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CharakterystykaSkarbuPañstwajakoszczególnego
rodzajuosobyprawnej1

1. Wyodrêbnienie konstrukcji Skarbu Pañstwa nale¿y ³¹czyæ z ko-
nieczno�ci¹ okre�lenia prawnej formy uczestnictwa pañstwa w stosun-
kach maj¹tkowych, zwi¹zanych z wykonywaniem uprawnieñ w³a�ciciel-
skich, wynikaj¹cych z mienia pañstwowego2. Pañstwo jako takie nie

1 Praca naukowa finansowana ze �rodków na naukê w latach 2007/2008 jako projekt
badawczy.

2 Tak N. G a j l, Skarb Pañstwa, Warszawa 1996, s. 90 i nast.; C. K o s i k o w s k i,
W poszukiwaniu nowej koncepcji Skarbu Pañstwa, Pañstwo i Prawo 1992, z. 12, s. 3;
B. R u t k o w s k i, Instytucja Skarbu Pañstwa w Polsce w �wietle nowych uregulowañ
prawnych, Przegl¹d Prawa Gospodarczego 1997, nr 4, s. 2; A. D o l i w a, Dychotomiczny
charakter podmiotowo�ci prawnej pañstwa (dominium i imperium), Studia Prawnicze
2002, z. 3, s. 42; M.M ¹ c z y ñ s k i, Wybrane zagadnienia ustrojowe Skarbu Pañstwa,
Przegl¹d Sejmowy 2003, nr 6, s. 23 i nast. Aczkolwiek nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e szcze-
gó³owa analiza obowi¹zuj¹cych przepisów pokazuje, i¿ Skarb Pañstwa mo¿e byæ definio-
wany tak¿e zupe³nie odmiennie. I tak dla przyk³aduwprzepisach prawa finansowego Skarb
Pañstwa ujmowany jest w ramy tradycyjnego fiskusa (w³adzy finansowej), ograniczaj¹c
jego rolê do swoistej instytucji finansowej, bêd¹cej kasjerem i bankierem gospodarki
narodowej, gromadz¹cej dochody publiczne oraz finansuj¹cej za pomoc¹ bud¿etu pañstwa
wszystkie wydatki publiczne (por. C. K o s i k o w s k i, Finanse publiczne w �wietle Kon-
stytucji RP oraz orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego (na tle porównawczym),War-
szawa 2004, s. 164-165; N. G a j l, Skarb Pañstwa..., s. 132 i nast.). Z kolei w �wietle
innych regulacji prawnych pojêcie Skarbu Pañstwa uto¿samiane jest z jednym z dzia³ów
administracji rz¹dowej, obejmuj¹cym sprawy dotycz¹ce gospodarowania mieniem Skarbu
Pañstwa, w tym komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych oraz naro-
dowych funduszy inwestycyjnych i ich prywatyzacji, jak równie¿ ochrony interesówSkarbu
Pañstwa � z wyj¹tkiem spraw, które na mocy odrêbnych przepisów przypisane s¹ innym
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powinno bowiem samo zarz¹dzaæ swoim maj¹tkiem, przede wszystkim
z uwagi na jego ogrom, ró¿norodno�æ form czy te¿ sposób jego wy-
korzystania (przeznaczenia). Poza tym dzia³alno�æ pañstwa s³u¿yæ ma
wykonywaniu wskazanych przez ustawodawcê zadañ o charakterze
publicznym, zwi¹zanych choæby ze sfer¹ s¹downictwa, edukacji, ochro-
ny zdrowia, administracji publicznej, rozwoju infrastruktury, obronno�ci
czy te¿ zachowania bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego wraz z mo¿-
liwo�ci¹ wchodzenia w publiczne stosunki miêdzynarodowe3. Wskutek
tak zakre�lonych zadañ samego pañstwa, jego dzia³alno�æ, co do zasady,
nie powinna przybieraæ charakteru prywatnoprawnego, opieraj¹cego siê
na realizacji praw maj¹tkowych. Aczkolwiek z drugiej strony zauwa¿yæ
trzeba, ¿e podejmowanie zadañ publicznych przez pañstwo mo¿e odby-
waæ siê tylko w oparciu o �ci�le wyodrêbnione mienie, bêd¹ce przecie¿
materialn¹ baz¹ jego funkcjonowania4. Pañstwo jako organizacja politycz-
na nie wystêpuje jednak w obrocie prawnym w zakresie spraw maj¹t-
kowych w sposób bezpo�redni, czyni¹c to w³a�nie w osobie Skarbu
Pañstwa.Dzia³aniewspomnianegoSkarbuPañstwaw tymzakresiemo¿liwe
jest tylko wy³¹cznie dziêki przyjêciu przez niego konstrukcji osoby praw-
nej. St¹d te¿ ciekawym, jak i potrzebnym z punktu widzenia nauki prawa,
wydaje siê omówienie problematyki instytucji Skarbu Pañstwa jako osoby
prawnej, widzianej w kontek�cie ogólnej charakterystyki konstrukcji osób
prawnych. Niew¹tpliwie jednak ju¿ na samym wstêpie rozwa¿añ nale-
¿a³oby przyj¹æ, stroni¹c póki co od szczegó³ów, na które przyjdzie pora
w dalszej czê�ci opracowania, ¿e z uwagi na fakt personifikacji pañstwa
w stosunkach maj¹tkowych i zwi¹zanego z tym odgrywania donios³ego
znaczenia tak w prawie prywatnym, jak i publicznym, jak równie¿ spe³-

dzia³om (por. art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 4 wrze�nia 1997 r. o dzia³ach administracji
rz¹dowej � tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, ze zm.); por. S. Dm ow s k i,
S. R u d n i c k i, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga pierwsza: Czê�æ ogólna, War-
szawa 2004, s. 163-164;A. S z a j k o w s k i, Abstrakcyjny Skarb Pañstwa i jego konkretne
organy, Rzeczpospolita z dnia 29 stycznia 2004 r., nr 24, s. C3.

3 Zob. szerzej C. K o s i k o w s k i, Zadania pañstwa w zakresie zmiany typu gospo-
darki, [w:] Pañstwo i prawo w gospodarce rynkowej, red. C. Kosikowski, £ód� 1993, s. 5
i nast.

4 Por.A. C a ³ u s,Problematyka prawna Skarbu Pañstwa,Biuletyn Rady Legislacyjnej
1995, nr 6, s. 13 i nast.



98

Wojciech Szyd³o

niania szczególnie istotnej roli w obrocie prawnym, Skarb Pañstwa trak-
towany jest jako wielce specyficzna osoba prawna, odmienna w swym
charakterze od innych jednostek organizacyjnych, przez co niepoddaj¹ca
siê ³atwej analizie. Specyfika Skarbu Pañstwa jako osoby prawnej prze-
jawia siê zw³aszcza w fakcie istnienia specjalnych rozwi¹zañ prawnych
w zakresie podmiotowo�ci prawnej, dotycz¹cych w szczególno�ci jego
organizacji, struktury, sposobu dzia³ania i spe³nianych przez niego funkcji,
znacznie odbiegaj¹cychwwielu punktach od klasycznej konstrukcji osoby
prawnej w cywilnoprawnej interpretacji, co w pe³ni uzasadnia okre�lanie
przez czê�æ doktryny Skarbu Pañstwa mianem szczególnej osoby praw-
nej5. Podkre�liæ przy tym nale¿y, ¿e to w³a�nie swoista istota prawna oraz
znaczenie, jakie odgrywa instytucja Skarbu Pañstwa w ¿yciu spo³eczno-
gospodarczym oraz politycznym, wywiera znacz¹cy wp³yw na sposób
jej normowania jako osoby prawnej.

2. Na pocz¹tku rozwa¿añ nale¿y przyj¹æ, ¿e Skarb Pañstwa, bêd¹c
uosobieniem pañstwa w stosunkach maj¹tkowych, stanowi niew¹tpliwie
realnie istniej¹c¹, ca³kowicie wyodrêbnion¹ i samodzieln¹ jednostkê or-
ganizacyjn¹, której strukturê jako ca³o�æ tworzy niezwykle skompliko-
wany system pañstwowych jednostek organizacyjnych niemaj¹cych pod-
miotowo�ci prawnej (stationes fisci)wraz z okre�lonymmaj¹tkiem, którego
sk³adnikami mog¹ byæ rzeczy tak ruchome, jak i nieruchome. W litera-
turze nie jest jednak do koñca oczywiste, czy tak zorganizowany Skarb
Pañstwa rzeczywi�cie mo¿na uznaæ za typow¹ jednostkê organizacyjn¹6.
Wszak¿e redakcja przepisu art. 33 k.c., stanowi¹c, ¿e osobami prawnymi

5 Por. bogat¹ literaturê: A. K l e i n, Osobowo�æ prawna � zmiany i kierunki ewolucji,
[w:] Problemy wspó³czesnego prawa cywilnego, Warszawa 1982, s. 84-86; A.Wo l t e r,
Prawo cywilne. Zarys czê�ci ogólnej, Warszawa 2000, s. 207; S. G r z y b o w s k i, [w:]
S. G r z y b o w s k i, J. S k ¹ p s k i, S.W ó j c i k, Zarys prawa cywilnego,Warszawa 1988,
s. 49-50; C. K o s i k o w s k i,W poszukiwaniu nowej koncepcji..., s. 6; A. C a ³ u s, Proble-
matyka prawna..., s. 16; A. D o l i w a, Dychotomiczny charakter..., s. 45; A. P o w a ³ o w -
s k i, Kiedy Skarb Pañstwa, kiedy przedsiêbiorca a kiedy pe³nomocnik? Zakres podmio-
towy ustawy o odpowiedzialno�ci podmiotów zbiorowych,Edukacja Prawnicza 2004, nr 2,
s. 36; E. G n i e w e k, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2006,
s. 83.

6 Tak E. £ ê t o w s k a, Podstawy prawa cywilnego,Warszawa 1994, s. 83; H. I z d e b -
s k i, M.M a ³ e k, Kodeks cywilny z komentarzem, orzecznictwem i skorowidzem,Warsza-
wa 1997, s. 63.



99

Charakterystyka Skarbu Pañstwa jako szczególnego rodzaju osoby prawnej

s¹ Skarb Pañstwa i jednostki organizacyjne, którym przepis szczególny
przyznaje osobowo�æ prawn¹, mo¿e wskazywaæ, ¿e Skarbu Pañstwa nie
nale¿y raczej uznawaæ za tak¹ jednostkê, skoro zosta³ wy³¹czony poza
ich zbiór. Pomimo tych g³osów wydaje siê, ¿e bardziej uprawnionym
wnioskiem z takiego ujêcia art. 33 k.c. powinno byæ traktowanie Skarbu
Pañstwa jako jednostki organizacyjnej, aczkolwiek szczególnego rodzaju7.
Skarb Pañstwa jest bowiem zestrukturalizowanym tworem spo³ecznym,
przejawiaj¹cym siê w formie pewnej aktywno�ci, realizowanej na ze-
wn¹trz poprzez zespó³ osób i przy pomocy okre�lonych �rodków rze-
czowych. Jego konstrukcja przypomina wiêc nieodparcie budowê typo-
wej jednostki organizacyjnej, na której strukturê sk³ada siê element ludzki,
organizacyjny i maj¹tkowy. Swoj¹ podmiotowo�æ w dziedzinie maj¹tko-
wych stosunków prawnych pañstwa wywodzi za� wprost z przepisów
kodeksu cywilnego. Ustawodawca, przyznaj¹c Skarbowi Pañstwa przy-
miot osobowo�ci prawnej, pos³u¿y³ siê tu zatem, tak jak w przypadku
konstruowania ka¿dej innej osoby prawnej, metod¹ normatywn¹, pole-
gaj¹c¹ na wskazaniu w przepisach prawnych z nazwy okre�lonych typów
lub pojedynczych jednostek organizacyjnych, które wyposa¿y³ w osobo-
wo�æ prawn¹. Jednak¿e warte podkre�lenia jest to, ¿e wy³¹cznie w od-
niesieniu do Skarbu Pañstwa uczyni³ to w przepisach samego kodeksu
cywilnego, tworz¹c tym samym jednostkê organizacyjn¹ immanentnie
zwi¹zan¹ z systemem prawnym. W art. 33 k.c. nada³ bowiem bezpo-
�rednio exspressis verbis Skarbowi Pañstwa osobowo�æ prawn¹, bez
odwo³ywania siê do bardziej szczegó³owych uregulowañ prawnych, które
mia³yby decydowaæ o jego ustroju8. Uczyni³ to wiêc w zupe³nie odmienny
(szczególny) sposób ni¿ w przypadku pozosta³ych osób prawnych, którym
osobowo�æ prawn¹ przyzna³, na zasadzie odes³ania, w regulacjach od-
powiednich (w³a�ciwych) lex specialis, zajmuj¹cych siê poszczególnymi
rodzajami osób prawnych. W komentowanym przepisie dokonano wiêc

7 J. F r ¹ c k o w i a k, Osoby prawne, [w:] System Prawa Prywatnego, t. I, Prawo
cywilne � czê�æ ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007, s. 1027.

8 M. P a z d a n, [w:]Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. K. Pietrzykowski,Warszawa
2004, s. 112; S.W ó j c i k, Nowe uregulowania � nowe koncepcje, postêp czy�?, [w:]
Rozprawy z prawa cywilnego i ochrony �rodowiska, Katowice 1992, s. 288; W. S o k o -
l e w i c z,Rozwa¿ania doart. 218Konstytucji RP, [w:]KonstytucjaRzeczypospolitej Polskiej.
Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 2005, s. 2-3.
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bezprecedensowego dla polskiego kodeksu cywilnego, indywidualnego
i �imiennego� wskazania na Skarb Pañstwa jako na osobê prawn¹, two-
rz¹c w ten sposób podstawê prawn¹ dla jego istnienia oraz funkcjono-
wania w tej roli. Warto tutaj równocze�nie nadmieniæ, ¿e chyba w³a�nie
ze wzglêdu na podjête próby unormowania materii Skarbu Pañstwa
w kodeksie cywilnym (por. art. 33, 34 oraz 441), w chwili obecnej jest
on jedyn¹ osob¹ prawn¹, której ustrój, pozycja prawna i zadania nie
zosta³y uregulowane w sposób generalny w jednym kompleksowym akcie
prawnym9, a tylko wy³¹cznie przy pomocy pojedynczych zapisów roz-
proszonych w³a�nie w kodeksie cywilnym i tre�ci wielu innych aktów
normatywnych, mimo ¿e art. 218 Konstytucji wydaje siê nakazywaæ
stworzenie w tym zakresie odrêbnej regulacji10.
Przyznanie osobowo�ci prawnej Skarbowi Pañstwa swoimi korzenia-

mi siêga pocz¹tkówobowi¹zywania kodeksu cywilnego. Pierwotnawersja
przepisu art. 33 k.c. sytuowa³a bowiem Skarb Pañstwa w�ród jednostek
gospodarki uspo³ecznionej posiadaj¹cych osobowo�æ prawn¹ prawa cy-
wilnego, wskazuj¹c tym samym jednoznacznie na Skarb Pañstwa jako
na podmiot bêd¹cy osob¹ prawn¹. Regulacja ta mia³a du¿e znaczenie
prawne i w³asn¹ tre�æ w ramach zasad gospodarki uspo³ecznionej, gdy¿
pozwala³a na wyodrêbnianie osób prawnych bêd¹cych i niebêd¹cych
jednostkami gospodarki uspo³ecznionej, jak równie¿ na rozró¿nianie praw-
nej istoty w³asno�ci pañstwowej od innych typów w³asno�ci, stanowi¹c
tym samym niew¹tpliw¹ podstawê do uznania zasady jedno�ci mienia
ogólnonarodowego za podstawê uspo³ecznionych stosunków maj¹tko-
wych11. Obecna regulacja kodeksowa, mimo dokonywanych reform, nie
odst¹pi³a od uznawania Skarbu Pañstwa za odrêbny rodzaj osoby prawnej
prawa prywatnego, zaliczaj¹c go jednocze�nie do kategorii pañstwowych
osób prawnych. W literaturze mo¿na spotkaæ jednak tak¿e i g³osy prze-

9 M. Z d y b, Publiczne prawo gospodarcze, Kraków-Lublin 1997, s. 488.
10A. S z a j k o w s k i, Struktura prawna SkarbuPañstwaw �wietle art. 218Konstytucji

RP, [w:]Godno�æ cz³owieka a prawa ekonomiczne i socjalne. Ksiêga jubileuszowawydana
w piêtnast¹ rocznicê ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich,Warszawa 2003, s. 174
i nast.; W. S o k o l e w i c z, Rozwa¿ania do art. 218 Konstytucji RP..., s. 13-14.

11 Zob. szerzejA. C a ³ u s,Konstrukcja i rodzaje osób prawnych, ich rejestracja i zakres
regulacji w kodeksie cywilnym,Przegl¹dLegislacyjny,KwartalnikRadyLegislacyjnej 1997,
nr 2, s. 44-45.
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mawiaj¹ce przeciwko okre�laniu w kodeksie cywilnym Skarbu Pañstwa
jako odrêbnego rodzaju osoby prawnej, a co za tym idzie, przeciwko
traktowaniu go jako samodzielnej osoby prawnej w oderwaniu od pañ-
stwa jako ca³o�ci. Pañstwo bowiem jest instytucj¹, która posiada oso-
bowo�æ prawn¹ w stosunkach podlegaj¹cych prawu publicznemu i pry-
watnemu, przy wystêpuj¹cym jednocze�nie brakumo¿liwo�ci, w aspekcie
instytucjonalnym konsekwentnego, skutecznego oraz zgodnego z jego
istot¹ rozdzielenia obu tych sfer dzia³alno�ci. Ujmowanie zatem Skarbu
Pañstwa, bêd¹cego w pewnym zakresie odpowiednikiem samego pañ-
stwa, wy³¹cznie jako osoby prawnej prawa cywilnego, mo¿e prowadziæ
przy próbach wyja�niania jego tre�ci do niezgodnego z prawem i rzeczy-
wisto�ci¹ zawê¿enia tre�ci pojêcia Skarbu Pañstwa wy³¹cznie do pod-
miotu stosunków cywilnoprawnych. Wiadomo przecie¿, ¿e osobowo�æ
prawa cywilnego stanowi tylko jeden z aspektów maj¹tkowo-finansowej
pozycji pañstwa, która ³¹czy w osobie Skarbu Pañstwa elementy zarazem
prywatnoprawne, jak i publicznoprawne12. Osobowo�æ prawna prawa
prywatnego przyznana Skarbowi Pañstwa jest pewn¹ konstrukcj¹ prawn¹
(utworzon¹ ze znaczenia przepisów prawnych13) zwi¹zan¹ z okre�lon¹
czê�ci¹ dzia³añ pañstwa, dziêki której nastêpuje jego wt³oczenie w ramy
prawaprywatnego. Pozwala toSkarbowiPañstwa, jako podmiotowi prawa,
wchodziæ w stosunki cywilnoprawne oraz braæ udzia³ w szeroko pojêtym
obrocie gospodarczym, w którym jest stron¹ czynno�ci prawnych wy-
wieraj¹cych skutki maj¹tkowe, korzystaj¹c tym samym z wielu form
prawnych o istotnym dla tego obrotu znaczeniu, wraz z jednoczesnym
podleganiem ogólnym zasadomodpowiedzialno�ci zawyrz¹dzon¹ szkodê
i zaci¹gniête zobowi¹zania14. Z powy¿szej analizy wynika zatem co�
przeciwnego, ¿e w³a�nie przez przyjêcie owej koncepcji przyznaj¹cej
Skarbowi Pañstwa osobowo�æ prawn¹, czyni siê mimo wszystko jego

12 Por. A. C a ³ u s, Problematyka prawna..., s. 16-17; t e n ¿ e, Konstrukcja i rodzaje
osób prawnych..., s. 45-46.

13 A. D o l i w a, Dychotomiczny charakter..., s. 49.
14 J. B u r m e i s t e r, Der Begriff des �Fiskus� in der heutigen Verwaltungsrechtsdog-

matik, Die Öffentliche Verwaltung 1975, nr 20, s. 695 i nast.; N. G a j l, Skarb Pañstwa,
[w:] System instytucji prawno-finansowychPRL, t. II, Instytucje bud¿etowe, red.M.Weralski,
Warszawa 1982, s. 178.
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konstrukcjê klarowniejsz¹ i bardziej logiczn¹15, pozwalaj¹c¹ jednocze�nie
samemu pañstwu na wype³nianie przyznanych mu funkcji o charakterze
w³adczym (imperium).
Jednak¿e trzeba tu mocno podkre�liæ, ¿e osobowo�æ prawna Skarbu

Pañstwa oraz w konsekwencji przys³uguj¹ce mu prawa maj¹tkowe maj¹
jedynie charakter instrumentalny wobec realizacji spoczywaj¹cych na
pañstwie zadañ publicznych16. Skarb Pañstwa po to zosta³ wyposa¿ony
w osobowo�æ prawn¹, by pañstwo mog³o w sposób bardziej skuteczny
i efektywny, tak¿e przy wykorzystaniu instrumentarium prawa cywilne-
go, realizowaæ swoje zadania, okre�lone celem publicznym, w imiê dobra
wspólnego i dla realizacji celów ponadjednostkowych. Tym samym
osobowo�æ prawna Skarbu Pañstwa stanowi wielce przydatny �rodek
przy spe³nianiu przez pañstwo zadañ publicznych, a nie za� �rodek
wykorzystywany przez pañstwo jedynie dla zaspokajania w³asnych par-
tykularnych interesów maj¹tkowych (zarobkowych) Skarbu Pañstwa17.
Na marginesie rozwa¿añ mo¿na dodatkowo zaznaczyæ, ¿e w zdecy-

dowanej wiêkszo�ci dotychczasowych projektów przysz³ych ustaw
o Skarbie Pañstwa zauwa¿alna jest jednak próba regulacji instytucji Skar-
bu Pañstwa, mimo znajduj¹cych siê w nich w dalszym ci¹gu czêstych
odes³añ do kodeksu cywilnego, widzianej nie tylko jako osoba prawna
prawa prywatnego (cywilnego), lecz w rozumieniu znacznie szerszym,
a niekiedy nawet za� w zupe³nie innym znaczeniu ni¿ powinno siê ro-
zumieæ tego typu osobê prawn¹18.

3. Wskazano ju¿ na wstêpie, ¿e konstrukcja Skarbu Pañstwa jako
osoby prawnej jest wyj¹tkowa, co w pierwszej kolejno�ci przejawia siê
w niestosowaniu w stosunku do niego szeregu kodeksowych rozwi¹zañ
prawnych, odnosz¹cych siê do innych (pozosta³ych) osób prawnych
(por. art. 35, 37, 38, 41, 42 k.c.) oraz wynikaj¹cej st¹d konieczno�ci

15 Tak N. G a j l, Przekszta³cenia w³asno�ciowe a prawa i obowi¹zki Skarbu Pañstwa,
Acta Uniwersitatis Lodziensis, Folia Iuridica 62, £ód� 1994, s. 46.

16 A. D o l i w a, Dychotomiczny charakter..., s. 40-41; P. R a d z i e w i c z, Kilka uwag
w sprawie prawnej przydatno�ci pojêcia �osoba prawa publicznego�, Samorz¹d Teryto-
rialny 2000, nr 6, s. 12-13.

17 M. S z y d ³ o, Konstytucyjnoprawne podstawy udzia³u pañstwa w dzia³alno�ci go-
spodarczej, Przegl¹d Sejmowy 2004, nr 6, s. 56.

18 Por. A. C a ³ u s, Problematyka prawna..., s. 17.
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oparcia siê o mechanizmy prawne innego rodzaju. Ustawodawca nie
poprzesta³ bowiem w tym kontek�cie wy³¹cznie na regulacji art. 33 k.c.
uznaj¹cej Skarb Pañstwa za osobê prawn¹, lecz zamie�ci³ w kodeksie
cywilnym tak¿e wiele innych przepisów odnosz¹cych siê do kwestii
ustrojowych tej swoistej instytucji (por. art. 34, 40, 441 k.c.)19. Mo¿na
by nawet rzec, ¿e kodeks cywilny wype³nia niejako lukê w systemie
prawa, zastêpuj¹c w pewnym sensie ustawê o Skarbie Pañstwa. Skoro
zatem podmiotowo�ci prawnej Skarbu Pañstwa nie oparto o ogólne
rozwi¹zania prawa cywilnego w zakresie osób prawnych, w³a�ciwym
wydaje siê wskazywaæ na niego jako na osobê prawn¹ sui generis. St¹d
te¿ w pe³ni uzasadnione wydaje siê okre�lanie w doktrynie prawa Skarbu
Pañstwa jako szczególnego rodzaju osoby prawnej20, niemaj¹cej w rze-
czywisto�ci swojego odpowiednika w innych formach osób prawnych.
Przyczyn uznawania Skarbu Pañstwa za podmiot szczególny jest jednak
wiele, a przedewszystkim za� fakt, ¿e wRzeczypospolitej Polskiej istnieje
wy³¹cznie jedna tego typu osoba prawna � istnieje tylko jeden Skarb
Pañstwa21. Nie ulega równie¿ w¹tpliwo�ci, ¿e podstaw¹ szczególnego
charakteru prawnego Skarbu Pañstwa jest tak¿e sposób jego regulacji
w kodeksie cywilnym, a zw³aszcza przyznanie mu bezpo�rednio na mocy
art. 33 k.c., nie za� pozakodeksowego przepisu szczególnego, osobowo-
�ci prawnej. Trudno tak¿e, wskazuj¹c na wyj¹tkowo�æ Skarbu Pañstwa,
nie zwróciæ uwagi na jego istotê prawn¹, umo¿liwiaj¹c¹ mu, wskutek
decyzji ustawodawcy, realizacjê swoich rozleg³ych i bardzo zró¿nicowa-
nych funkcji poprzez przemienne siêganie do metod w³a�ciwych albo
sferze dominium, bêd¹c wtenczas podmiotem o równorzêdnej i autono-
micznej pozycji w stosunku do innych podmiotów prawa, albo sferze
imperium, kszta³tuj¹cej w konkretnych, okre�lonych prawem sytuacjach
mo¿liwo�æ w³adczego dzia³ania w obrocie. Skarb Pañstwa jako osoba

19 N. G a j l, Skarb Pañstwa..., s. 94.
20 Zob. A. K l e i n, Osobowo�æ prawna..., s. 84-86; A.Wo l t e r, Prawo cywilne...,

s. 207; S. G r z y b o w s k i, [w:] S. G r z y b o w s k i, J. S k ¹ p s k i, S.W ó j c i k,Zarys pra-
wa cywilnego..., s. 49-50; C. K o s i k o w s k i, W poszukiwaniu nowej koncepcji..., s. 6;
A. C a ³ u s,Problematyka prawna..., s. 16;A. D o l i w a,Dychotomiczny charakter..., s. 45;
A. P o w a ³ o w s k i, Kiedy Skarb Pañstwa..., s. 36; E. G n i e w e k, [w:] Kodeks cywilny.
Komentarz..., s. 83.

21 Z. R a d w a ñ s k i, Prawo cywilne � czê�æ ogólna, Warszawa 2003, s. 185.
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prawna wydaje siê byæ wskutek tego traktowany w sposób �extraordy-
naryjny�22, skoro, bêd¹c uczestnikiem obrotu cywilnoprawnego, ma
mo¿liwo�æ realizacji przys³uguj¹cych mu uprawnieñ o charakterze ma-
j¹tkowym przy u¿yciu atrybutów w³adztwa. Zwi¹zane jest to przede
wszystkim z przewidzianymi w przepisach szczególnych uprawnieniami
maj¹tkowymi, przys³uguj¹cymiw³a�nie SkarbowiPañstwawzglêdempañ-
stwowych osób prawnych, nie wy³¹czaj¹c w tym tak¿e ich mienia,
wywieraj¹c wp³yw na powstanie, dzia³alno�æ i ustanie tych osób praw-
nych (por. art. 441 § 2 k.c.). W konsekwencji skutkuje to mo¿liwo�ci¹
stosowania w zakresie dzia³ania Skarbu Pañstwa regulacji cywilnopraw-
nych, ale tak¿e, i to w znacznej mierze, regulacji prawa publicznego. St¹d
te¿ niejednokrotnie ma miejsce zastosowanie w³a�ciwych jedynie Skar-
bowi Pañstwa szczególnych rozwi¹zañ prawnych i organizacyjnych,
odbiegaj¹cych mniej lub bardziej od powszechnie obowi¹zuj¹cych norm
prawnych w zakresie regulacji osób prawnych23.
Na szczególno�æ normowania Skarbu Pañstwa jako osoby prawnej

niebagatelny wp³yw ma, co ju¿ podkre�lano, brak konieczno�ci stoso-
wania w stosunku do niego przepisów kodeksu cywilnego w zakresie
osób prawnych, odnosz¹cych siê chocia¿by do problematyki ich powsta-
wania (rejestracji), ustania oraz ustroju (w tymm.in. organizacji i sposobu
dzia³ania)24. W przypadku Skarbu Pañstwa nie istniej¹ bowiem ¿adne
ustrojowe lex specialis, do wydania których zobowi¹zuje przecie¿ art. 35
k.c. w kontek�cie ka¿dej innej osoby prawnej, a które to w odniesieniu
do niego regulowa³yby w sposób szczegó³owy te kwestie. Ustawodawca,
tak¿e wbrew tre�ci przywo³anego przepisu art. 35 k.c. in fine, zrezy-
gnowa³ z unormowania ustroju Skarbu Pañstwa w czê�ci dotycz¹cej jego
organizacji (struktury) i sposobu dzia³ania, w statucie, stanowi¹cego ty-
pow¹, obok ustaw ustrojowych, formê regulacji osób prawnych w tym

22 J. J a c y s z y n, Wokó³ instytucji Skarbu Pañstwa, Rejent 1992, nr 10, s. 19.
23 Nale¿y tu wspomnieæ choæby o art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r.

o zasadach wykonywania uprawnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa (Dz.U. Nr 106,
poz. 493 ze zm.), daj¹cymmo¿liwo�æ ingerencji w sytuacjê jednoosobowych spó³ek Skarbu
Pañstwa, czy te¿ o mo¿liwo�ci ustanowienia trwa³ego zarz¹du na rzecz stationes fisci �
art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (tekst
jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).

24 S. G r z y b o w s k i, [w:] S. G r z y b o w s k i, J. S k ¹ p s k i, S.W ó j c i k,Zarys pra-
wa cywilnego..., s. 49; A. K i d y b a, Prawo handlowe, Warszawa 2004, s. 631.
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zakresie, nie nakazuj¹c w ¿adnym z przepisów odnosz¹cych siê do Skarbu
Pañstwa jako osoby prawnej posiadania swojego statutu25. Stanowi to
niew¹tpliwie znacz¹cy wy³om w porównaniu z innymi podmiotami po-
siadaj¹cymi osobowo�æ prawn¹, które zobowi¹zane s¹ przecie¿ niemal¿e
w wiêkszo�ci do posiadania w³asnego statutu. Widaæ wiêc ju¿ teraz do�æ
wyra�nie, ¿e w wielu sprawach dotycz¹cych instytucji Skarbu Pañstwa
nie znajd¹ zastosowania analogiczne unormowania dotycz¹ce wszystkich
pozosta³ych typów osób prawnych.

4. Analizuj¹c konstrukcjê prawn¹ Skarbu Pañstwa w kontek�cie jego
powstania, daje siê zauwa¿yæ, ¿e ze wzglêdu na sw¹ istotê, pocz¹tków
istnienia Skarbu Pañstwa nie mo¿na, jak w przypadku ka¿dej innej osoby
prawnej, wi¹zaæ z faktemwyst¹pienia jakiego� szczególnego, okre�lonego
w ustawie zdarzenia prawnego, a co za tym idzie, zastosowania przy tym
jednego z trzech zasadniczych systemów powstawania osób prawnych
� normatywnego, koncesyjnego lub aktów organów pañstwa26. Nietrud-
no bowiem zauwa¿yæ, ¿e Skarb Pañstwa, uto¿samiany b¹d� co b¹d�
z samym pañstwem jako podmiot stosunków maj¹tkowych zwi¹zanych
z mieniem pañstwowym, istnieje równolegle z pañstwem i to tak d³ugo,
jak d³ugo istnieje samo pañstwo. Skarb Pañstwa jest zatem instytucj¹
istniej¹c¹ razem z pañstwem i st¹d te¿ nie musi byæ tworzony w oparciu
o przepisy ¿adnej ustawy czy te¿ jakiejkolwiek innej regulacji prawnej.
Podobnie, w odró¿nieniu od innych osób prawnych, dla powstania Skarbu
Pañstwanie jest potrzebny¿adenakt za³o¿ycielski, okre�laj¹cy tak¿eprzysz³y
sposób dzia³ania ka¿dej z osób prawnych, gdy¿ na tym polu zastêpuje
go odpowiednie ustawodawstwo szczególne. Powstanie i pó�niejsze
funkcjonowanie Skarbu Pañstwa nie zale¿y równie¿ od spe³nienia innych

25 H. I z d e b s k i, M.M a ³ e k, Kodeks cywilny z komentarzem..., s. 63; J. F r ¹ c k o -
w i a k, Osoby prawne..., s. 1059.

26 Zob. szerzej W.W ¹ s o w i c z, Powstawanie osoby prawnej. Praktyka uzyskiwania
osobowo�ci prawnej,Warszawa 2002, s. 39 i nast.;A.Wo l t e r, J. I g n a t o w i c z,K. S t e -
f a n i u k, Prawo cywilne..., s. 205-206; J. K r e m i s,Osoby prawne, [w:] Podstawy prawa
cywilnego i handlowego, t. I, Prawo cywilne, red. E. Gniewek, Warszawa 2002, s. 54;
Z. R a d w a ñ s k i,Prawo cywilne � czê�æ ogólna..., s. 179; E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n,
Prawo cywilne � czê�æ ogólna. Zarys wyk³adu, Warszawa 2005, s. 105; A. D o l i w a,
Prawo cywilne � czê�æ ogólna, Warszawa 2004, s. 163-164; J. F r ¹ c k o w i a k, Osoby
prawne..., s. 1051-1052.
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wymogów formalnoprawnych w³a�ciwych osobom prawnym, jak np.
uzyskania wpisu do odpowiedniego rejestru osób prawnych, które istniej¹
w odniesieniu do niemal wszystkich rodzajów osób prawnych (por. art. 37
k.c.). W zwi¹zku z tym dla Skarbu Pañstwa nie prowadzi siê ¿adnego
odrêbnego rejestru, do którego mo¿na by³oby wpisaæ go ze skutkiem
konstytutywnym27.
ObokpowstaniaSkarbuPañstwaznamienn¹ cech¹dla tej osobyprawnej

jest tak¿e problematyka ustania jej bytu prawnego, ujawniaj¹ca w sposób
zasadniczy odmienno�ci wystêpuj¹ce w stosunku do pozosta³ych osób
prawnych. Przejawia siê to przede wszystkim w niemo¿no�ci zastoso-
wania do niego przepisów zwi¹zanych z procesami transformacyjnymi,
dotycz¹cych zw³aszcza ³¹czenia, podzia³u, przekszta³cania i likwidacji osób
prawnych28, a tak¿e nieposiadaniem przez niego zdolno�ci upad³o�cio-
wej29. Oznacza to, ¿e ustawodawca zagwarantowa³ Skarbowi Pañstwa
nieprzerwany byt. Niemo¿no�æ og³oszenia upad³o�ci przez Skarb Pañstwa
wynika wprost z przepisu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
� Prawo upad³o�ciowe i naprawcze30. Przepis ten statuuje bowiem dla
Skarbu Pañstwa w tym zakresie wy³¹czenie o charakterze bezwzglêdnym
i choæby nawet prowadzi³ on dzia³alno�æ gospodarcz¹, bêd¹c przedsiê-
biorc¹ w rozumieniu art. 5 ust. 2 p.u.n.31, nigdy wobec niego nie bêdzie
mog³a zostaæ og³oszona upad³o�æ32. Regulacja tej tre�ci wydaje siê byæ

27 R. T u p i n, Skarb Pañstwa w okresie reform i przemian w³asno�ciowych, Przegl¹d
UstawodawstwaGospodarczego 1996, nr 4, s. 4; Z. R a d w a ñ s k i,Prawo cywilne � czê�æ
ogólna..., s. 185; E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Prawo cywilne..., s. 113; J. F r ¹ c k o -
w i a k, Osoby prawne..., s. 1059.

28 A. D o l i w a, Prawo cywilne ..., s. 172.
29 Z. M i c z e k, Wy³¹czenia zdolno�ci upad³o�ciowej, Prawo Spó³ek 2005, nr 7-8,

s. 72-73; M. P r z y c h o d z k i, K. S ¹ c i ñ s k a, Brak zdolno�ci upad³o�ciowej osób pra-
wa publicznego, Przegl¹d Prawa Handlowego 2006, nr 4, s. 27 i nast.

30 Dz.U. Nr 60, poz. 535, ze zm. (dalej: p.u.n.).
31 Przepis ten stanowi, ¿e �przedsiêbiorc¹� w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna,

osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj¹ca osobowo�ci prawnej, której
odrêbna ustawa przyznaje zdolno�æ prawn¹, prowadz¹ca we w³asnym imieniu dzia³alno�æ
gospodarcz¹ lub zawodow¹.

32 F. Z e d l e r, [w:] A. J a k u b e c k i, F. Z e d l e r, Prawo upad³o�ciowe i naprawcze.
Komentarz, Kraków 2003, s. 33; S. G u r g u l, Prawo upad³o�ciowe i naprawcze. Komen-
tarz,Warszawa 2004, s. 29; Z.M i c z e k, O braku zdolno�ci upad³o�ciowej osób prawa
publicznego � polemika, Przegl¹d Prawa Handlowego 2006, nr 7, s. 56.
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wielce uzasadniona, skoro nieprzerwane istnienie Skarbu Pañstwa, jako
podmiotu w pe³ni finansowanego ze �rodków publicznych i dzia³aj¹cego
pro publico bono, celem wykonywania na³o¿onych na niego przez usta-
wodawcê zadañ publicznych dla dobra ogó³u, stanowi niezbêdn¹ prze-
s³ankê dlaw³a�ciwegokszta³towania stosunkówspo³eczno-gospodarczych.

5. O szczególnym charakterze Skarbu Pañstwa, wyró¿niaj¹cym go
na tle kategorii osób prawnych, przes¹dzaj¹ w znacz¹cy sposób tak¿e
kwestie zwi¹zane z jego organizacj¹ (struktur¹) i sposobem dzia³ania,
które nie zosta³y unormowane w sposób analogiczny jak w przypadku
wiêkszo�ci pozosta³ych typów osób prawnych (por. art. 35 in fine k.c.).
Wynika to z faktu, ¿e w przeciwieñstwie do innych osób prawnych
konstrukcja Skarbu Pañstwa jako osoby prawnej, czyli podmiotu perso-
nifikuj¹cego pañstwo w stosunkach maj¹tkowych zwi¹zanych z gospo-
darowaniem mieniem pañstwowym, mo¿e wydawaæ siê nazbyt abstrak-
cyjn¹33. W rzeczywisto�ci Skarb Pañstwa mo¿e byæ bowiem kojarzony
z niezwykle rozwiniêt¹ pañstwow¹ struktur¹ organizacyjn¹, charaktery-
zuj¹c¹ siê istnieniem w jej ramach skomplikowanego systemu wielu
podmiotów, którym ustawa przyznaje kompetencje (uprawnienia) do
zarz¹dzania w jego imieniu okre�lonym maj¹tkiem pañstwowym. Skarb
Pañstwa, bêd¹c substratem pañstwa, wydaje siê byæ niew¹tpliwie tylko
zbiorcz¹ nazw¹ (zbiorczym okre�leniem) � pewn¹ fikcj¹ prawn¹, stano-
wi¹c¹ jednak jednocze�nie jednolit¹ i scalon¹ instytucjê � jeden podmiot34.
Pomimo takiego ujêcia Skarbu Pañstwa zosta³a de lege lata przyznana
mu osobowo�æ prawna, której konstrukcjê ukszta³towano jednak w do�æ
specyficzny sposób. Wydaje siê bowiem, ¿e bêd¹c podmiotem wyposa-
¿onym w osobowo�æ prawn¹ prawa prywatnego, Skarb Pañstwa po-
winien, tak samo jak inne osoby prawne, posiadaæ jeden lub co najwy¿ej
kilka w³asnych organów zdolnych realizowaæ jego prawa i obowi¹zki
(por. art. 38 k.c.). Brakuje mu jednak przejrzystego wyodrêbnienia upraw-
nionych do dzia³ania tego typu klasycznych organów osób prawnych

33 A. S z a j k o w s k i, Abstrakcyjny Skarb Pañstwa..., s. C3.
34 N. G a j l, Skarb Pañstwa..., s. 92-93; postanowienie SN z dnia 17 stycznia 2001 r.,

IV CKN, 1672/00 (LEX nr 53118).
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w rozumieniu art. 38 k.c.35, przez co jego strukturê organizacyjn¹ imodus
faciendi nale¿a³o oprzeæ na innych zasadach. Okre�lenie odmiennego
sposobu dzia³ania Skarbu Pañstwa wynika przede wszystkim z faktu
niezwykle skomplikowanej i rozbudowanej jego struktury prawnej, co
w praktyce czyni niemo¿liwym wskazanie sta³ych organów, tak jak ma
to miejsce w przypadku innych osób prawnych, tym bardziej ¿e oprócz
wykonywania funkcji zwi¹zanych z zarz¹dem mieniem pañstwowym, te
same struktury maj¹ do spe³nienia równocze�nie tak¿e liczne funkcje
publiczne. Trzeba za� niew¹tpliwie w sposób jasny wskazaæ, kto mo¿e
reprezentowaæ uprawnienia w³a�cicielskie w stosunku do w³asno�ci pañ-
stwowej, kto mo¿e ze skutkiem prawnym rozporz¹dzaæ mieniem pañ-
stwowym i wreszcie, kto powinien odpowiadaæ, wykonuj¹c funkcje w³a-
�cicielskie, za maksymalnie efektywne jego wykorzystanie. Normatywn¹
delegacj¹ dla ustawowej regulacji tej kwestii jest art. 218 Konstytucji,
stanowi¹cy, ¿e organizacjê Skarbu Pañstwa oraz sposób zarz¹dzania
maj¹tkiem Skarbu Pañstwa okre�la ustawa. Stworzenie za� jasnej kon-
strukcji struktury organizacyjnej instytucji Skarbu Pañstwa, zw³aszcza
w odniesieniu do procesu gospodarowania mieniem skarbowym, ma ol-
brzymie znaczenie praktyczne, gdy¿ istnienie chocia¿by zasobu nierucho-
mo�ci Skarbu Pañstwa, które mog¹ byæ u¿yte na ró¿ne cele, a tak¿e
zbywane,wymagawskazania gospodarza dla tych nieruchomo�ci36. ¯aden
przecie¿ z podmiotów zwi¹zanych jakimkolwiek stosunkiem cywilno-
prawnym ze Skarbem Pañstwa nie powinien mieæ w¹tpliwo�ci co do
zakresu umocowania w³a�ciwego podmiotu, uprawnionego do podejmo-

35 Por. E. G n i e w e k, Obrót nieruchomo�ciami skarbowymi i samorz¹dowymi, Kra-
ków 1999, s. 67-68; t e n ¿ e, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz..., s. 84; B. K r u p a, Osoby
uprawnione do sk³adania o�wiadczeñ woli w imieniu Skarbu Pañstwa na przyk³adzie
ministra Skarbu Pañstwa, Radca Prawny 2002, nr 6, s. 16-18; A. D o l i w a, Sposoby
reprezentacji pañstwa w obrocie cywilnoprawnym, Studia Prawnicze 2002, z. 4, s. 101;
W. O p a l s k i, Skarb Pañstwa pilnie poszukiwany, Rzeczpospolita 1993, nr 126, s. 12;
zob. te¿ wyrok SN z dnia 28 marca 1995 r., I CRN 24/95 (OSP 1995, poz. 251); wyrok
SN z dnia 11 maja 1999 r., I CKN 1148/97 (OSNC 1999, nr 12, poz. 205); wyrok SN
z dnia 19 kwietnia 2001 r., III CZP 10/01 (OSNC 2001, nr 10, poz. 147); wyrok SN z dnia
23 pa�dziernika 2003 r., V CK 387/02 (OSNC 2004, nr 12, poz. 196).

36 E. D r o z d, Uwagi do projektu ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami, Kwartal-
nik Prawa Prywatnego 1997, z. 2, s. 278-279.
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wania dzia³añ ze skutkiemw³a�nie dla SkarbuPañstwa. Istotne jest bowiem
to, by wszelkie czynno�ci za Skarb Pañstwa dokonywane by³y w sposób,
który nie stanowi³by podstawydopostawienia zarzutu, i¿ naruszone zosta³y
jakiekolwiek zasady zwi¹zane z bezpieczeñstwem i pewno�ci¹ cywilno-
prawnego obrotu. Musi byæ zatem jasne, kto i na jakiej podstawie dzia³a,
reprezentuj¹c Skarbu Pañstwa.
Skarb Pañstwa, w kontek�cie konstrukcji prawnej, mo¿na obecnie

widzieæ jako twór w pewnym sensie amorficzny, bez wewnêtrznej struk-
tury i w³asnych organów tworzonych na wzór organów innych osób
prawnych37. Trudno jednak zgodziæ siê z pogl¹dem, jakobywskutek takiego
ujêcia Skarb Pañstwa mo¿na by³o uwa¿aæ za zubo¿a³¹ czy wrêcz nawet
�prymitywn¹� osobê prawn¹38. W doktrynie i w orzecznictwie ugrun-
towa³ siê bowiem pogl¹d przyjmuj¹cy, ¿e podczas dokonywania wszel-
kich czynno�ci prawnych pos³uguje siê on wskazanymi z regu³y w prze-
pisach prawa administracyjnego wieloma ró¿norodnymi pañstwowymi
jednostkamiorganizacyjnymipozbawionymiosobowo�ci prawnej,w jêzyku
prawniczym okre�lanych mianem tzw. stationes fisci, lecz niemaj¹cymi
jednak, co do zasady, statusu organów osoby prawnej39. Taki jest punkt
widzenia m.in. S¹du Najwy¿szego, który w jednym ze swoich orzeczeñ
twierdzi, ¿e �Skarb Pañstwa ma (...) swoj¹ wewnêtrzn¹ strukturê orga-
nizacyjn¹, która w obrocie cywilnoprawnym, a tak¿e w odniesieniu do

37 J. S z w a j a, Jednoosobowe spó³ki Skarbu Pañstwa. Zagadnienia ustrojowe, Studia
Prawnicze 1995, nr 1-4, Warszawa 1996, s. 8.

38 Por. A. S z a j k o w s k i, Abstrakcyjny Skarb Pañstwa..., s. C3.
39 Tak N. G a j l, Skarb Pañstwa..., s. 92-93; A. Doliwa, Sposoby reprezentacji..., s.

100 i nast.; M. D z i u r d a, Reprezentacja Skarbu Pañstwa w procesie cywilnym, Kraków
2005, s. 39 i nast.; G. B i e n i e k, H. P i e t r z k o w s k i, Reprezentacja Skarbu Pañstwa
i jednostek samorz¹du terytorialnego, Warszawa 2006, s. 9 i nast.; E. G n i e w e k, [w:]
Kodeks cywilny. Komentarz..., s. 83. Inn¹ koncepcjê przyjmuje Z. Radwañski, uwa¿aj¹c,
¿e pañstwowe jednostki organizacyjne stanowi¹ sk³adnik ogólnej struktury organizacyjnej
pañstwa i wystêpuj¹ w roli organów osoby prawnej, jak¹ jest Skarb Pañstwa; zob. Z. R a -
d w a ñ s k i, Prawo cywilne � czê�æ ogólna..., s. 186; podobnie M. P a z d a n, [w:] Kodeks
cywilny. Komentarz..., s. 112; A.Wo l t e r, J. I g n a t o w i c z, K. S t e f a n i u k, Prawo
cywilne..., s. 214-215; J. L i p s k i,O uniewa¿nieniu umowy zawartej ze Skarbem Pañstwa,
Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu 2005, nr 3, s. 126-127;
zob. te¿ postanowienie SN z dnia 3 pa�dziernika 2002 r., I CKN 448/01 (OSP 2003, nr 7-
8, poz. 99) oraz zamieszczon¹ tam glosê M. Pyziak-Szafnickiej.
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czynno�ci procesowych, pojawia siê pod postaci¹ tzw. stationes fisci.
Skarb Pañstwa bowiem to jedynie zbiorcze okre�lenie przypisywane ró¿-
nego rodzaju jednostkom pañstwowym, wyodrêbnionym co prawda or-
ganizacyjnie, ale niemaj¹cympodmiotowo�ci cywilnoprawnej. Za po�red-
nictwem tych jednostek, bêd¹c w³a�cicielem mienia tak ruchomego, jak
i nieruchomego, Skarb Pañstwa realizuje przys³uguj¹ce mu uprawnienia
w³a�cicielskie. (...) dany organ pañstwowy, w ramach swojej kompetencji
rzeczowej, jest uprawniony do reprezentowania Skarbu Pañstwa�40.
W zakresie czynno�ci procesowych, zgodnie z art. 67 § 2 zd. 1 k.p.c.,
za Skarb Pañstwa dzia³a ten organ pañstwowej jednostki organizacyjnej,
z której dzia³alno�ci¹ dochodzone roszczeniewi¹¿e siê naj�ci�lej, lub organ
jednostki nad ni¹ nadrzêdnej. We wszystkich sprawach na rzecz lub prze-
ciwkoSkarbowiPañstwa takie jednostki jedynie jednakpersonifikuj¹Skarb
Pañstwa, który sam wy³¹cznie jest stron¹ w procesie. Na s¹d zosta³ za�
na³o¿ony obowi¹zek, aby w razie w¹tpliwo�ci z urzêdu ustalaæ w³a�ciw¹
w sporze jednostkê organizacyjn¹ Skarbu Pañstwa (czy nawet kilka jed-
nostek, je¿eli prowadzone postêpowanie wi¹¿e siê z ich dzia³alno�ci¹)41.

40 Wyrok SN z dnia 28 marca 1995 r., I CRN 24/95 (OSP 1995, poz. 251).
41 Pomimo ¿e co do zasady istnieje opisany sposób reprezentacji Skarbu Pañstwa

oparty o art. 67 § 2 zd. 1 k.p.c., to trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e w zwi¹zku zwej�ciemw ¿ycie
ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa w wielu sprawach
wy³¹cznym zastêpc¹ Skarbu Pañstwa w procesach jest specjalnie utworzony w tym celu
urz¹d � Prokuratoria Generalna, co ma zreszt¹ swój wyraz w art. 67 § 2 zd. 2 k.p.c. O
reprezentacji procesowej SkarbuPañstwa zob. szerzejM. D z i u r d a,A. J a n o t a,M.M i l -
l e r, M. P r z y c h o d z k i, R. T u p i n, Komentarz do ustawy o Prokuratorii Generalnej
Skarbu Pañstwa, Warszawa 2006, passim; K. P i a s e c k i, Skarb Pañstwa i jego repre-
zentacja w procesie cywilnym, Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego 1980, nr 5, s. 139
i nast.; M. J ê d r z e j e w s k a, Skarb Pañstwa w procesie cywilnym, Studia Iuridica 1994,
t. XXI, s. 71 i nast.; M. J ê d r z e j e w s k a, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komen-
tarz. Czê�æ pierwsza: Postêpowanie rozpoznawcze, t. I, red. T. Ereciñski, Warszawa 2006,
s. 204-207; A. O h a n o w i c z, Glosa do orzeczenia SN z dnia 10 stycznia 1962 r., 4 CR
373/62, Nowe Prawo 1962, nr 12, s. 1682; J. K r a j e w s k i, Glosa do orzeczenia SN
z dnia 29 lipca 1970 r., II CR 3001/70, Pañstwo i Prawo 1971, z. 12, s. 1082 i nast.;
J. M o k r y, Glosa do uchwa³y SN z dnia 18 czerwca 1991 r., III CZP 40/91, Przegl¹d
S¹dowy 1992, nr 9, s. 83; Z. � w i e b o d a, Egzekucja przeciwko Skarbowi Pañstwa oraz
podmiotom gospodarczym (art. 1060-1062 k.p.c.), Przegl¹d S¹dowy 1994, nr 9, s. 19
i nast.; R. S z a r e k, Reprezentacja Skarbu Pañstwa w postêpowaniu s¹dowym, Radca
Prawny 2000, nr 4, s. 85 i nast.; t e n ¿ e, Glosa do wyroku SN z dnia 7 lutego 2001 r.,
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Natomiast, jak wskazuje G. Bieniek, �w przepisach kodeksu cywilnego
nie doprecyzowano w³a�ciwej dla Skarbu Pañstwa konstrukcji statio fisci,
o tre�ci materialnoprawnej. Brak konstrukcji prawnej bêd¹cej odpowied-
nikiem art. 67 § 2 k.p.c.42, w której zawarto by wyra�ne stwierdzenie,
¿e Skarb Pañstwa wystêpuje w stosunkach cywilnoprawnych przez jed-
nostki organizacyjne Skarbu Pañstwa. Innymi s³owy, brakuje unormowania
pojêcia reprezentacji Skarbu Pañstwa, dotycz¹cego czynno�ci materialno-
prawnych. Stwierdza siê jednak zgodnie, ¿e w obrocie cywilnoprawnym
Skarb Pañstwa uczestniczy przez organy konkretnych, w okre�lonym
zakresie, pañstwowych jednostek organizacyjnych. Mo¿na zatem przyj¹æ,
¿e reprezentowanie Skarbu Pañstwa w zakresie czynno�ci materialno-
prawnych wyprowadza siê z dwóch �róde³: po pierwsze, z konstrukcji
art. 67 § 2 k.p.c., w którym przyjêto, ¿e za Skarb Pañstwa podejmuje
czynno�ci procesowe organ pañstwowej jednostki organizacyjnej, z której
dzia³alno�ci¹ wi¹¿e siê dochodzone roszczenie, lub organ jednostki nad-
rzêdnej; po wtóre, z przepisów dotycz¹cych przedmiotu i zakresu dzia-
³ania poszczególnych pañstwowych jednostek organizacyjnych�43.
Nale¿y zatem przyj¹æ, ¿e stationes fisci, pomimo braku osobowo�ci

prawnej, stanowi¹ grupê jednostek organizacyjnychSkarbuPañstwa, które,

V CKN 149/00, Samorz¹d Terytorialny 2002, nr 3, s. 66 i nast.; G. B i e n i e k, Reprezen-
tacja Skarbu Pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego w postêpowaniu cywilnym,
Warszawa 2003; G. B i e n i e k, H. P i e t r z k o w s k i, Reprezentacja Skarbu Pañstwa
i jednostek samorz¹du terytorialnego, Warszawa 2006; M. D z i u r d a, Reprezentacja
Skarbu Pañstwa..., M. S y c h o w i c z, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz
do art. 1-5051, t. I, red. K. Piasecki, Warszawa 2006, s. 291-299; wyrok SN z dnia 30
stycznia 1967 r., II PR 558/66, Nowe Prawo 1967, nr 6, s. 818-819, wraz z glosami
A. O h a n o w i c z a oraz J. K r a j e w s k i e g o, Nowe Prawo 1967, nr 11, s. 1511 i nast.;
wyrok SN z dnia 13 kwietnia 1983 r., IVCR 66/83 (OSN 1984, nr 1, poz. 5); postanowienie
SN z dnia 15 lipca 1983 r., IV OZ 24/83 (OSPiKA 1984, poz. 237) wraz z zamieszczon¹
tam glos¹ W. S i e d l e c k i e g o; wyrok SN z dnia 14 kwietnia 1999 r., III CKN 1239/98
(OSN 1999, nr 11, poz. 191); uchwa³a SN z dnia 29 czerwca 2000 r., III CZP 19/00 (OSP
2001, z. 3, poz. 44) wraz z cytowan¹ tam glos¹ E. £ ê t o w s k i e j.

42 Nale¿y dopowiedzieæ, ¿e obecnie, po zmianie tej normy zawartej w art. 68 pkt 3
lit. a ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa (Dz.U.
Nr 169, poz. 1417), a dokonanej z dniem 15 marca 2006 r., chodzi tu o art. 67 § 2 zd.
1 k.p.c.

43 G. B i e n i e k, Reprezentacja Skarbu Pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego
w postêpowaniu cywilnym, Warszawa 2003, s. 8-9.
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bêd¹c wyodrêbnione w sensie strukturalno-przedmiotowym oraz wypo-
sa¿one w stosowne �rodki rzeczowe Skarbu Pañstwa, posiadaj¹ nie-
zbêdn¹ (funkcjonaln¹) niezale¿no�æ dzia³ania zaSkarbPañstwa44.Wswojej
istocie jednostki te uosabiaj¹ osobê prawn¹, jak¹ jest Skarb Pañstwa, co
polega na zastêpowaniu go swoimi dzia³aniami.Oznacza to jednoznacznie,
¿e wskutek braku odrêbnej od Skarbu Pañstwa podmiotowo�ci prawnej
stanowi¹ czê�æ jego struktury organizacyjnej, funkcjonuj¹c w ramach
jego osobowo�ci prawnej. W zwi¹zku z tym nie mog¹ byæ samodzielnymi
podmiotami praw i obowi¹zków maj¹tkowych. Jednostki te w ramach
swoich rzeczowych kompetencji dzia³aj¹ w obszarze prawa cywilnego
za Skarb Pañstwa, co powoduje, ¿e dzia³ania ich traktowane s¹ jako
dzia³ania samego Skarbu Pañstwa, a wynikaj¹ce z tych czynno�ci ka¿-
dorazowe przysporzenie maj¹tkowe nastêpuje zawsze na jego rzecz45 .
W tym kontek�cie pojawiaj¹ siê w literaturze g³osy mówi¹ce, ¿e owe
stationes fisci Skarbu Pañstwa, a w³a�ciwie wskazane przez prawo osoby
fizyczne tworz¹ce ich strukturê, pe³ni¹ tê sam¹ funkcjê, co piastuni organów
osoby prawnej, przez co uprawniony staje siê pogl¹d, i¿ Skarb Pañstwa
dzia³a, oczywi�cie w szerokim tego s³owa znaczeniu, przez swoje organy
� organy sensu largo46. Wydaje siê jednak, ¿e ostatecznie lepiej wyra�nie
odró¿niaæ te instytucje, gdy¿ w istocie chodzi tu o zastosowane przez
ustawodawcê odmienne techniki regulacji prawnej, mimo i¿ skutki, do
jakich przyjête rozwi¹zania normatywne prowadz¹, s¹ w obu sytuacjach
w³a�ciwie jednakowe.U¿ywane za� pojêcie organu przy okazji omawiania
struktury organizacyjnej Skarbu Pañstwa wystêpuje niew¹tpliwie w zna-
czeniu publicznoprawnym i przyjmuje zupe³nie odmienn¹ formê ni¿
w przypadku organów osób prawnych47.

44 Por. M. J ê d r z e j e w s k a, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego..., s. 204 i nast.;
G. B i e n i e k, Reprezentacja Skarbu Pañstwa..., s. 36.

45 Por. E. D r o z d, [w:] E. D r o z d, Z. T r u s z k i e w i c z,Gospodarka gruntami i wy-
w³aszczanie nieruchomo�ci. Komentarz, Kraków 1995, s. 48-50; A. D o l i w a, Sposoby
reprezentacji..., s. 102 i nast.

46 Tak Z. R a d w a ñ s k i, Prawo cywilne � czê�æ ogólna..., s. 167; wydaje siê, ¿e
podobnie uwa¿a J. Fr¹ckowiak, por. J. F r ¹ c k o w i a k, Osoby prawne..., s. 1031-1032.

47 Por. J. T r z c i ñ s k i, Pojêcie konstytucyjnego organu pañstwa socjalistycznego,
Wroc³aw 1974, s. 60 i nast.
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Zgodnie z przyjêtym porz¹dkiem prawnym ka¿da ze stationes fisci
reprezentuje interesy Skarbu Pañstwa w ramach swoich rzeczowych
kompetencji przyznanych w odrêbnych ustawach ustrojowych48, obej-
muj¹cych tak dzia³ania w³adcze w danej sferze, jak i dzia³ania zaspoka-
jaj¹ce potrzeby zwi¹zane zw³asnym funkcjonowaniem.Wka¿dym jednak
ze wskazanych przypadków ze skutkami prawnymi odnosz¹cymi siê
bezpo�rednio do podmiotu prawa, czyli do Skarbu Pañstwa, który dziêki
nim mo¿e rzeczywi�cie realizowaæ przys³uguj¹c¹ mu zdolno�æ prawn¹.
Skoro zatem same niemaj¹ odrêbnego bytu prawnego, nale¿yw rezultacie
przyj¹æ, ¿e ka¿da podejmowana przez nie czynno�æ prawna, takw obrocie,
jak i w trakcie wystêpowania w roli strony w procesach s¹dowych, jest
de iure civili czynno�ci¹ Skarbu Pañstwa49. Zdaniem S¹du Najwy¿szego
sytuacja ta daje podstawy do przypisania im zdolno�ci prawnej, tyle ¿e
w formie cz¹stkowej, skoro ich wy³¹czn¹ funkcj¹ jest jedynie reprezen-
towanie Skarbu Pañstwa, w zwi¹zku z podejmowaniem za niego wszel-
kich czynno�ci (dzia³añ)50. Przyj¹æ zatemmo¿na, ¿e stationes fisci dzia³aj¹
w ramach struktury organizacyjnej �makroosoby prawnej�, jak¹ jest Skarb
Pañstwa51. To bowiemw³a�nie za ich po�rednictwem, a �ci�lej za� mówi¹c
wskutek dzia³añ kierowników takich jednostek, którzy w oparciu o prze-
pisy ustawy o zasadach wykonywania uprawnieñ przys³uguj¹cych Skar-
bowi Pañstwa posiadaj¹ kompetencje do zarz¹dzania powierzonym im
maj¹tkiem, Skarb Pañstwa, bêd¹c w sensie prawnymw³a�cicielemmienia
pañstwowego, realizuje przys³uguj¹ce mu liczne uprawnienia w³a�ciciel-
skie. Wszelkie zatem dzia³ania tych podmiotów s¹ dzia³aniami za Skarb
Pañstwa i bezpo�rednio na jego rzecz, co karze traktowaæ je w konse-
kwencji jako to¿same z wystêpowaniem w obrocie samego Skarbu
Pañstwa52. W efekcie stron¹ stosunku prawnego zawi¹zanego przez dan¹

48 Por. N. G a j l, Skarb Pañstwa..., s. 92;A. D o l i w a, Sposoby reprezentacji..., s. 100-
101.

49 G. B i e n i e k, Reprezentacja Skarbu Pañstwa..., s. 7.
50 Tak uchwa³a SN z dnia 14 pa�dziernika 1994 r., III CZP 16/94O (OSNC 1995, nr 3,

poz. 40).
51 Por. E. £ ê t o w s k a, Pozycja rad narodowych i ich organów w sferze prawa cy-

wilnego, Pañstwo i Prawo 1971, z. 10, s. 557.
52 Por. A.Wo l t e r, J. I g n a t o w i c z, K. S t e f a n i u k, Prawo cywilne..., s. 215;

uchwa³a SN z dnia 16 pa�dziernika 1962 r., 1 CO 20/61 (OSN 1962, poz. 41).
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(konkretn¹) statio fisci bêdzie nie owa statio fisci, lecz reprezentowany
przez ni¹ Skarb Pañstwa. Taki pogl¹d ugruntowany jest zreszt¹ nawet
w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego, który w jednym ze swoich wyro-
ków wskaza³, ¿e �stosownie do art. 33 i 34 k.c. � Skarb Pañstwa stanowi
jednolity podmiot; niezale¿nie od wielo�ci wskazanych w pozwie i orze-
czeniu s¹dowym pañstwowych jednostek organizacyjnych (art. 67 § 2
k.p.c.), stron¹ jest zawsze Skarb Pañstwa, a nie wskazane jednostki�53.
Wykonywanie uprawnieñ wynikaj¹cych z praw maj¹tkowych Skarbu

Pañstwa przez wskazane prawem pañstwowe jednostki organizacyjne
oznacza wiêc, ¿e s¹ one reprezentantami Skarbu Pañstwa w obrocie, co
niew¹tpliwie wi¹¿e dzia³ania takich podmiotów oraz skutki prawne tych
dzia³añ z osob¹ prawn¹, jak¹ jest Skarb Pañstwa54 � w stosunkach
cywilnoprawnych podmioty te wystêpuj¹ zawsze jako Skarb Pañstwa.
Wefekcie, zgodnie z przyjêtym rozwi¹zaniemprawnym, za podejmowane
przez stationes fisci czynno�ci w ostatecznym rozrachunku odpowie-
dzialno�æ ponosi Skarb Pañstwa, z umocowania którego one dzia³aj¹55.
Okre�lenie w taki sposób zakresu reprezentacji Skarbu Pañstwa w pro-
cesie gospodarowania mieniem pañstwowym daje mo¿liwo�æ realizowa-
nia przez wskazane podmioty ich ustawowo lub statutowo okre�lonych
zadañ, wykonywanych jednak¿e w imieniu i na rzecz Skarbu Pañstwa.
Reprezentowanie Skarbu Pañstwa przez wskazan¹ jednostkê organiza-
cyjn¹ nie tworzy jednak pomiêdzy tymi podmiotami ¿adnego stosunku
przedstawicielstwa, a jedynie sprowadza siê do okre�lenia zakresu kom-
petencji takiej jednostki jako organu pañstwa, których wykonywanie jest
niezbêdne do wype³niania na³o¿onych na nie zadañ publicznych56. Mo¿-

53 Por. wyrok SN z dnia 11 maja 1999 r., I CKN 1148/97 (OSNC 1999, nr 12,
poz. 205).

54 Zob. E. P ³ o n k a,Mechanizm ³¹czenia skutków dzia³añ prawnych z osobami praw-
nymi na przyk³adzie spó³ek kapita³owych, Warszawa 1994, s. 11 i nast.

55 Nale¿y jednak podkre�liæ, ¿e odpowiedzialno�æ Skarbu Pañstwa za szkody spowo-
dowane dzia³aniami w³adczymi wi¹¿e siê nie tylko z w³a�ciw¹ statio fisci, lecz z o wiele
szerszym krêgiem osób wykonuj¹cych uprawnienia do wykonywania w³adzy publicznej
(funkcjonariuszy publicznych), co jasno wynika z art. 417 § 1 k.c.; por. P. D z i e n i s,
Odpowiedzialno�æ cywilna w³adzy publicznej,Warszawa 2006, s. 121 i nast.; E. B a g i ñ -
s k a, Odpowiedzialno�æ odszkodowawcza za wykonywanie w³adzy publicznej, Warszawa
2006, 167 i nast.

56 Por. A. C a ³ u s, Problematyka prawna..., s. 20.
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liwo�æ za� reprezentacji Skarbu Pañstwa przez pe³nomocnika pod wzglê-
dem konstrukcji prawnej kszta³tuje siê zupe³nie odmiennie. Model przed-
stawicielstwa u swojego pod³o¿a zak³ada bowiem konieczno�æ dokony-
wania czynno�ci prawnychnajczê�ciej przez jedenpodmiot (pe³nomocnika),
ale w imieniu i z bezpo�rednim skutkiem dla drugiego podmiotu (repre-
zentowanego)57. O ile wiêc obie te instytucje s³u¿¹ Skarbowi Pañstwa do
dzia³ania, a w szczególno�ci do podejmowania dzia³añ prawnych, o tyle
sposób zaliczenia skutków prawnych ich dzia³añ na jego rzecz jest
odmienny58. Czynno�ci organów administracji publicznej oraz pañstwo-
wych jednostek organizacyjnych niemaj¹cych osobowo�ci prawnej trak-
tuje siê bowiem jako dzia³anie w³asne Skarbu Pañstwa, natomiast czyn-
no�ci pe³nomocnika uwa¿a siê za jego w³asne dzia³anie, tyle ¿e
z bezpo�rednim skutkiem prawnym dla Skarbu Pañstwa.
Podczas gospodarowania mieniem skarbowym materialnoprawna re-

prezentacja Skarbu Pañstwa oparta zosta³a o dzia³ania podmiotów, którym
ustawy szczególne przyznaj¹ odpowiednie kompetencje w tym zakresie.
Wynika st¹d zatem ogólny wniosek, ¿e Skarb Pañstwa reprezentowany jest
przez okre�lone ustaw¹ podmioty, z dzia³aniem których zwi¹zany jest dany
stosunek prawny59. Podstaw¹ tego zdecentralizowanego systemu reprezen-
tacji s¹ przepisy ustaw ustrojowych dotycz¹cych przedmiotu i zakresu
dzia³ania tych poszczególnych podmiotów oraz innych konkretnych ustaw
przedmiotowych, ze szczególnymuwzglêdnieniemregulacji zawartejw usta-
wie z dnia 8 sierpnia 1998 r. o zasadach wykonywania uprawnieñ przy-
s³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa (dalej: u.z.w.u.). Choæ brak jest obecnie
jednolitej i kompleksowej ustawowej regulacji problematyki reprezentacji
w³a�cicielskich uprawnieñ pañstwa, któr¹, zdaniem czê�ci doktryny, mo-
g³oby daæ dopiero uchwalenie w przysz³o�ci ustawy o Skarbie Pañstwa60,

57 Por. J. F a b i a n, Pe³nomocnictwo, Warszawa 1963, s. 17.
58 A. K l e i n, Charakter prawny organów osób prawnych, [w:] Rozprawy z prawa

cywilnego. Ksiêga pami¹tkowa ku czciWitoldaCzachórskiego, red. J. B³aszczyñski, J. Raj-
ski, Warszawa 1985, s. 137.

59 Por. wyrok SN z dnia 15 lipca 1999 r., I CKN 83/99 (OSNC 2000, nr 1, poz. 19).
60 Por. C. K o s i k o w s k i, W poszukiwaniu nowej koncepcji..., s. 3 i nast.; J. J a c y -

s z y n, Wokó³ instytucji..., s. 9 i nast.; N. G a j l, Skarb Pañstwa..., s. 189 i nast.; B. R u t -
k o w s k i, Instytucja SkarbuPañstwa..., s. 2 i nast.;A. S z a j k o w s k i,Abstrakcyjny Skarb
Pañstwa..., s. C3.
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to w sposób jednoznaczny nale¿y przyj¹æ, ¿e podmiotami, przez które
Skarb Pañstwa wykonuje swoje uprawnienia prawnorzeczowe w stosun-
ku do mienia pañstwowego i uczestniczy w obrocie cywilnoprawnym,
s¹ wskazywane przez art. 17 a ust. 1 u.z.w.u.61 organy administracji
publicznej oraz inne podmioty, które uprawnione na podstawie odrêbnych
przepisów do reprezentowania Skarbu Pañstwa reprezentuj¹ Skarb Pañ-
stwa zgodnie ze swoj¹ w³a�ciwo�ci¹ i w zakresie okre�lonym w prze-
pisach odrêbnych. Przepis ten niew¹tpliwie w pewnym zakresie porz¹d-
kuje systemreprezentacji uprawnieñmaj¹tkowychpañstwaorazkonstrukcji
stationes fisciwznaczeniumaterialnoprawnym62, nie tworz¹c jednak ¿adnej
nowej koncepcji prawnej Skarbu Pañstwa czy te¿ nowego sposobu
wystêpowania w jego imieniu. Jego rol¹ jest jedynie usystematyzowanie
i ugruntowanie w prawie materialnym okre�lonego systemu reprezentacji
Skarbu Pañstwa na wzór art. 67 § 2 zd. 1 k.p.c., stanowi¹cego, ¿e za
Skarb Pañstwa czynno�ci procesowe podejmuje organ pañstwowej jed-
nostki organizacyjnej, z której dzia³alno�ci¹ wi¹¿e siê dochodzone rosz-
czenie, lub organ jednostki nadrzêdnej. W tre�ci art. 17a ust. 1 u.z.w.u.
wyra¿ono zatem explicite to, co mo¿na by³o wyprowadziæ ju¿ wcze�niej
z istniej¹cych przepisów szczególnych, a mianowicie, ¿e Skarb Pañstwa
urzeczywistnia swoje uprawnienia w³a�cicielskie przy pomocy organów
administracji publicznej, mimo i¿ powo³anych ze swej natury raczej do
wype³niania funkcji w³adczych oraz innych podmiotów, lecz tylko wtedy,
gdy na podstawie odrêbnych przepisów s¹ one uprawnione do takiego
dzia³ania. Granice upowa¿nienia do reprezentowania Skarbu Pañstwa, tak
dla organów administracji publicznej, jak i dla innych podmiotów, wska-
zuj¹ za� przepisy reguluj¹ce problematykê ich tworzenia, ustroju, w³a-
�ciwo�ci oraz przedmiotowego i terytorialnego zakresu dzia³alno�ci63.

61 Przepis ten zosta³ dodanyw dniu 15 stycznia 2003 roku, wskutek nowelizacji ustawy
o zasadachwykonywania uprawnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa, dokonanej ustaw¹
z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnieñ przys³u-
guj¹cych Skarbowi Pañstwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañ-
stwowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 240, poz. 2055).

62 Por. M. D z i u r d a, Reprezentacja Skarbu Pañstwa ..., s. 40-41, zob. te¿ R.M i -
k o s z, Odpowiedzialno�æ za szkody wyrz¹dzone ruchem zak³adu górniczego, Kraków
2006, s. 143-145.

63 Por. G. B i e n i e k, Reprezentacja Skarbu Pañstwa..., s. 37.
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W przytoczonym przepisie dokonano wiêc wyra�nego, choæ krytykowa-
nego ze wzglêdu na nadmierne rozproszenie64, wyodrêbnienia, z jednej
strony, grupy organów publicznych uprawnionych w ramach swych
ustawowych kompetencji i zadañ do bezpo�redniego zarz¹dzania maj¹t-
kiem i reprezentacji Skarbu Pañstwa oraz, z drugiej strony, stationes fisci,
a wiêc jednostek organizacyjnych pozbawionych osobowo�ci prawnej,
lecz wyodrêbnionych w ramach struktur organizacyjnych Skarbu Pañ-
stwa i za niego dzia³aj¹cych. W�ród organów administracji publicznej
uprawnionych do reprezentowania Skarbu Pañstwa i zarz¹dzania jego
maj¹tkiem nale¿y wskazaæ choæby ministrów, prezesów urzêdów cen-
tralnych, starostów wykonuj¹cych zadania z zakresu administracji rz¹-
dowej, wojewodów oraz obok nich stanowi¹ce liczn¹ grupê stationes
fisci, np. urzêdy pañstwowe (ministerstwa, urzêdy centralne organów
administracji rz¹dowej, urzêdy wojewódzkie) wraz z Prokuratori¹ Gene-
raln¹, zapewniaj¹c¹ ochronê prawn¹ praw i interesów Skarbu Pañstwa
w postêpowaniach s¹dowych, jak równie¿ inne �komórki� administracji
pañstwowejwykonuj¹cew³a�cicielskie uprawnieniaSkarbuPañstwawobec
mienia stanowi¹cego bazê ich istnienia i funkcjonowania65. Skarb Pañstwa
jest wiêc instytucj¹, która w stosunkach cywilnoprawnych reprezento-
wana jest przez organy administracji publicznej oraz struktury pañstwo-
wych jednostek organizacyjnych, co, zdaniem niektórych analityków,
z uwagi na du¿e rozproszenie kompetencji przypomina rozwi¹zania w³o-
skiego modelu zarz¹dzania mieniem pañstwowym i bywa oceniane nie-
zwykle krytycznie66. Poza tymnale¿y zauwa¿yæ, ¿e utrzymuj¹ca siêwielo�æ
reprezentantów Skarbu Pañstwa podobna jest w praktyce do sytuacji
istniej¹cej w poprzednim stanie prawnym, który równie¿ charakteryzowa³
siê du¿ym rozproszeniem uprawnieñ, zw³aszcza w zakresie dysponowa-
nia mieniem pañstwowym67. Dodatkowo nale¿y pamiêtaæ, ¿e oznaczenie
podmiotu w³a�ciwego do reprezentowania Skarbu Pañstwa czêsto mo¿e

64 A. S z a j k o w s k i, Abstrakcyjny Skarb Pañstwa..., s. C3.
65 Zob. szerzej A. D o l i w a, Sposoby reprezentacji..., s. 99 i nast.
66 B. R u t k o w s k i, Instytucja Skarbu Pañstwa..., s. 5; M.M ¹ c z y ñ s k i, Wybrane

zagadnienia ustrojowe..., s. 28-29.
67 T. R a b s k a, Reforma centrum administracyjnego i gospodarczego rz¹du a po-

trzeby administracji publicznej, Przegl¹d Sejmowy 1997, nr 1, s. 21.
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napotykaæ na spore trudno�ci, nie tylko ze wzglêdu na rozproszon¹ re-
gulacjê prawn¹, lecz równie¿ ze wzglêdu na mo¿liwo�æ czêstych zmian
zachodz¹cych w organizacji aparatu pañstwowego.

6. W przypadku wiêc Skarbu Pañstwa, jego prawa i obowi¹zki wy-
nikaj¹ce ze stosunków prawnych o charakterze maj¹tkowym (te podle-
gaj¹ce prawu cywilnemu oraz prawu publicznemu) s¹ z zasady realizo-
wane przez liczne grono podmiotówadministracji pañstwowej, któremog¹
stosowaæ zarówno publicznoprawne, jak i prywatnoprawne metody
dzia³ania68. Podmioty te s¹ zatem zdolne wystêpowaæ jednocze�nie w ra-
mach imperium i dominium, ³¹cz¹c w odniesieniu do zadañ zwi¹zanych
z gospodarowaniem szeroko pojêtym mieniem pañstwowym iure imperii
z iure gestionis. Ta dwoisto�æ sfer i wzajemne ich przenikanie siê w dzia-
³alno�ci podmiotów reprezentuj¹cych Skarb Pañstwa, mo¿e co prawda
komplikowaæ ich funkcjonowanie (choæby zewzglêdu na odmienne formy
prawne podejmowanych dzia³añ � z jednej strony decyzja, z drugiej za�
umowa), jednak¿e wynika z charakteru prawnego samego pañstwa, który
skupiaw sobie zdolno�æ pos³ugiwania siê zarazemmetod¹ cywilnoprawn¹,
jak i publicznoprawn¹69. Przedstawiona konstrukcja Skarbu Pañstwa
pozostaje zatem w nierozerwalnym zwi¹zku z charakterem praw i obo-
wi¹zkówpañstwa stanowi¹cychprzedmiot realizacji oraz z rodzajemmienia
pañstwowego i jego znaczeniem w odniesieniu do zadañ, jakie ma do
spe³nienia pañstwo70.
Skutkiem przyjêcia powy¿szej konstrukcji Skarbu Pañstwa, w przy-

padku naruszenia przepisów o w³a�ciwo�ci i zakresie jego reprezentacji,
nie znajdzie jednak zastosowania, jak w odniesieniu do innych osób
prawnych, norma art. 39 k.c., reguluj¹ca skutki dzia³ania fa³szywego
organu osoby prawnej. W takiej sytuacji nale¿y bowiem braæ pod uwagê
tre�æ art. art. 17a ust. 2 u.z.w.u., który stanowi, ¿e �do czynno�ci praw-
nych dokonanych z naruszeniem przepisów o w³a�ciwo�ci i zakresie
reprezentacji Skarbu Pañstwa stosuje siê odpowiednio art. 103 § 1 i 2
k.c.�. Przepisy art. 103 § 1 i 2 k.c., do których ustawodawca czyni
odwo³anie, stanowi¹, ¿e je¿eli zawieraj¹cy umowê jako pe³nomocnik nie

68 Por. postanowienie SN z 28 marca 1995 r., I CRN 24/95 (OSP 1995, poz. 251).
69 A. D o l i w a, Dychotomiczny charakter..., s. 40 i nast.
70 A. C a ³ u s, Problematyka prawna..., s. 17-18.
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ma umocowania albo przekroczy jego zakres, wa¿no�æ umowy zale¿y
od jej potwierdzenia przez osobê,w której imieniu umowa zosta³a zawarta.
Jednocze�nie za� druga strona mo¿e wyznaczyæ osobie, w której imieniu
taka umowa zosta³a zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umo-
wy, po którego bezskutecznym up³ywie staje siê wolna. Wyra�nego pod-
kre�lenia wymaga tutaj konieczno�æ odpowiedniego zastosowania tych
przepisów. Pozwala to bowiem przy dokonywaniu ich wyk³adni w kon-
tek�cie reprezentacji Skarbu Pañstwa na uwzglêdnienie specyfiki oraz
natury regulacji prawnej struktury organizacyjnej Skarbu Pañstwa.
Odes³anie z art. 17a ust. 2 u.z.w.u. oznacza, ¿e czynno�ci prawne

(umowy), tak¿e te maj¹ce za swój przedmiot mienie skarbowe, dokonane
w imieniu Skarbu Pañstwa z naruszeniem przepisów o reprezentacji,
traktowane s¹ jak czynno�ci rzekomego pe³nomocnika (falsus procura-
tor)71, a zatem obejmuj¹ sytuacje podejmowania dzia³añ za Skarb Pañstwa
bez jakiegokolwiek umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu (gra-
nic). Konsekwencj¹ tych dzia³añ jest sankcja bezskuteczno�ci zawieszo-
nej72, co powoduje, ¿e skuteczno�æ (wa¿no�æ) umowy zale¿eæ bêdzie od
potwierdzenia jej przez osobê, w imieniu której zosta³a ona dokonana. Ta
czynno�æ prawna rzekomego pe³nomocnika nie jest zatem od razu nie-
wa¿na, lecz przyjmuje status czynno�ci niezupe³nej (kulej¹cej) � negotium
claudicans, tworz¹c tym samym pewien stan zawieszenia, który zostanie
usuniêty w momencie dokonania potwierdzenia przez osobê �rzekomo�
reprezentowan¹. Potwierdzenia takiego mo¿na ¿¹daæ w odpowiednim
terminie wyznaczonym mocodawcy, po którego bezskutecznym up³ywie
ten, kto dokona³ czynno�ci z rzekomym pe³nomocnikiem, przestanie byæ
zwi¹zany swoim o�wiadczeniem woli. Brak za� takiego potwierdzenia

71 Szerzej na temat instytucji rzekomego pe³nomocnika zob.M. P a z d a n, [w:] System
Prawa Prywatnego, t. II, Prawo cywilne � czê�æ ogólna, red. Z. Radwañski, Warszawa
2002, s. 484-487; J. S t r z e b i ñ c z y k, [w:]Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek,
Warszawa 2006, s. 243-244; W. K u b a l a, Falsus procurator, Radca Prawny 1998, nr 6,
s. 30 i nast.; K. D ¹ b e k - K r a j e w s k a, Pojêcie reprezentacji w spó³ce cywilnej, Rejent
1998, nr 6, s. 139 i nast.

72 Co do istoty bezskuteczno�ci zawieszonej zob. szerzej Z. R a d w a ñ s k i, [w:] System
Prawa Prywatnego, t. II, Prawo cywilne � czê�æ ogólna, red. Z. Radwañski, Warszawa
2002, s. 442-444; A. Wo l t e r, J. I g n a t o w i c z, K. S t e f a n i u k, Prawo cywilne...,
s. 331-332.
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spowoduje, ¿e czynno�æ prawna bêdzie niewa¿na i nie wywo³a zamie-
rzonych skutków prawnych. Analizuj¹c sytuacje w zakresie reprezentacji
Skarbu Pañstwa, podmiotem w³a�ciwym do potwierdzenia dokonania
czynno�ci prawnej bêdzie nie kto inny jak sam Skarb Pañstwa, jednak
reprezentowany tym razem, w zale¿no�ci od sytuacji, przez ustawowo
umocowan¹ w³a�ciw¹ statio fisci, lub te¿ w³a�ciwy organ kierowniczy
pañstwowej jednostki organizacyjnej, która wcze�niej dokona³a wadliwej
czynno�ci73. W taki sposób skutki czynno�ci dokonanej przez niew³a�ci-
wypodmiot, bêd¹cy rzekomympe³nomocnikiem, zaktualizuj¹ siê po stronie
Skarbu Pañstwa. Nale¿y jednocze�nie pamiêtaæ, pomimo milczenia usta-
wodawcy, ¿e w przypadku zaistnienia niewa¿no�ci czynno�ci prawnej
(umowy) rzekomego pe³nomocnika wyst¹pi po stronie Skarbu Pañstwa,
wynikaj¹cy z art. 103 § 3 k.c., obowi¹zek zado�æuczynienia roszczeniom
z tytu³u zwrotu uzyskanych korzy�ci oraz wyrz¹dzonej szkody (w gra-
nicach tzw. ujemnego interesu umownego), któr¹ ponios³a druga strona
umowy, pozbawiona �wiadomo�ci istnienia nieprawid³owej reprezentacji
po stronie Skarbu Pañstwa.
Omówione odes³anie w sposób wyra�ny podejmuje problematykê

dokonywania przez falsus procurator tylko czynno�ci prawnych dwu-
stronnych. Nie mo¿emy jednak¿e zapominaæ równie¿ o mo¿liwo�ci dzia-
³ania z naruszeniem przepisów o w³a�ciwej reprezentacji Skarbu Pañstwa
przy jednostronnych czynno�ciach prawnych. Skutki jednostronnych
czynno�ci prawnych dokonanych w cudzym imieniu bez umocowania
lub z przekroczeniem jego granic reguluje art. 104 k.c., przewiduj¹c �
co do zasady � sankcjê bezwzglêdnej niewa¿no�ci. Jednak przepis art.
17a ust. 2 u.z.w.u. nie odwo³uje siê w swojej tre�ci do stosowania
równocze�nie i tej normy. Nale¿y zatem przyj¹æ, ¿e z uwagi na tre�æ
art. 17a ust. 2 u.z.w.u. obejmuj¹cego swoj¹ hipotez¹ ogó³ czynno�ci praw-
nych bez ich dystynkcji na dwustronne czy jednostronne oraz wskutek
odes³ania do odpowiedniego stosowania art. 103 § 1 i 2 k.c., mo¿na bez
¿adnych przeszkód regulacjê odnosz¹c¹ siê do zawierania umów przez
rzekomego pe³nomocnika stosowaæ, w drodze rozszerzaj¹cej wyk³adni

73 Por. wyrok SN z dnia 12 grudnia 1996 r., I CKN 22/96 (OSNC 1997, nr 6-7, poz.
75); M. D z i u r d a, Reprezentacja Skarbu Pañstwa..., s. 34-35; G. B i e n i e k, H. P i e -
t r z k o w s k i, Reprezentacja Skarbu Pañstwa..., s. 18.
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odes³ania w art. 17a ust. 2 u.z.w.u., jednocze�nie do czynno�ci jedno-
stronnych dokonywanych przez nieprawid³owo umocowanego74. Z dru-
giej jednak strony taka regulacja odno�nie do przekroczenia zakresu kom-
petencji piastunaorganubudzi zdziwienie czê�ci doktryny, gdy¿dla ochrony
interesów tak wa¿nej osoby prawnej jak Skarb Pañstwa ustawodawca
zastosowa³ tylko sankcjê bezskuteczno�ci, w przypadku za� innych osób
prawnych zastosowa³ du¿o ostrzejsz¹ sankcjê niewa¿no�ci czynno�ci
prawnej75. Mo¿na wiêc na przysz³o�æ zastanowiæ siê, czy nie warto by
w sposób generalny ujednoliciæ tej problematyki, id¹c w kierunku nie-
wa¿no�ci lub bezskuteczno�ci zawieszonej76.

7. Charakterystyczn¹ cech¹ Skarbu Pañstwa, jako szczególnego ro-
dzaju osoby prawnej, jest tak¿e sposób okre�lenia jego maj¹tku. Z art.
34 k.c. wynika, ¿e maj¹tkiem Skarbu Pañstwa jest mienie pañstwowe,
które nie zosta³o przekazane innym pañstwowym osobom prawnym.
Wynika st¹d, ¿e w sk³ad maj¹tku Skarbu Pañstwa zaliczyæ mo¿na prawa
i obowi¹zkimaj¹tkowe zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ ró¿nego rodzaju urzêdów
pañstwowych oraz innych instytucji, które nie posiadaj¹ osobowo�ci
prawnej. Takie struktury Skarbu Pañstwa z jednej strony pe³ni¹ funkcje
w³adcze pañstwa (administracyjne), z drugiej za� wchodz¹ jako tzw.
stationes fisci w sk³ad Skarbu Pañstwa i w obrêbie prawa cywilnego
dzia³aj¹ jako Skarb Pañstwa. Zdaniem J. Fr¹ckowiaka taka w³a�nie re-
gulacja pozwoli³a na stworzenie silnego zaplecza maj¹tkowego, zabezpie-
czaj¹cego funkcjonowanie ca³ego z³o¿onego mechanizmu w³adzy pañ-
stwowej, czyni¹c realnym ponoszenie przez pañstwo odpowiedzialno�ci
za wyrz¹dzone jego dzia³aniem szkody77.

8. Dodatkowo nale¿y podkre�liæ, ¿e w odniesieniu do Skarbu Pañstwa
jako osoby prawnej nie jest mo¿liwe ustanowienie kuratora w przypadku

74 Podobnie M. D z i u r d a, Reprezentacja Skarbu Pañstwa..., s. 35.
75 Tak J. F r ¹ c k o w i a k, Osoby prawne..., s. 1060.
76 W kwestii proponowanych rozwi¹zañ zob. szerzej tam¿e, s. 1060-1061; S. S o ³ -

t y s i ñ s k i, Skutki dzia³añ piastunów wadliwego sk³adu zarz¹du lub rady nadzorczej
w spó³kach kapita³owych oraz spó³dzielniach, [w:] Rozprawy prawnicze. Ksiêga pami¹t-
kowaProfesoraMaksymilianaPazdana, red. L.Ogieg³o,W. Popio³ek,M. Szpunar, Kraków
2005, s. 1375 i nast.

77 J. F r ¹ c k o w i a k, Osoby prawne..., s. 1059-1060.
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okre�lonym w art. 42 § 1 k.c., w sytuacji gdy osoba prawna nie mo¿e
prowadziæ swoich spraw z powodu braku powo³anych do tego organów.
Mimo bowiem, ¿e w tym przypadku mamy do czynienia z osob¹ prawn¹,
przepis ten nie bêdzie móg³ byæ podstaw¹ do ustanowienia dla Skarbu
Pañstwa takiego kuratora, co wynika w sposób jednoznaczny w³a�nie
z faktu przyjêcia szczególnej organizacji reprezentacji Skarbu Pañstwa,
który nie dzia³awobrocie prawnymzgodnie z przyjêt¹ konwencj¹w³a�ciw¹
dla kategorii osób prawnych, poprzez okre�lone organy w rozumieniu art.
38 k.c., lecz jest reprezentowany przez w³a�ciwe organy administracji
publicznej i kierowników pañstwowych jednostek organizacyjnych, któ-
rzy s¹ jego reprezentantami w odniesieniu do powierzonego im mienia
pañstwowego78. W konsekwencji nale¿a³oby zatem przyj¹æ, ¿e w prak-
tyce nie zajdzie niemo¿no�æ prowadzenia sprawSkarbuPañstwa z powodu
braku podmiotów uprawnionych do jego reprezentowania. Ta odmien-
no�æ struktur organizacyjnych wystêpuj¹ca pomiêdzy Skarbem Pañstwa
a pozosta³ymi typami osób prawnych, zw³aszcza za� opisana niejedno-
lito�æ reprezentacji Skarbu Pañstwa w obrocie, wp³ywa tak¿e na niemo¿-
no�æ okre�lenia w sposób precyzyjny (konkretny i jednoznaczny) siedziby
Skarbu Pañstwa. Jest on zatem jedyn¹ osob¹ prawn¹, która nie ma swojej
zindywidualizowanej siedziby, rozumianej jakomiejscowo�æ,wktórej dzia³a
(funkcjonuje) organ zarz¹dzaj¹cy dan¹ osob¹ prawn¹ (por. art. 41 k.c.)79.
W przypadku Skarbu Pañstwa nie jest bowiem, ze wzglêdu na skom-
plikowany system funkcjonowania, w ogóle mo¿liwe ustalenie w sposób
jednoznaczny jednej jego siedziby. W tej sytuacji w³a�ciwym wydaje siê
przyjmowanie za ka¿dym razem odmiennej siedziby Skarbu Pañstwa,
któr¹ bêdzie, zgodnie z przedstawion¹ teori¹ reprezentacji Skarbu Pañ-
stwa, siedziba podmiotu, który w ramach swoich rzeczowych kompe-
tencji uprawniony jest do reprezentowaniaSkarbuPañstwawdanej sprawie.

78 S. Dm ow s k i, [w:] S. Dm ow s k i, S. R u d n i c k i, Komentarz do kodeksu cywil-
nego..., s. 146.

79 Por. P. D o l i w a, Prawo cywilne..., s. 173; E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Prawo
cywilne..., s. 113; Z. R a d w a ñ s k i, Prawo cywilne � czê�æ ogólna..., s. 185; J. F r ¹ c -
k o w i a k, Osoby prawne..., s. 1059; postanowienie SN z dnia 28 marca 1995 r., I CRN
24/95 (OSP 1995, nr 12, poz. 251).
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9. Ponadto Skarb Pañstwa w�ród wszystkich osób prawnych jest
jedynym podmiotem, który mo¿e dziedziczyæ z samej ustawy, dochodz¹c
do spadku w ostatniej kolejno�ci � jako spadkobierca przymusowy (por.
art. 935 § 3 k.c.), poprzez przyjêcie spadku wraz z dobrodziejstwem
inwentarza, bez istniej¹cej jednak mo¿liwo�ci jego odrzucenia (por. art.
1023 § 1 i 2 k.c.)80. Poza tym wyró¿nia go równie¿ to, ¿e ostatecznie
to on staje siê w³a�cicielem nieruchomo�ci, której w³asno�ci w³a�ciciel
siê zrzek³ (por. art. 1791 § 4 k.c.)81, a tak¿e w³a�cicielem niektórych rzeczy
ruchomych, które zosta³y zagubione i nieodebrane przez uprawnionego
w oznaczonych okresach (por. art. 187 k.c.) oraz innych rzeczy prze-
jawiaj¹cych w pewnych p³aszczyznach znaczn¹ warto�æ82, jak równie¿
nieruchomo�ci, co do których wydano decyzjê o wyw³aszczeniu (por.
art. 112 i nast. u.g.n.)83. Skarb Pañstwa nie posiada za� uprawnieñ do
ustanawiania fundacji przys³uguj¹cych przecie¿ w ramach posiadanej
zdolno�ci do czynno�ci prawnych, co do zasady, wszystkim osobom
prawnymmaj¹cym siedzibê w Polsce i za granic¹84. Ograniczenie w usta-
nawianiu fundacji przez Skarb Pañstwa wynika z przepisu art. 30 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych85, zgodnie z którym
istnieje zakaz tworzenia fundacji ze �rodków publicznych86, co oznacza,
¿e fundacje nie s¹ pañstwowymi osobami prawnymi ani te¿ pañstwowymi
jednostkami organizacyjnymi, nawet wtedy, gdy ich dzia³alno�æ w ca³o�ci

80 J. K r e m i s, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2006,
s. 1441-1442 oraz 1536-1537.

81 Zob. szerzej W. S z y d ³ o, Dopuszczalno�æ zrzeczenia siê prawa w³asno�ci i u¿yt-
kowania wieczystego nieruchomo�ci przez Skarb Pañstwa i jednostki samorz¹du teryto-
rialnego oraz pañstwowe i samorz¹dowe osoby prawne, Przegl¹d Prawa i Administracji,
t. LXVII, Wroc³aw 2005, s. 207-222.

82 J. N a d l e r, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2006,
s. 326-327.

83 M. S z a l e w s k a, Wyw³aszczenie nieruchomo�ci, Toruñ 2005, s. 17 i nast.
84 Por. przepis art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn.:

Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.).
85 Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.
86 Nie oznacza to, ¿e w ogóle nie mo¿na tworzyæ fundacji prawa publicznego, czego

dowodem jest powstanie takich fundacji w przesz³o�ci na podstawie odrêbnych ustaw, jak
ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji � Zak³adNarodowy imieniaOssoliñskich (Dz.U.
Nr 23, poz. 121, ze zm.); zob. C. K o s i k o w s k i, Finanse publiczne. Komentarz, War-
szawa 2006, s. 124.
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lub w czê�ci finansowana jest z bud¿etu pañstwa87. Podobne ograniczenie
przewidziane by³o w art. 23 ustawy z dnia 26 listopada 1996 r. o finansach
publicznych, w my�l którego Skarb Pañstwa nie móg³ w ogóle tworzyæ
fundacji � dodatkowo znowelizowano tak¿e art. 2 pkt 6 u.z.w.u., pozba-
wiaj¹c Ministra w³a�ciwego do spraw Skarbu Pañstwa uprawienia do
sk³adania w imieniu Skarbu Pañstwa o�wiadczeñ woli o utworzeniu fun-
dacji. Jednocze�nie zgodnie z art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 13 pa�dziernika
1998 r. � przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê
publiczn¹88, od 1 stycznia 1999 r. marsza³ek województwa przej¹³ zadania
i kompetencje przewidziane dla fundatora w statutach fundacji, których
fundatorem by³ Skarb Pañstwa, ustanowionych przez dotychczasowych
wojewodów.

87 Zob. szerzej tam¿e; P. S u s k i, Stowarzyszenia i fundacje,Warszawa 2006, s. 367-
368.

88 Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.


