieszkaniowy zostanie opracowany z opóźnieniem kilku miesięcy. Rząd
przyznał w ten sposób pośrednio, że Kongres Budownictwa miał od początku
rację alarmując przez kilkanaście miesięcy o skandalicznych opóźnieniach w
pracach nad programem. Przez cały ten czas tworzono tylko pozory
zaangażowania. Media i polityce nie reagowali na te sygnały,
22 lipca – list otwarty Kongresu Budownictwa do wszystkich posłów o
lekceważeniu organizacji obywatelskich przez rząd i parlament o nagminnym
braku odpowiedzi na wystąpienia i sugestie eksperckie, o braku
zainteresowania badaniami i opiniami w sprawie rozwiązywania problemów
mieszkaniowych w Europie i o tym, że 30 czerwca minął termin przedłożenia
w sejmie programu mieszkaniowego.
28 lipca – pismo do Marszałka Grzegorza Schetyny, że rząd dopiero 20 lipca
poinformował Sejm (dwadzieścia dni po terminie), że programu
mieszkaniowego nie został opracowany w terminie, podając przy tym
„dziwne” przyczyny zwłoki (brak odpowiedzi).
9 i 10 sierpnia – w pismach do Marszałka Sejmu ostro zaprotestowali na te
dowody lekceważenia Sejmu Wicemarszałek Sejmu Wenderlich i poseł
Wiesław Szczepański. Poseł Szczepański złożył w tej sprawie ostrą interpelację
do Premiera.
8 grudnia – Wicemarszałek Jerzy Wenderlich ponownie występuje do
Marszałka Sejmu „Z przykrością stwierdzam, iż mimo prolongaty…kolejny
termin został przez adresata (rząd) zlekceważony. Cierpi na tym powaga
Sejmu, a rząd dostarcza argumentu na lekceważenie jednego z
najważniejszych cywilizacyjnych problemów Polski.”
29 grudnia – pismo Kongresu Budownictwa do Prezesa Rady Ministrów
Donalda Tuska przesyłające wyniki badań CBOS nad sytuacją mieszkaniową
Polaków. Badania potwierdziły, że 50% Polaków uznaje brak perspektyw
mieszkaniowych za swój główny problem, a 70% za ważną przyczynę spadku
urodzeń. Kongres zwrócił uwagę, że „program mieszkaniowy” przesłany do
sejmu nie był konsultowany z ekspertami. Kongres zwrócił się z prośbą o
przyjęcie grupy ekspertów.
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Rok 2011
5 stycznia – w odpowiedzi na pismo z dnia 29 grudnia sekretariat Premiera
informuje Kongres, że spotkanie z Prezesem Rady Ministrów w najbliższym
czasie nie będzie możliwe,
17 stycznia – minister Piotr Styczeń w wyniku polecenia sekretariatu
Premiera (reakcja na pismo z 29 grudnia) zaprasza grupę ekspertów na
spotkanie w poruszonych kwestiach. Po dwudziestu minutach minister
prowadzący spotkanie z polecenia premiera wychodzi zasłaniając się innymi
ważnymi obowiązkami. Badania CBOS nie wywołały żadnego
zainteresowania. Wobec tak wyraźnego lekceważenia Przewodniczący
Kongresu złożył oficjalny protest na piśmie. Ministerstwo odmówiło
ujawnienia notatki, w której przekazano informacje o przebiegu konferencji
do premiera,
19 stycznia – posiedzenie Komisji Infrastruktury. Ostatnia szansa żeby w
sejmie zgłosić uwagi i zastrzeżenia do „programu” przez kilkanaście
organizacji pozarządowych. Po wystąpieniu min. Stycznia zawierającym wiele
nieścisłości, przewodniczący komisji poseł Rynasiewicz nagle, bez żadnych
konsultacji przerywa obrady i pozbawia prawa zabrania głosu przybyłym
przedstawicielom organizacji pozarządowych. Strona społeczna odebrała to,
jako skandaliczne nadużycie,
21 stycznia Kongres poinformował Marszałka Sejmu o tym incydencie
prosząc o zwrócenie uwagi Przewodniczącemu Komisji na niewłaściwość
takiego zachowania. Brak do dzisiaj odpowiedzi. Ośmielony tym milczeniem
władz sejmowych Przewodniczący przestał zapraszać przedstawicieli
Kongresu Budownictwa na posiedzenia Komisji Infrastruktury,
3 marca – Kongres wystosował pismo do wszystkich posłów i klubów
poselskich z prośbą o odrzucenie programu w glosowaniu planowanym na
4 marca i odesłanie go ponownie do komisji sejmowych. Kongres kolejny raz
przedstawił argumenty uzasadniające takie stanowisko,
4 marca rano – sejm stosunkiem głosów 221 do 186 przyjął, powszechnie
uznany przez ekspertów za wadliwy, rządowy projekt programu
mieszkaniowego. PO wprowadziła dyscyplinę w sprawie takiego
glosowania(!).. Warto dodać, że ani klub PO, ani PSL , pomimo wielokrotnych
wystąpień nie chciały się zapoznać z argumentami wybitnych specjalistów i
ekspertów,
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4 marca po południu- Kongres wystosował i dostarczył kolejne pismo do
wszystkich posłów i klubów z krytyką zachowania rządu i niektórych klubów
poselskich.

W ten sposób w imię interesów partyjnych i potrzeb
kampanii wyborczej została zaprzepaszczona kolejna
inicjatywa naprawy sytuacji mieszkaniowej w Polsce w
perspektywie najbliższych 10 lat. Dokument rządowy
w przyjętym kształcie nie ma żadnego sensu i
znaczenia dla polskiego budownictwa mieszkaniowego.
Pomijając wszystko inne, za kilka miesięcy powstanie
kolejny rząd, który nie będą obowiązywały przyjęte
ustalenia. Na tym przykładzie nie ma się co dziwić, że
w Polsce warunki mieszkaniowe ulegają stałemu
pogorszeniu w stosunku do krajów europejskich.
Kongres Budownictwa
Warszawa 15 marca 2011
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Warszawa 22 marca 2011

SEJM PRZYJĄŁ PROGRAM MIESZKANIOWY,
KTÓRY NIKOMU I NICZEMU NIE SŁUŻY
Polska znajduje się na ostatnim miejscu w Europie prawie we
wszystkich statystykach dotyczących mieszkalnictwa. Kolejne
badania NIK, CBOS i dane GUS potwierdzają, że sytuacja
mieszkaniowa Polaków nieustannie się pogarsza. Aż 70% badanych
przez CBOS uważa, że brak perspektyw mieszkaniowych jest główną
przyczyną katastrofy demograficznej w Polsce (styczeń 2011). Złej
sytuacji mieszkaniowej nie usprawiedliwiają żadne obiektywne
przyczyny, jest to efekt błędów i zaniedbań władz centralnych. W
ostatnich latach doprowadzono do niekorzystnych zmian w
administracji publicznej w dziedzinie budownictwa, architektury,
urbanistyki i mieszkalnictwa - w okresie 20 minionych lat było aż 7
gruntownych reorganizacji instytucji centralnych zajmujących się
sprawami budownictwa, co spowodowało rozproszenie najlepszych
kadr i pogłębiającego się bałaganu we wszystkich dziedzinach
związanych z budownictwem. Umieszczenie tej problematyki w
molochu jakim jest ministerstwo infrastruktury ostatecznie
przesądziło, że nie ma żadnej długofalowej polityki mieszkaniowej, a
dodatkowo lekceważenie tych problemów przez klasę polityczną jest
jedynym i wyłącznym powodem pogłębiającego się chaosu w
zabudowie przestrzennej i pogarszającej się sytuacji mieszkaniowej
Polaków. W okresie transformacji ustrojowej nie został w pełni
wykonany żaden segmentowy program mieszkaniowy ( średnia
wykonania 20 %). Każdy nowy rząd, każdy nowy premier i minister
finansów mieli swoje poglądy w tych sprawach, które najczęściej
wzajemnie się znosiły. W czasie swoich sukcesów w zabudowie
przestrzennej i budownictwie mieszkaniowym Europa Zachodnia
prowadziła społeczno-rynkowe polityki mieszkaniowe umacniając
wyspecjalizowane instytucje centralne odpowiedzialne za realizację
tych celów, w Polsce z uporem pozostawiamy ten problem
niewidzialnej ręce rynku. Oznacza to oddanie rynku nieruchomości
we władanie spekulantów, którzy przechwytują zyski tworzone w
wyniku renty planistycznej. Zyski te w krajach cywilizowanych były i
są w dużej mierze dochodem samorządów lokalnych i służą
prowadzeniu racjonalnej polityki mieszkaniowej, tymczasem w
Polsce nawet istniejące w prawie możliwości pobierania opłat za
przygotowanie terenów nie są wykorzystywane. Problemu
mieszkaniowe w Polsce są wykorzystywana przez polityków jedynie
dla potrzeb kampanii wyborczych, po wyborach parlamentarzyści i
nowe władze zapominają o tym fundamentalnym dla rozwoju
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cywilizacyjnego problemie (przykład RAPORT Polska 2030).
Tymczasem mądre, aktywne polityki mieszkaniowe państw, rządów i
lokalnych samorządów w Europie owocujące wzrostem budownictwa
mieszkaniowego, nie tylko rozwiązywały i rozwiązują ważne
problemy społeczne i ograniczają patologie ale powodują wpływy do
budżetu państw z różnego typu podatków, wielokrotnie
przewyższające wydatki na instrumenty finansowego wspierania
popytu mieszkaniowego. Rozwój budownictwa mieszkaniowego
powoduje też bardzo wydatny wzrost zatrudnienia w
przedsiębiorstwach budowlanych i produkcji materiałów oraz w
innych przemysłach produkujących na rzecz wykańczania i
wyposażania mieszkań. W Polsce rządy ciągle przerzucają
odpowiedzialność na samorządy za złe wyniki w budownictwie
socjalnym i komunalnym tymczasem, przykładowo we Francji w
2006 z inicjatywy rządy uchwalono dwie ważne ustawy: o
zaskarżalnym prawie do mieszkania(!) i wieloletni program
mieszkaniowy dający realne szanse samorządom wykonania tego
prawa. Można? Można!
W Polsce alarmujące wyniki kontrole i zalecenia NIK w tych
sprawach były i są lekceważone przez rządzących, podobnie jak
opinie ekspertów i organizacji pozarządowych budownictwa. Trwa
żenująca przepychanka i ucieczka od odpowiedzialności. Dobrą
ilustracją indolencji i złej woli w sprawach rozwiązywania
problemów polskiej bezdomności i dalszej poprawy sytuacji
gospodarczej tą drogą są świeże doświadczenia z prac nad rezolucją
w sprawie długofalowego, narodowego programy mieszkaniowego
oraz uporządkowania i zdyscyplinowania polityki inwestycyjnej
(m.in. kompleksowe uporządkowanie ustaw regulujących procesy
inwestycyjne).
Po wielomiesięcznym badaniu tych spraw przez Kongres
Budownictwa w Unii Europejskiej, grupa posłów we wrześniu 2009
roku złożyła w sejmie projekt rezolucji w sprawie przygotowania
przez rząd Narodowego Programu Rozwoju Budownictwa
Mieszkaniowego na lata 2010-2020. Przy odrobinie woli politycznej
półstronnicowa rezolucja mogła i powinna być bez trudu uchwalona
w ciągu jednego miesiąca. Niestety prace w Sejmie trwały prawie pół
roku (Rezolucja została przyjęta 19 lutego 2010 roku). Sejm ustalił
termin wykonania programu mieszkaniowego na 30 czerwca 2010
roku, obniżając jego rangę do zwykłego planu działania konkretnego
rządu. Wiedząc, że do wyborów i powołania nowego rządu pozostało
kilka miesięcy był to absurd sam w sobie. Prace nad programem były
od początku, świadomie opóźniane przez rząd, a liczne interwencje
organizacji obywatelskich u Premiera i Marszałka Sejmu w
większości nie doczekały się żadnej odpowiedzi, albo wysyłano
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skargi do załatwienia przez tych, których one dotyczyły. Przez cały
czas opinia publiczna była przy tym wprowadzana w błąd, że prace
przebiegają prawidłowo. Pomimo wskazania w piśmie do Premiera
wybitnych ekspertów, nie zostali oni zaproszeni do współpracy
roboczej. Na ostatnim przed głosowaniami w Sejmie posiedzeniu
Komisji Infrastruktury (19 stycznia br.), po budzącym wiele
zastrzeżeń wystąpieniu ministra infrastruktury, przewodniczący
obradom uniemożliwił zabranie głosu przedstawicielom
kilkudziesięciu organizacji pozarządowych będących na sali obrad. W
konsekwencji powstał rządowy program urzędniczy bez możliwości
wyrażenia ostatecznych opinii przez ekspertów i organizacje
pozarządowe. Na złożony do Marszałka Sejmu protest w tej sprawie,
Kongres Budownictwa nie otrzymał do dzisiaj żadnej odpowiedzi.
Pomimo wielokrotnych wystąpień, przedstawiciele klubów
sejmowych PO i PSL nie znajdowali wcześniej czasu na żadną
ekspercką wymianę poglądów, co nie przeszkodziło, że w trakcie
plenarnego posiedzenia władze tych klubów wprowadziły dyscyplinę
polityczną zobowiązującą do przyjęcia krytykowanego przez
ekspertów programu mieszkaniowego.
Uchwalony na posiedzeniu Sejmy w dniu 4 marca br. program
rządowy nie ma żadnego praktycznego znaczenia dla poprawy
sytuacji mieszkaniowej Polaków. Przeciwnie jest szkodliwy, bo daje
złudzenia załatwienia sprawy. Program obejmuje tylko niektóre, nie
zawsze najważniejsze dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego
sprawy, brak jest w nim między innymi harmonogramu działań i
konkretnie odpowiedzialnych za jego realizację. W programie brak
również określenia środków budżetowych na te cele w kolejnych
latach uwzględniając okres przejściowy spowodowany obecnymi
trudnościami finansów państwa. Na skutek błędnych zmian w
rezolucji, przegłosowanych przez koalicję rządową przyjęty
ostatecznie w dniu 4 marca br. program mieszkaniowy obejmuje
okres tylko kilku najbliższych miesięcy sprawowania władzy przez
obecny rząd (do najbliższych wyborów parlamentarnych), a nie
horyzont 10 lat jak mówi tytuł dokumentu i jak planowali posłowie
wnioskodawcy oraz organizacje współpracujące w ramach Kongresu
Budownictwa, co byłoby możliwe gdyby program przygotowano w
postaci ustawy.
Kongres Budownictwa
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POROZUMIENIE URBANISTÓW, ARCHITEKTÓW I INZYNIERÓW BUDOWNICTWA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Porozumienie Izby Urbanistów, Izby Architektów, Izby Inżynierów Budownictwa, Towarzystwa Urbanistów Polskich,
Stowarzyszenia Architektów Polskich, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Izby Projektowania Budowlanego,
Izby Gospodarczej Projektowania Architektonicznego, Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Geodezyjnej Izby Gospodarczej

16 Marca 2009 roku

Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
Porozumienie urbanistów, architektów i inżynierów budownictwa, które skupia dziesięć
największych zawodowych organizacji pracujących i działających dla dobra polskich miast, polskiej
gospodarki, polskiego budownictwa i polskiej architektury zwraca się do Pana, jako do Marszałka Sejmu
III RP oraz jednego z liderów koalicji rządzącej naszym krajem z apelem o spowodowanie odrzucenia
poprawek ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, zawartych w
Uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2009 r. które ewidentnie osłabią kontrolę
budowlaną, ograniczą możliwość kontroli procesów inwestycyjnych przez właściwe organa oraz ułatwią
samowole budowlane i szkodliwe rozpraszanie zabudowy. Wbrew argumentom wnioskodawców,
proponowane zmiany prawa nie tylko pogorszą stan naszych miast lecz również utrudnią inwestowanie.
Jedynym beneficjentem zmian prawa, które rzekomo miały uprościć proces inwestycyjny, będzie szara
strefa inwestycji i budownictwa. Doświadczenia innych krajów w tym zakresie są nam doskonale znane.
Terenów uzbrojonych, które warunkują rozwój budownictwa mieszkaniowego nie przybędzie od
zniesienia pozwoleń na budowę, powiększy się za to liczba katastrof budowlanych i samowoli, wzrośnie
ilość lokalnych protestów, konfliktów i procesów sądowych.
Szanowny Panie Marszałku,
Wprowadzamy w Polsce własne pomysły w dziedzinach, w których demokratyczne kraje wolnego
rynku zgromadziły olbrzymie doświadczenia i stosują od dawna sprawdzone rozwiązania. W naszej
ocenie, propozycje zawarte w kolejnych nowelizacjach Komisji „Przyjazne Państwo”, w dziedzinie
gospodarki przestrzennej, urbanistyki i budownictwa są całkowicie sprzeczne z prawami rządzącymi
gospodarką przestrzenną w krajach Europy.
Likwidacja pozwoleń na budowę i rezygnacja z kontroli procesów urbanizacyjnych i budowlanych,
to pomysły wręcz kuriozalne. Również ustawowe tzw. „odrolnienie” gruntów rolnych w miastach było
błędem, bowiem spotęguje rozpraszanie zabudowy i wchodzenie z inwestycjami na obszary, które nigdy
nie będą uzbrojone i wyposażone w usługi. Rozmiary terenów objętych odrolnieniem wielokrotnie
przekraczają perspektywiczne potrzeby inwestycyjne miast, a zgodnie z prawami rynku deweloperzy
będą inwestować poszukując najtańszych terenów, peryferyjnych, nieuzbrojonych i bez usług. Dla
mieszkańców i dla miasta to katastrofa, bowiem efektem tych działań będą obszary substandardowej
zabudowy.
Troska o ład przestrzenny w krajach rozwiniętych gospodarczo, zwłaszcza w krajach Unii
Europejskiej, należy do najważniejszych zadań i obowiązków władzy publicznej. Komisja Europejska
poświęca tym problemom coraz więcej uwagi. Dzieje się tak, bowiem racjonalne zagospodarowanie
terenu ma wielkie znaczenie społeczne – określa warunki życia, buduje społeczną integrację i
przeciwdziała społecznym patologiom, powoduje również wzrost wartości terenu.
W skali makro-ekonomicznej racjonalne planowanie przestrzenne ogranicza koszty urbanizacji,
zmniejsza koszty podróżowania i transportu, eliminuje nieracjonalne koszty uzbrojenia i straty energii,
ułatwia więzi ekonomiczne, przyciąga inwestorów. W skali mikro-ekonomicznej planowanie tworzy
korzystne warunki inwestowania oraz ułatwia działalność gospodarczą poprzez stabilne i przewidywalne
w czasie warunki zmian otoczenia. Ład przestrzenny to także warunek prawidłowego rozwiązania kwestii
mieszkaniowej i zapewnienia właściwego standardu życia w mieście. Ład przestrzenny to również troska
o przyszłość, bowiem ogranicza straty terenów i zasobów ważnych ekologicznie i ekonomicznie
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cennych, chroni walory środowiskowe i decyduje o mikroklimacie sieci osiedleńczej, służy także poprzez mechanizmy partycypacji społecznej – eliminacji konfliktów towarzyszących przygotowaniu
inwestycji budowlanych. Pozbawienie obywatela w znowelizowanym prawie budowlanym możliwości
udziału w postępowaniu rejestracyjnym budowy, jest oczywistym naruszeniem praw obywatelskich.
Szanowny Panie Marszałku,
Skutki braku racjonalnej gospodarki przestrzennej obserwujemy w Polsce od wielu lat rozpraszanie zabudowy, chaotyczną i bezplanową urbanizację terenów podmiejskich, nieuzbrojonych,
pozbawionych transportu i usług, spekulacje gruntowe pozbawiają samorządy lokalne należnej im renty
gruntowej. Pogarszające się warunki inwestowania powodują ucieczkę poważnych inwestorów. Zła
organizacja przestrzeni potęguje społeczne patologie, obserwujemy różne formy społecznej segregacji
mieszkaniowej. Zaniedbujemy sferę kultury, likwidujemy przestrzenie publiczne – naturalne obszary
społecznej komunikacji i integracji, centra miast są dewastowane przez agresywne reklamy, zieleń
miejska jest likwidowana. Prawo winno przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom, ułatwiać działania
inwestorom i dbać o standard życia Polaków. Propozycje zawarte w nowelizacji ustawy „prawo
budowlane’ w wersji sejmowej tych zadań nie realizowały, niestety ich korekta z powodów formalnych
nie jest już obecnie możliwa. Ale ustawa w wersji „senackiej” jest gorsza od wersji „sejmowej”, choć
przed dwoma tygodniami było to jeszcze niewyobrażalne. Dlatego wnioskujemy o odrzucenie
poniższych propozycji poprawek:
o W poprawce Senatu Nr 6 (art. 28) Senat proponuje rezygnację z wymogu uzyskania decyzji o
rejestracji budowy w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Propozycja ta jest niezrozumiała, zwłaszcza przy tak znaczącym ograniczeniu kontroli procesu
inwestycyjnego, jaki proponuje ustawa; ze względu na wagę ochrony środowiska niezwykle
szkodliwa i niezgodna z aktualnym stanem prawa.
o W poprawce Senatu Nr 11 (art. 30a) Senat likwiduje konieczność zgodności usytuowania obiektu
budowlanego albo projektu zagospodarowania działki lub terenu ze zgodą urbanistyczną. Jest to
nieporozumienie, bowiem zagospodarowanie działki jest b. ważne, często wynika wprost z zapisów
planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego a jego rozwiązania z zasady decydują o
jakości użytkowej i architektonicznej inwestycji. Mają też wpływ na otoczenie (np. usytuowanie
obiektu). Poprawka narusza podstawową zasadę ładu przestrzennego i stawia pod znakiem zapytania
celowość działań z zakresu planowania przestrzennego.
o Poprawka 12 Senatu (art. 30b) usuwa z ustawy przepis, na podstawie którego właściwy organ może
wnieść, w drodze decyzji, sprzeciw, jeżeli istnieją uzasadnione przesłanki, że budowa spowoduje
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Całkowite wyeliminowanie kontroli budowy jest
rozwiązaniem niedopuszczalnym, nadzór musi mieć prawo interwencji, zwłaszcza biorąc pod uwagę
ilość wypadków na polskich budowach.
o W poprawce 14 (art. 32.4) Senat skreślił przepis który upoważnia ministra właściwego do spraw
budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej do określenia, w drodze rozporządzenia,
kwalifikacji i kryteriów, jakie winny spełniać osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne,
uprawnione do sporządzania specjalistycznych opinii. Propozycja jest nieporozumieniem, bowiem
opinia specjalistyczna dotyczy spraw szczególnie trudnych i ma sens wówczas, kiedy jest
sporządzana przez ekspertów o wysokich kwalifikacjach i dysponujących aktualną wiedzą. Dla
ochrony interesów wykonawcy, inwestora, projektanta i użytkownika przepis ten jest bardzo ważny.
Argument, że regulacja taka nie spełnia wymogów określonych w Konstytucji jest wątpliwy.
o W poprawkach Senatu Nr 19 (art. 41) i 20 (likwidacja art. 44) Senat proponuje uchylenie dotychczas
obowiązujących przepisów nakazujących informowanie przez inwestora właściwych organów i
projektanta sprawującego nadzór o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót oraz o zmianie
kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz projektanta, zdaniem wnioskodawców informacje
takie wynikają już z dziennika budowy. W sytuacji, kiedy ustawa nakłada na wymienione podmioty
większe od dotychczasowych obowiązki należy podejmować działania odwrotne, gwarantujące im
terminowy dostęp do aktualnych informacji. Jest to propozycja błędna również dlatego, gdyż
ogranicza jawność działań inwestora i wykonawcy.
o Poprawka Senatu 21 (art. 48) i dalsze poprawki, liberalizują przepisy dotyczące samowoli budowlanej.
Jest to szkodliwe biorąc pod uwagę ilość samowoli budowlanych w Polsce i narastanie zjawiska
______________________________________________________________________________________________
00-641 Warszawa, ul. Mokotowska 2/4
tel. 8250105 str.2
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niekontrolowanej urbanizacji. Należy co najmniej przywrócić wersję Sejmową przepisów dotyczących
samowoli budowlanych w projekcie ustawy.
o Poprawka Senatu Nr 21 (art. 48) proponuje również wprowadzenie ryczałtowej kary przy wznawianiu
robót budowlanych w wysokości 50 000 zł. Jest to rozwiązanie niewłaściwe, bowiem kara winna
być proporcjonalna do wykroczenia i do szkodliwości czynu. Nie jest do przyjęcia stosowanie
identycznego wymiary kary dla właściciela małego domu jednorodzinnego i inwestora
supermarketu, jeśli łamią prawo.
o Poprawka Senatu 27 (art. 57) usuwa z zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego
obowiązek dołączenia wraz z oryginałem dziennika budowy – protokołów badań i sprawdzeń oraz
potwierdzenia, zgodnie z przepisami odrębnymi, odbioru wykonanych przyłączy. Było by to
rozwiązanie zagrażające bezpieczeństwu użytkowników, zwłaszcza w odniesieniu do instalacji
gazowych i elektrycznych.
o Poprawką 51 Senat zaproponował trzymiesięczne vacatio legis (w stosunku do 6-ciu miesięcy
proponowanych w art. 34 ustawy z 12.02.2009). Biorąc pod uwagę kontrowersyjność rozwiązań
konieczne jest odrzucenie tej poprawki, tak aby ustawa ta weszła w życie razem z ustawą
„rządową”, co umożliwi jej skorygowanie.
Szanowny Panie Marszałku,
Środowiska które reprezentujemy ponoszą odpowiedzialność zawodową za problemy gospodarki
przestrzennej. Jesteśmy głęboko przekonani o konieczności podjęcia zdecydowanych i skutecznych
działań naprawczych w tej dziedzinie. W działaniach tych priorytetem winno być uporządkowanie
systemu prawnego i usunięcie jego oczywistych braków oraz poprawa funkcjonowania administracji
architektoniczno-urbanistycznej i planowania przestrzennego. Z racji na nasz mandat społeczny,
będziemy podejmować wszelkie dostępne działania i wykorzystywać wszelkie dostępne środki, aby
obecny ciąg stanowienia szkodliwego prawa przerwać, mając też głęboką nadzieje, że władze naszego
kraju podejmą trud uporządkowania sfery gospodarki przestrzennej, budownictwa i architektury.

Na orginale - podpisy przedstawicieli poniższych organizacji:
Izba Urbanistów
Izba Architektów
Stowarzyszenie Architektów Polskich
Izba Inżynierów Budownictwa
Towarzystwo Urbanistów Polskich
Izba Gospodarcza Projektowania Architektonicznego
Polski Zriązek Inżynierów i Techników Budownictwa

______________________________________________________________________________________________
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PRZEPYCHANIE USTAWY O PRAWIE BUDOWLANYM
(druk 1048)
Poseł sprawozdawca – Aldona Młyńczak
Pomimo zdecydowanego sprzeciwu ekspertów i organizacji
pozarządowych, oraz Biura Analiz Sejmowych i Komitetu
integracji Europejskiej sejm przyjął ustawę 23 kwietnia 2009
roku. Prezydent w wyniku opinii eksperckich i jednoznacznie
negatywnego stanowiska przesłał ustawę do zaopiniowania
przez Trybunał Konstytucyjny. W dniu 20 kwietnia 2011 roku
Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność ustawy z
Konstytucją! Na tym tle niedawne decyzje Pani Marszałek
Sejmu RP o przyznaniu klubom poselskim dodatkowych
środków na etaty prawnicze są chybione. Przyczyny złego
stanowienia prawa są o wiele głębsze i wymagają aktywnej
reakcji na każdy przejaw łamania Konstytucji i lekceważenia
opinii eksperckich.
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Stro

VI kadencja

T Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
(

druk nr 1048 wpłynął 26-05-2008 )

OPIS PROJEKTU:
projekt dotyczy: m. in. zniesienia obowiązku uzyskiwania
pozwolenia na budowę i zgłoszenie budowy i zastąpienie ich
uproszczoną procedurą wpisu do rejestru robót budowlanych,
zniesienia instytucji zatwierdzania projektu w drodze
decyzji administracyjnej oraz zniesienia konieczności
uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie
POSIEDZENIA KOMISJI Posiedzenia komisji nad projektem
EKSPERTYZY I OPINIE Biura Analiz Sejmowych: Ekspertyzy i opinie
Biura Analiz Sejmowych
Dnia 01-10-2008 skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu
stanowisko rządu z dn. 23-10-2008
I CZYTANIE NA POSIEDZENIU SEJMU
pos. nr 24 dn. 10-10-2008
komentarz
:wniosek o odrzucenie projektu w I czytaniu
został wycofany
skierowano do :Komisji Infrastruktury oraz Komisji
Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej
PRACA W KOMISJACH PO I CZYTANIU
sprawozdanie :
z dn. 04-11-2008
podkomisji
sprawozdanie :
druk nr 1330 z dn. 19-11-2008
komisji
sprawozdawca :Aldona Młyńczak
wniosek
:załączony projekt ustawy
komisji
II CZYTANIE NA POSIEDZENIU SEJMU
pos. nr 30 dn. 02-12-2008
decyzja
:skierowano ponownie do komisji w celu
przedstawienia sprawozdania
skierowano do :Komisji Infrastruktury oraz Komisji
Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej
PRACA W KOMISJACH PO II CZYTANIU
sprawozdanie :
druk nr 1330-A z dn. 03-12-2008
komisji
sprawozdawca :Aldona Młyńczak
wniosek
:przyjąć część poprawek
komisji
PRACA W KOMISJACH PODCZAS II CZYTANIA
sprawozdanie :
druk nr 1553 z dn. 08-01-2009
komisji
sprawozdawca :Aldona Młyńczak
wniosek
:załączony projekt ustawy
komisji
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II CZYTANIE NA POSIEDZENIU SEJMU
pos. nr 34 dn. 22-01-2009
decyzja
:skierowano ponownie do komisji w celu
przedstawienia sprawozdania
skierowano do :Komisji Infrastruktury oraz Komisji
Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej
PRACA W KOMISJACH PO II CZYTANIU
sprawozdanie :
druk nr 1553-A z dn. 10-02-2009
komisji
sprawozdawca :Aldona Młyńczak
wniosek
:przyjąć część poprawek
komisji
III CZYTANIE NA POSIEDZENIU SEJMU
pos. nr 35 dn. 12-02-2009
temat
:całość projektu ustawy
głosowania
głosowanie
:Elektroniczne
wynik
:263 za, 9 przeciw, 135 wstrzymało się (głos.
nr 88)
głosowania
decyzja
:uchwalono
komentarz
:poprawki
Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu dnia
16-02-2009
STANOWISKO SENATU
uchwała Senatu :

druk nr 1767 z dn. 10-03-2009

wniósł poprawki
skierowano
:dnia 10-03-2009 do Komisji Infrastruktury
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i
Polityki Regionalnej
PRACA W KOMISJACH NAD STANOWISKIEM SENATU
sprawozdanie :
druk nr 1842 z dn. 01-04-2009
komisji
sprawozdawca :Aldona Młyńczak
wniosek
:przyjąć część poprawek
komisji
ROZPATRYWANIE NA FORUM SEJMU STANOWISKA SENATU
pos. nr 40 dn. 23-04-2009
decyzja
:przyjęto część poprawek
Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu dnia 27-04-2009

Prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego dnia
16-05-2009
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dn. 20-04-2011 ( Tekst orzeczenia TK w formacie pdf M.P. Nr
33, poz. 394 )
sentencja
:art. 1 pkt 11 zaskarżonej ustawy, części
dotyczącej art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w związku z
art. 1 pkt 14 zaskarżonej ustawy, w części
dotyczącej art. 30a ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, jest niezgodny z art. 2, art. 21
ust. 1 i art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art.
31 ust. 3 oraz z art. 45 ust. 1 w związku z
art. 77 ust. 2 Konstytucji; art. 1 pkt 11
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zaskarżonej ustawy, w części dotyczącej art.
28 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy - Prawo
budowlane, art. 1 pkt 14 zaskarżonej ustawy,
w części dotyczącej art. 30a ust. 1 i art.
30b ust. 2 i 3 ustawy - Prawo budowla

UCHWALENIE

T Tekst ustawy w formacie pdf

Dnia 20-04-2011 Trybunał Konstytucyjny orzekł przed podpisaniem
ustawy przez Prezydenta jej niezgodność z Konstytucją
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Warszawa, dnia 21 października 2008 r.
BIURO ANALIZ SEJMOWYCH
Opinia prawna
do Komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz
niektórych innych ustaw (druk nr 1048).

Przedłożony do zaopiniowania projekt ustawy

o zmianie ustawy - Prawo

budowlane oraz niektórych innych ustaw zawiera szereg propozycji zmian Prawa
budowlanego a także innych ustaw które, zdaniem projektodawcy, mają na celu
wprowadzenie ułatwień w procesie inwestycyjnym w zakresie prawa budowlanego.
Do najistotniejszych z nich należy:
- zniesienie obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy oraz
zastąpienia ich uproszczoną procedurą wpisu do rejestru robót budowlanych,
- zniesienie instytucji zatwierdzenia projektu w drodze decyzji administracyjnej,
- zniesienia konieczności uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.
Niewątpliwie obecnie istniejący stan prawny w dziedzinie Prawa budowlanego
jest niezadowalający. Niektóre z istniejących procedur administracyjnych powodują
niepotrzebne wydłużenie procesu inwestycyjnego i komplikują go. Zatem cel, jaki
stawia sobie przedstawiony projekt jest bez wątpienia słuszny. Jednakże sposób jego
realizacji budzi wiele wątpliwości.
Przypomnieć należy, że proces budowlany jest procesem złożonym,
składającym się z wielu elementów oraz stwarzającym konieczność udziału wielu
uczestników. W pierwszej fazie procesu budowlanego (postępowanie poprzedzające
rozpoczęcie robót budowlanych) istniejące przepisy zobowiązują uczestników
procesu budowlanego do działań wymagających składania wniosków, uzyskiwania
decyzji administracyjnych i składania ewentualnych odwołań. Jest to niewątpliwie
etap sformalizowany. Obowiązujące Prawo budowlane przyjęło zasadę reglamentacji
robót budowlanych, zgodnie z którą wolne od pozwolenia na budowę są tylko roboty
budowlane wyraźnie w ustawie wyszczególnione. Wymagają one jednak w
przeważającej

części

zgłoszenia

organom

administracji

architektoniczno

–

budowlanej. Należy jednak pamiętać, że kolejne nowelizacje ustawy wprowadziły
wiele istotnych zmian polegających na liberalizacji wymagań oraz uproszczeniu i
skróceniu postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych. W art. 29
i 30 przewidziano zwiększenie odstępstw od zasady konieczności uzyskania
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ostatecznej

decyzji

o

pozwoleniu

na

budowę,

zastępując

ją

zgłoszeniem

zamierzonych robót budowlanych właściwemu organowi. Uproszczono procedurę
wydawania pozwoleń.
Zgodzić jednak się należy, że obecne rozwiązania dalekie są od doskonałości.
Słusznie

zatem

projektodawca

proponuje

wprowadzenie

pewnych

zmian

przyspieszających, upraszczających proces inwestycyjny. Należy do nich m. in.
propozycja zlikwidowania wymogu dostarczenia oświadczeń dostawców mediów o
zapewnieniu dostawy (art. 34), a także propozycja skrócenia niektórych terminów
przewidzianych w prawie budowlanym (np. art. 35), czy przewidziana w drugiej fazie
procesu budowlanego, rezygnacja z obowiązku zgłoszenia do organu oświadczeń
kierownika budowy o przyjęciu obowiązków i inspektora nadzoru o rozpoczęciu robót.
Istnieje bowiem, zgodnie z art. 45 st. 2, przed rozpoczęciem robót budowlanych,
obowiązek dokonania wpisów osób, którym zostało powierzone sprawowanie funkcji
kierowniczych i nadzorczych i kontrolnych na budowie w dzienniku budowy, który ma
status dokumentu urzędowego.

Trudny

do

zaakceptowania

jest

natomiast

zamiar

wprowadzenia instytucji wpisu do rejestru robót budowlanych a
tym samym całkowita likwidacja

pozwolenia na budowę oraz

zgłoszenia, które jest obecnie wymagane na roboty budowlane,
niewymagające pozwolenia na budowę (art. 30). Oznacza to, że
proponowanym

wpisem

objęte

będą

wszystkie

przypadki

podlegające dotychczas obowiązkowi uzyskania pozwolenia na
budowę, bez względu na rodzaj planowanego obiektu budowlanego
(szpital, szkoła, budynek jednorodzinny). Budowa pozostałych
obiektów

(czy wykonywanie robót budowlanych) dotychczas

wymienionych w art. 29, zgodnie z proponowaną zmianą, nie będzie
wymagać nie tylko wpisu ale także zgłoszenia. Oznacza to całkowite
wyłączenie tych przypadków spod jakiejkolwiek regulacji prawa
budowlanego a tym samym kontroli organów administracji.
Rozwiązanie powyższe wydaje się zbyt daleko idące. Istnieje
bowiem

obawa,

że

proponowany
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brak

kontroli

określonej

aktywności podmiotów w sferze działalności inwestycyjnej może
doprowadzić do odmiennych efektów od zamierzonych, do jeszcze
większego

chaosu

urbanistycznego

i

zagrożenia

interesu

publicznego, a w szczególności bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
zarówno budujących jak i użytkowników. Ponadto proponowanym
wpisem nie byłyby objęte odbudowa, nadbudowa, czy rozbudowa
obiektów budowlanych.
Dodatkowo proponuje się dużą swobodę dla inwestora i projektanta we
wprowadzaniu zmian projektowych w czasie budowy i zmian samej budowy.
Jedynym kryterium oceny ich poczynań ma być „zgoda urbanistyczna”, której
definicja jest niejasna i nastręcza trudności interpretacyjne („zgoda urbanistyczna –
należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu

zagospodarowania

przestrzennego

zagospodarowania

albo

decyzji

o

warunkach

zabudowy

i

przestrzennego albo innej decyzji, jeżeli na podstawie przepisów odrębnych stanowi
podstawę do wykonania projektu budowlanego i dokonania zgłoszenia zamiaru
wykonania robót budowlanych”). Obowiązujące pozwolenie na budowę jest decyzją
administracyjną wydawaną inwestorowi po spełnieniu wielu warunków, od której
stronom służy odwołanie zgodnie z przepisami k.p.a. Natomiast z proponowanej
definicji „zgody urbanistycznej” nie wynika czym jest owa zgoda, kiedy jest
wymagane jej uzyskanie, kto ją wydaje, i w jakim trybie. Zrozumienia powyższego
nie ułatwia bardzo lakoniczne uzasadnienie.
Inną propozycją zmierzającą, zdaniem projektodawcy, do przyspieszenia
procesu inwestycji budowlanych a także zdyscyplinowania osób odpowiedzialnych za
terminowe rozpatrzenie wniosków jest wprowadzenie w art. 35 „odszkodowania w
wysokości 1000 złotych za każdy dzień zwłoki”, które miałoby przysługiwać
wnioskodawcy od właściwego organu. Projektodawca nie precyzuje przy tym na
jakiej podstawie, w jakim trybie będzie można dochodzić owego „odszkodowania”. Z
uzasadnienia do projektu wynika jedynie, że odszkodowanie może być podstawą do
postawienia zarzutu niegospodarności. Takie rozwiązanie należy jednak uznać za
niedopuszczalne. Projektodawca myli w nim pojęcie odszkodowania z karą umowną,
które są instytucjami prawa cywilnego. Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik obowiązany
jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania
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zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem
okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Natomiast w świetle art.
483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi
przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Aby móc dochodzić odszkodowania,
czy kary umownej musiałaby łączyć wnioskodawcę z organem administracji
odpowiednia umowa.
Obecnie obowiązujące przepisy (art. 35 ust. 6) przewidują karę za zwłokę w
wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budowę. Kara ta nakładana jest jednak w
trybie administracyjnym w drodze postanowienia (na które służy odwołanie) przez
organ wyższego stopnia. Uiszcza się ją w terminie 14 dni od dnia doręczenia
postanowienia. W przypadku jej nieziszczenia podlega ona ściągnięciu w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 35 ust. 7). Chcąc
zdyscyplinować organ administracji architektoniczno – budowlanej i przyspieszyć
wydawanie pozwoleń na budowę wystarczy skrócić przyjęty obecnie w art. 35 ust. 6
65 dniowy termin na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, co uczynił
projektodawca proponując 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót
budowlanych a także podnieść wysokość obecnie obowiązującej kary za zwłokę.

Pojektodawca, który jak wynika z uzasadnienia, dąży do uproszczenia
procesu budowlanego poprzez likwidację pozwolenia na budowę i wielu innych
instytucji Prawa budowlanego, w proponowanej liberalizacji przepisów jest jednak
niekonsekwentny. Na przykład uchylając art. 28 ust. 2, likwiduje pojęcie strony w
prawie budowlanym, które było zawężone w stosunku do definicji tego pojęcia
przejętej w k.p.a. Obecne uregulowanie zostało podyktowane chęcią zmniejszenia
liczby uczestników postępowania a tym samym zmniejszenia liczby skarg i odwołań
do organów administracji publicznej i sądów. W ten sposób, przyspieszając i
upraszczając

postępowanie,

chroniony

jest

interes

inwestora.

Dlaczego

projektodawca zrezygnował z tego korzystnego dla inwestora rozwiązania nie
wiadomo. Nie wyjaśnia tego uzasadnienie do projektu. Podobnie rzecz ma się w art.
40, który w projektowanej zmianie dotyczy możliwości przeniesienia wpisu do rejestru
robót budowlanych na rzecz innego podmiotu niż dotychczas zarejestrowany. Wpis
do rejestru w świetle projektu jest decyzją administracyjną a zatem jego przeniesienie
rozumiane zgodnie z art. 104 par. 1 k.p.a. jako załatwienie sprawy powinno nastąpić
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w formie decyzji administracyjnej. Brak określenia stron postępowania (przewidziany
w art. 40 ust. 3) powoduje, iż zastosowanie będą miały przepisy k.p.a., które zgodnie
z art. 28 k.p.a. dopuszczają do udziału w postępowaniu administracyjnym jakim jest
wpis do rejestru, każdego, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy
postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny
lub obowiązek. Proponuje tym samym zwiększenie liczby uczestników postępowania
i zwiększenie liczby skarg i odwołań.

W drugiej fazie procesu przepisy regulują przebieg budowy obiektów
budowlanych oraz oddawanie ich do użytku. Regulacje i instytucje określone w
obowiązującym rozdziale 5 Prawa budowlanego służą do kontrolowania zgodności
prowadzonych robót budowlanych z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. W
przypadku prowadzenia robót budowlanych niezgodnie z tymi dokumentami przepisy
przewidują obligatoryjne wstrzymanie robót budowlanych oraz podjęcie przez
właściwy organ nadzoru budowlanego działań zmierzających do doprowadzenia
wykonywanych robót do stanu zgodnego z prawem.
Istotnym problemem w budownictwie jest tzw. samowola budowlana, czyli
budowa obiektów budowlanych lub ich części bez wymaganego zezwolenia na
budowę albo bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez
organ administracji architektoniczno-budowlanej. Obecnie obowiązujące przepisy art.
48 i 49b przewidują w przypadku dokonania samowoli budowlanej sankcję nakazu
rozbiórki. Z uwagi jednak na rygoryzm sankcji oraz fakt, że w niektórych sytuacjach
rozbiórka tak wzniesionego obiektu budowlanego byłaby ekonomicznie i społecznie
nieuzasadniona, a pozostawieniu go nie sprzeciwiają się inne przepisy prawa
ustawodawca wprowadził instytucję legalizacji samowoli budowlanej. Jest ona
możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy budowa jest zgodna z określonymi w
odpowiednich aktach przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz nie narusza przepisów techniczno budowlanych w zakresie uniemożliwiającym
doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem.

Projektodawca proponuje likwidację instytucji legalizacji robót prowadzonych
niezgodnie z prawem i pobieranie opłaty legalizacyjnej wprowadzając w to miejsce
postępowanie naprawcze, które jest niejasne i budzi zastrzeżenia. Na przykład
projektodawca nie precyzuje postępowania w przypadku, gdy istnieją podstawy do
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legalizacji samowoli budowlanej (proponowany art. 48), znacznie ogranicza katalog
przesłanek powodujących wstrzymanie robót budowlanych a także dopuszcza istotne
odstępstwa od zatwierdzonego projektu bez konieczności przedstawienia projektu
budowlanego zamiennego, czy wykonania określonych czynności lub robót
budowlanych

w celu doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z

prawem. Postulowane, w uzasadnieniu do projektu, dyscyplinowanie inwestorów
sankcją, jaką jest rozbiórka wydaje się niewystarczające, szczególnie jeżeli weźmie
się pod uwagę proponowane zmniejszenie restrykcyjności rozbiórki.

Propozycja likwidacji decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
która jest wymagana przed przystąpieniem do użytkowania obiektu
w sytuacjach określonych w art. 55 oraz likwidacji obligatoryjnej
kontroli

przeprowadzanej

przez

właściwy

organ

nadzoru

budowlanego przed wydaniem powyższej decyzji również wydaje
się zbyt daleko idąca. Proponowane rozwiązanie wprowadza
fakultatywność i uznaniowość przeprowadzanej kontroli z uwagi na
rezygnację z określenia jej zakresu (art. 59a) i zasad jej prowadzenia
(art. 59c-59e), co w przypadku niektórych obiektów wymienionych w
załączniku do Prawa budowlanego (np. budynki szkolne, szpitale,
przedszkola centra handlowe) może spowodować nieprzewidziane
skutki.
Ponadto propozycja przedstawiona w projekcie ograniczająca
obowiązek zawiadomienia określonych organów administracji
zakończeniu budowy

o

obiektu budowlanego (art. 56) może

spowodować użytkowanie obiektów stanowiących zagrożenie dla
zdrowia a nawet życia osób w nich przebywających szczególnie
jeżeli użytkowanie obiektu nastąpi przed wykonaniem wszystkich
robót budowlanych.
Należy również dodać, że projektodawca w rozdziale 5 proponuje, nie
wskazując jaki jest cel takiego zamierzenia, uchylenie dosyć istotnych przepisów ust.
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3 i 5 art. 41. Ust. 3 wyznacza granice terenu budowy przez wskazanie, że jest to
teren objęty pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. Uchylenie jego umożliwi
prowadzenie robót budowlanych poza granicami terenu budowy, a więc będzie
można zajmować pod zaplecze budowy tereny nieobjęte zatwierdzonym projektem
budowlanym. Natomiast uchylenie ust. 5 i (art. 93 ust. 5) może przyczynić się do
wzrostu liczby samowoli budowlanych. W przepisie tym ustawodawca w celu
zapobieżenia samowoli budowlanej statuuje zakaz rozpoczęcia dostaw energii
elektrycznej, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budów nie mających wymaganego
pozwolenia

Podsumowując należałoby stwierdzić, że istnieje obawa,
wynikająca z proponowanej likwidacji dotychczas istniejących
instytucji prawa budowlanego oraz zamiaru wprowadzenia dużej
swobody w kształtowaniu projektu w czasie budowy w oparciu
jedynie o niejasną definicję zgody urbanistycznej, iż proponowane
zmiany chociaż przyświecał im szczytny cel doprowadzą do chaosu
budowlanego i wielu nadużyć ze strony inwestorów.

Należy

pamiętać, że obiekty budowlane są bardzo często użytkowane przez
znaczną liczbę osób. Niezwykle istotne jest więc zapewnienie
prawidłowego przebiegu procesu budowlanego prowadzącego do
powstania bezpiecznych i funkcjonalnych obiektów budowlanych.
Osiągnięcie

powyższych

celów

jest

możliwe

jedynie

przez

regulacyjną działalność ustawodawcy i wprowadzenie stosownych
norm prawnych, a nie likwidowanie ich i dążenie do ograniczenia
kontroli

przebiegu

procesu

budowlanego,

co

proponuje

projektodawca.
Mając zatem na uwadze fakt, iż prawo budowlane ma zapewnić
ład prawny działań podejmowanych w procesie budowy oraz
ochronę interesu publicznego, a także z uwagi na skomplikowaną
materię poddaną projektowanej regulacji i wielość aktów prawnych
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podlegających

zmianom

wynikającym

z

projektu

ponownie przemyśleć tę inicjatywę ustawodawczą.
Sporządziła: Anna Janicka, radca prawny
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należałoby
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Projekt został przyjęty pomimo takich opinii!
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