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pa�dziernik 2000 r.

Z praktyki notarialnej

A. Naczelnik urzêdu skarbowego jest uprawniony do na-
bycia nieruchomo�ci w imieniu Skarbu Pañstwa � Ministra
Finansów

W praktyce notarialnej zrodzi³a siê w¹tpliwo�æ, czy naczelnicy urzê-
dów skarbowych z mocy prawa, jako statio fisci Skarbu Pañstwa, s¹ upo-
wa¿nieni do reprezentowania Skarbu Pañstwa przy nabywaniu nierucho-
mo�ci. Wyk³adnia przepisów nie jest jednolita, co wynika z niejednozna-
cznego okre�lenia kierowników jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹-
cychosobowo�ciprawnej,uprawnionychdowystêpowaniawimieniuSkarbu
Pañstwa. W zwi¹zku z tym istnieje potrzeba przedstawienia obowi¹zuj¹-
cegoporz¹dkuprawnegonaprzyk³adzie nabywania nieruchomo�ci na rzecz
Skarbu Pañstwa � Ministra Finansów dla potrzeb podleg³ych jednostek
skarbowych. Rozbie¿no�ci w tym zakresie istniej¹ miêdzy wyk³adni¹Mini-
sterstwa Finansów a podleg³ymi jednostkami.
Departament Bud¿etu Resortu i Spraw Maj¹tkowych Minister-

stwa Finansów w pi�mie z dnia 25 maja 2000 r. nr BR6-210-440/2000
uzna³, ¿e zbêdne jest udzielanie przez Ministra Finansów dodatkowego
pe³nomocnictwa, ale tylko dla dyrektorów izb skarbowych i urzêdów kon-
troli skarbowej. Naczelnicy urzêdów skarbowych nie zostali wymienieni
jakouprawnieniex legedonabywanianieruchomo�ci.Reprezentowali zatem
interesySkarbuPañstwa�Ministra Finansównapodstawie pe³nomocnictw
sporz¹dzonych w formie aktu notarialnego przez dyrektorów izb skarbo-
wych.
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W wiêkszo�ci przypadków dyrektorzy izb skarbowych wystêpowali
samodzielnie. Udzielone w tej mierze wyja�nienie brzmi nastêpuj¹co:

�W zwi¹zku z wyst¹pieniami niektórych dyrektorów izb skarbowych
i urzêdów kontroli skarbowej o udzielenie pe³nomocnictw do nabywania
na rzecz Skarbu Pañstwa �Ministra Finansów nieruchomo�ci dla potrzeb
podleg³ych jednostek skarbowych, Departament Bud¿etu Resortu i Spraw
Maj¹tkowych informuje, ¿e w tym przypadku ma zastosowanie przepis art.
17 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania upraw-
nieñ przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493), a tym
samym nie jest konieczne udzielenie przez Ministra Finansów dodatko-
wego pe³nomocnictwa dla dyrektorów izb skarbowych i urzêdów kontroli
skarbowej.
Powy¿sze uprawnienia dla dyrektorów izb skarbowych i urzêdów

kontroli skarbowej, daj¹ce mo¿liwo�æ nabywania nieruchomo�ci bez
dodatkowych pe³nomocnictw, wynikaj¹ tak¿e z art. 20 ust. 2 pkt d oraz
e, jak równie¿ art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o s³u¿bie cywilnej
(Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 z pó�n. zm.).
Maj¹c jednak na uwadze racjonalne i planowe wydatkowanie �rodków

publicznych na cele inwestycyjne, modernizacyjne i remontowe, zobowi¹-
zujê Pañstwa do uzyskania ka¿dorazowej akceptacji Ministerstwa Finan-
sów przed rozpoczêciem czynno�ci zwi¹zanych z nabywaniem nierucho-
mo�ci, w tym równie¿ z ich przejmowaniem za zad³u¿enia wobec bud¿etu.
Wyst¹pienie o zgodê na podjêcie powy¿szych czynno�ci powinno byæ

poprzedzone szczegó³ow¹ analiz¹ organizacyjno-ekonomiczn¹, daj¹c¹
podstawê do stwierdzenia, ¿e nabycie nieruchomo�ci jest niezbêdne dla
zapewnienia w³a�ciwego dzia³ania konkretnej jednostki skarbowej�.

Odmienne stanowisko prezentuje Izba Skarbowa w Opolu i s³usznie
uwa¿a, ¿e naczelnicy urzêdów skarbowych posiadaj¹ uprawnienia przewi-
dziane dla dyrektorówgeneralnychurzêdów i zmocyprawamog¹nabywaæ
nieruchomo�ci, bez dodatkowego pe³nomocnictwa. Pogl¹d ten zosta³ wy-
ra¿ony w pi�mie z dnia 14 listopada 2000 r. nr OG-210/12-1/00, które
przedstawia siê in extenso:

�Izba Skarbowa w Opolu informuje, ¿e na podstawie przepisów art.
20 ust. 1, ust. 2 pkt d i e oraz ust. 4 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o s³u¿bie
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cywilnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 z pó�n. zm.) oraz art. 17 ust. 1
ustawy z dnia 8.08.1996 r. o zasadach wykonywania uprawnieñ przys³u-
guj¹cych Skarbowi Pañstwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493) naczelnicy urzêdów
skarbowych, jako dyrektorzy generalni urzêdów, maj¹ mo¿liwo�æ naby-
wania nieruchomo�ci oraz wydatkowania �rodków publicznych na cele
inwestycyjne, modernizacyjne i remontowe bez dodatkowych w tym zakre-
sie pe³nomocnictw.
Maj¹c jednak na uwadze racjonalne i planowe wydatkowanie �rodków

publicznych na wymienione wy¿ej cele, zobowi¹zuje siê Pana do uzyska-
nia ka¿dorazowej akceptacji Izby Skarbowej iMinisterstwaFinansówprzed
rozpoczêciem czynno�ci zwi¹zanych z nabywaniem nieruchomo�ci, w tym
równie¿ z ich przejmowaniem za zad³u¿enia wobec bud¿etu�.

W powo³anym pi�mie dokonano poprawnej wyk³adni gramatycznej
uprawnieñ pañstwowych jednostek organizacyjnychwynikaj¹cych z usta-
wy z dnia 18 grudnia 1998 r. o s³u¿bie cywilnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 49,
poz. 483), a w szczególno�ci okre�lonych w poni¿szym przepisie:

Art. 20. 1. W urzêdach tworzy siê, z zastrze¿eniem ust. 4 i 5, stanowisko dy-
rektora generalnego urzêdu, który podlega bezpo�rednio w³a�ciwemu ministrowi,
kierownikowi urzêdu centralnego lub wojewodzie.

2. Dyrektor generalny urzêdu:
1) zapewnia funkcjonowanie i ci¹g³o�æ pracy urzêdu, warunki jego dzia³ania, a

tak¿e organizacjê pracy, w szczególno�ci przez:
a) sprawowanie bezpo�redniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi urzê-

du w zakresie prawid³owego wykonywania przez nie zadañ okre�lonych przez organ
administracji rz¹dowej, z wyj¹tkiem komórek bezpo�rednio nadzorowanych przez
ten organ na podstawie ustaw,

b) nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem
projektu bud¿etu uk³adu wykonawczego bud¿etu w czê�ci dotycz¹cej urzêdu,

c) wystêpowanie z wnioskiem do w³a�ciwego organu administracji rz¹dowej o
nadanie regulaminu organizacyjnego urzêdu lub jego komórek organizacyjnych, a
nastêpnie ustalanie regulaminu pracy,

d) gospodarowanie mieniem urzêdu, w tym zlecanie us³ug i dokonywanie zaku-
pów dla urzêdu oraz zapewnianie prowadzenia ewidencji maj¹tku urzêdu,
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e) reprezentowanie Skarbu Pañstwa w odniesieniu do mienia urzêdu, z zastrze-
¿eniem art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w
województwie (Dz. U. Nr 91, poz. 577),

f) prowadzenie kontroli wewnêtrznej w urzêdzie,
g) sprawowanie nadzoru nad gospodarstwami pomocniczymi urzêdu,
h) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
i) zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej,
2) dokonuje czynno�ci z zakresuprawapracywobecosób zatrudnionychwurzêdzie,

chyba ¿e ustawa stanowi inaczej, oraz realizuje politykê personaln¹ w s³u¿bie cy-
wilnej, a w szczególno�ci:

a) dokonuje czynno�ci wynikaj¹cych z nawi¹zania i trwania stosunku pracy z
cz³onkami korpusu s³u¿by cywilnej oraz czynno�ci zwi¹zanych z ustaniem stosunku
pracy,

b) dysponuje funduszem nagród, chyba ¿e odrêbne przepisy stanowi¹ inaczej,
c) administruje �rodkami zak³adowego funduszu �wiadczeñ socjalnych w urzê-

dzie,
3) wykonuje okre�lone zadania kierownika urzêdu, je¿eli odrêbne przepisy tak

stanowi¹,
4) wykonuje inne zadania z upowa¿nienia organu administracji rz¹dowej.

3. Dyrektor generalny urzêdu niezw³ocznie wyznacza, w uzgodnieniu
z w³a�ciwym organem administracji rz¹dowej, zastêpuj¹cego go dyrektora departa-
mentu (komórki równorzêdnej) lub wydzia³u (komórki równorzêdnej). O ustanowie-
niu zastêpstwa dyrektor generalny niezw³ocznie zawiadamia Szefa S³u¿by Cywilnej.

4. Zadania przewidziane w ustawie dla dyrektora generalnego urzêdu
wykonuj¹ w urzêdach terenowych organów administracji rz¹dowej podleg³ych mi-
nistrom lub centralnym organom administracji rz¹dowej oraz w urzêdach, o których
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5, kierownicy tych urzêdów.

5. Prezes Rady Ministrów mo¿e okre�liæ, w drodze rozporz¹dzenia,
urzêdy centralnych organów administracji rz¹dowej, w których nie tworzy siê sta-
nowiska dyrektora generalnego urzêdu ze wzglêdu na specjalistyczny charakter zadañ
wykonywanych przez te urzêdy.

6. Zadania przewidziane w ustawie dla dyrektora generalnego urzêdu
wykonuj¹ w urzêdach, o których mowa w ust. 5, kierownicy tych urzêdów. Do kie-
rowników urzêdów, o których mowa w ust. 5, oraz do ich zastêpców stosuje siê
odpowiednio przepisy dotycz¹ce dyrektora generalnego okre�lone w ustawie i w
odrêbnych przepisach.
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Szczegó³owe zasady reprezentowania Skarbu Pañstwa zosta³y sprecy-
zowane w rozdziale 3, w art. 17-20 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o
urzêdzieMinistra Skarbu Pañstwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493), stanowi¹-
cych lex specialis do postanowieñ art. 20 cytowanej ustawy o s³u¿bie cy-
wilnej. Z tych te¿ powodów przedstawia siê ich tre�æ:

Rozdzia³ 3
Zasady reprezentowania Skarbu Pañstwa

Art. 17. 1. Kierownicy urzêdów pañstwowych, w rozumieniu przepisów o pra-
cownikach urzêdów pañstwowych, reprezentuj¹ Skarb Pañstwa w odniesieniu do
powierzonego im mienia i w zakresie zadañ ich urzêdów, okre�lonych w odrêbnych
przepisach. W strukturach organizacyjnych urzêdów pañstwowych wyznacza siê
komórki albo stanowiska pracy do obs³ugi spraw zwi¹zanych z reprezentowaniem
Skarbu Pañstwa.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych podporz¹dkowanych kierow-
nikom urzêdów pañstwowych mog¹ � w granicach okre�lonych w ust. 1 � reprezen-
towaæ Skarb Pañstwa na podstawie udzielonych im pe³nomocnictw.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje siê równie¿ do Najwy¿szej Izby Kontroli.
4. Rada Ministrów, na wniosek Ministra Skarbu Pañstwa, mo¿e, w

drodze rozporz¹dzenia, rozci¹gn¹æ przepisy ust. 1 i 2 na kierowników innych pañ-
stwowych jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej.

Art. 18. 1. Minister Skarbu Pañstwa mo¿e zlecaæ, z zachowaniem zasad i trybu
okre�lonego w odrêbnych przepisach, osobom prawnym lub fizycznym dokonywanie
okre�lonych czynno�ci cywilnoprawnych oraz faktycznychw zakresie jegow³a�ciwo-
�ci, udzielaj¹c w tym zakresie stosownych pe³nomocnictw, z tym jednak, ¿e pe³no-
mocnictwo dotycz¹ce wykonywania zadañ okre�lonych w art. 2 pkt 5 i 6 mo¿e byæ
udzielone, z zastrze¿eniem art. 10 ust. 1 i 2, za zgod¹ Rady Ministrów, wy³¹cznie
pañstwowej osobie prawnej.

2. Minister Skarbu Pañstwa, w porozumieniu z w³a�ciwymi organami
administracji rz¹dowej, mo¿e udzielaæ kierownikom pañstwowych jednostek orga-
nizacyjnych nie maj¹cych osobowo�ci prawnej upowa¿nieñ do wykonywania zadañ
okre�lonych w art. 2 pkt 5-8.
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Art. 19. 1. Podmioty, o których mowa w art. 17 i 18, przedstawiaj¹ Ministrowi
Skarbu Pañstwa sprawozdania z wykonywania zadañ w zakresie wynikaj¹cym ze
spraw zwi¹zanych z reprezentowaniem Skarbu Pañstwa.

2. Rada Ministrów, na wniosek Ministra Skarbu Pañstwa, z³o¿ony w
porozumieniu z PrezesemG³ównegoUrzêdu Statystycznego, okre�la, w drodze rozpo-
rz¹dzenia, zakres, tryb oraz terminy sk³adania sprawozdañ, o których mowa w ust. 1.

Art. 20.RadaMinistrów, na wniosekMinistra Skarbu Pañstwa, okre�la, w drodze
rozporz¹dzenia:

1) zakres, szczegó³owe zasady i tryb kontroli, o której mowa w art. 2 pkt 7 i 8,
2) tryb powierzania mienia kierownikom urzêdów pañstwowych,
3) tryb powierzania mienia kierownikom jednostek organizacyjnych podporz¹d-

kowanych kierownikom urzêdów pañstwowych oraz tryb udzielania im pe³nomoc-
nictw do reprezentowania Skarbu Pañstwa,

4) szczegó³owe zasady ewidencjonowania maj¹tku Skarbu Pañstwa, w tym
zbiorczej ewidencji, o której mowa w art. 2 pkt 3, oraz zwi¹zane z tym obowi¹zki
pañstwowych jednostek organizacyjnych, którym powierzono to mienie.

Dla pe³nego zilustrowania zasad nabywania nieruchomo�ci przez pañ-
stwowe jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowo�ci prawnej na-
le¿y powo³aæ regulacjê prawn¹ przewidzian¹ w art. 17 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (jednolity tekst:Dz.U.
z 2000 r. Nr 46, poz. 543).

Art. 17. 1.Pañstwowe jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowo�ci prawnej
nabywaj¹ nieruchomo�ci na w³asno�æ Skarbu Pañstwa, a samorz¹dowe jednostki
organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowo�ci prawnej � na w³asno�æ odpowiedniej
jednostki samorz¹du terytorialnego.

2.W przypadku nabycia przez pañstwow¹ jednostkê organizacyjn¹ pra-
wa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomo�ci gruntowej stanowi¹-
cej w³asno�æ Skarbu Pañstwa, prawo to wygasa.

Przepis ten stosuje siê równie¿ w przypadku nabycia przez samorz¹dow¹ jed-
nostkê organizacyjn¹ prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na nierucho-
mo�ci gruntowej stanowi¹cej w³asno�æ odpowiedniej jednostki samorz¹du terytorial-
nego.

3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 i 2, uzyskuj¹ do
nabytych nieruchomo�ci trwa³y zarz¹d z dniem ich nabycia.
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Powo³any przepis przewiduje konfuzjê praw w sytuacji nabycia przez
pañstwow¹ jednostkê organizacyjn¹ prawau¿ytkowaniawieczystego, usta-
nowionego na nieruchomo�ci gruntowej stanowi¹cej w³asno�æ Skarbu
Pañstwa. Prawo to wygasa, co powinno znale�æ swój wyraz w redakcji
wnioskuowpis prawaw³asno�ci nieruchomo�ci.Womawianymprzypadku
urz¹d skarbowy uzyskuje do nabytej nieruchomo�ci trwa³y zarz¹d z dniem
sporz¹dzenia umowy.

Opracowa³ Romuald Sztyk

B. Przes³anki za³o¿enia rachunku bankowego

W pi�mie Komisji Kontroli Nadzoru Bankowego z dnia 30 sierpnia
2000 r. nr NB/BPN/I/536/00 zajêto w tej mierze nastêpuj¹ce stanowisko:

�W zwi¹zku z coraz czê�ciej spotykan¹ przez nadzór bankowy prak-
tyk¹ w dzia³alno�ci banków polegaj¹c¹ na otwieraniu i prowadzeniu ra-
chunków bankowych dla komitetów czynów spo³ecznych i innych spo³ecz-
nych komitetów informujê, ¿e dzia³alno�æ tak¹ nale¿y uznaæ za naruszenie
obowi¹zuj¹cego w tym zakresie art. 49 ust. 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r.
� Prawo bankowe.
W ocenie nadzoru bankowego niew³a�ciwe jest otwieranie rachunków

bankowych dla wszelkich spo³ecznych komitetów jako samodzielnych
podmiotów, niezale¿nie od zakresu przedmiotowego ich utworzenia. Pod-
trzymujê tym samym stanowisko Generalnego Inspektoratu Nadzoru Ban-
kowego wyra¿one w pi�mie z dn. 8.03.1996 r. (sygn. NB/ZIP/239/96),
skierowanym do prezesów wszystkich banków, zgodnie z którym komitety
czynów spo³ecznych nie mog¹, na gruncie polskiego prawa, byæ stron¹
umowy rachunku bankowego. Straci³y wprawdzie moc akty prawne, sta-
nowi¹ce podstawê prawn¹ dla tre�ci merytorycznej tego pisma (od
31.12.1997 r. straci³a moc ustawa z dn. 31.01. 1989 r. � Prawo bankowe
oraz od 11.05.1996 r. zosta³a uchylona uchwa³a nr 60 Rady Ministrów z
dn.13.04.1984 r. w sprawie czynów spo³ecznych oraz pomocy pañstwa w
ich organizowaniu i realizacji), ale obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa,
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zw³aszcza podstawowa w tym wzglêdzie ustawa z 1997 r. � Prawo ban-
kowe, wprowadzi³y co prawda zmiany w zakresie kwalifikacji stron umowy
rachunku bankowego, nie wp³ynê³y one jednak na zmianê sytuacji praw-
nej komitetów czynów spo³ecznych. Zgodnie z art. 49 ust. 1 tej ustawy
banki prowadz¹ rachunki bankowe, niezale¿nie od rodzaju, dla osób fi-
zycznych i osób prawnych oraz dla jednostek organizacyjnych nie maj¹-
cych osobowo�ci prawnej, je�li posiadaj¹ zdolno�æ prawn¹.
Komitety czynów spo³ecznych nie posiadaj¹ osobowo�ci prawnej, o

której mowawustawie � Prawo bankowe, nie posiadaj¹ równie¿ zdolno�ci
prawnej, czyli zdolno�ci do bycia podmiotem praw i obowi¹zków. Nie s¹
te¿ przedsiêbiorcami w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dn. 23.12.1988 r.
o dzia³alno�ci gospodarczej.
Nadal aktualne pozostaj¹ zatem pogl¹dy dotycz¹ce mo¿liwo�ci pro-

wadzenia rachunków bankowych dla komitetów i innych jednostek orga-
nizacyjnych, którym przepisy szczególne nie nadaj¹ osobowo�ci prawnej
i którym nie przys³uguje zdolno�æ prawna. Z uwagi na uchylenie uchwa³¹
nr 48 Rady Ministrów z dn. 10.04.1996 r. w sprawie uznania niektórych
uchwa³ Rady Ministrów za nieobowi¹zuj¹ce uchwa³y nr 60 Rady Mini-
strów z dn. 13.04.1984 r. w sprawie czynów spo³ecznych oraz pomocy
pañstwa w ich organizowaniu i realizacji, nie znajdujê podstawy prawnej
do przes¹dzenia o wymaganym ustaw¹ � Prawo bankowe, statusie praw-
nym komitetów czynów spo³ecznych i innych spo³ecznych komitetów do
bycia stron¹ umowy rachunku bankowego. W tego rodzaju sytuacjach
bank nie ma podstaw do odmowy zawarcia umowy rachunku bankowego,
z tym ¿e posiadaczami rachunku bankowego mog¹ byæ wy³¹cznie osoby
fizyczne tworz¹ce komitet�.
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