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Projekt uczelnianej aplikacji mobilnej
dla studentów Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej we Włocławku „PWSZ”
Design of mobile application for students of
State Higher Vocational School in Włocławek „PWSZ”

Streszczenie:
Artykuł zwraca uwagę na problem dotyczący dostarczania aktualnych informacji studentom. W rezultacie zostaje przedstawiona wieloplatformowa aplikacja mobilna – „PWSZ”. W artykule zostały opisane wymagania funkcjonalne,
problematyka i zakres prac oraz technologie i narzędzia użyte podczas tworzenia oprogramowania. Ukazana została struktura bazy danych aplikacji.
Praca podkreśla istotność skrupulatnie wybranych metod i konsultowania
wyników pracy z klientem, by odpowiednio zrealizować wymagania użytkownika.
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Abstract:
The article concentrates on the problem of providing actual information for
students. As a result we present cross-platform mobile application – „PWSZ”.
Article contains functional requirement, issues, list of tasks and technologies
with tools used to implement software. We presents the structure of the
database used in our application. The work highlights the importance of
carefully selected methods and results of consulting work with the client to
properly fulfil his requirements.
Słowa kluczowe: aplikacja mobilna PWSZ; wieloplatformowa uczelniana
aplikacja mobilna; aplikacja uczelniana na telefon komórkowy; dostęp do
informacji o uczelni poprzez mobilne urządzenie; mobilny organizer studenta „PWSZ”
Keywords: mobile application PWSZ; cross-platform mobile application for
university; application for university on phone, information access; information
availability for university through a mobile device; mobile organizer for student
„PWSZ”

1. Wprowadzenie
Zaczyna się nowy etap komunikacji pomiędzy Państwową Wyższą
Szkołą Zawodową we Włocławku a jej studentami. To już nie czas
ciągłego lub regularnego siedzenia przed komputerem bądź patrzenia
na telefon komórkowy w celu sprawdzenia aktualnych informacji na
uczelnianej witrynie. Rozpoczęła się era mobilności. Aplikacja „PWSZ”
pozwala na uzyskanie potrzebnych wiadomości w łatwy i przyjemny
sposób. Nie trzeba posiadać specjalistycznej wiedzy informatycznej,
aby obsługiwać w/w oprogramowanie. Za pomocą proponowanej
aplikacji każdy człowiek będzie w stanie natychmiast uzyskać informację o zaistniałych zmianach, m.in. w terminie dyżuru, kolokwium,
egzaminu, o odwołaniu zajęć lub aktualizacji planu.
Z aplikacji może skorzystać każda pojedyncza osoba, będąca właścicielem telefonu komórkowego z systemem Android, IOS oraz Win-
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dows Phone. Warunkiem koniecznym do użycia wszystkich funkcjonalności aplikacji jest stałe lub dorywcze łącze internetowe.
Głównym celem studentów informatyki PWSZ we Włocławku jest
dotarcie w jak najprostszy sposób do współczesnego studenta. Pragną
to zrobić poprzez jego telefon, ponieważ większość ludzi nie rozstaje
się z nim nawet na chwilę. Studenci informatyki w rozwiązaniach mobilnych upatrują szans na efektywny dialog osób uczących się z uczelnianym ekosystemem i budowanie wizerunku instytucji, która idzie
z duchem czasu.
Wszyscy potencjalni użytkownicy będą mieli możliwość przetestowania i oceny kilku aplikacji o podobnych funkcjonalnościach, tak,
aby przyszłe dostępne oprogramowanie było jak najbardziej dostosowane do ich potrzeb.
Studenci będą wystawiać oceny aplikacjom według niżej przedstawionych kryteriów:
- łatwość obsługi,
- intuicyjność i prostota interfejsu użytkownika,
- ilość posiadanych funkcji,
- szybkość i skuteczność działania aplikacji.
W dalszej części artykułu przedstawiona zostanie problematyka
i zakres pracy oraz kilka wybranych funkcjonalności aplikacji „PWSZ”.
Zademonstrowane będą narzędzia, technologie oraz metody, z których
skorzystamy, aby opracować tego typu projekt.
Rys. 1. Logo aplikacji „PWSZ”.
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2. Problematyka i zakres prac
Niniejsza praca dotyczy zakresu technologii baz danych i inżynierii
oprogramowania. Głównym przedmiotem pracy jest opracowanie,
przeanalizowanie i zaprojektowanie oprogramowania pt. PWSZ.
Na swoje aplikacje mobilne zdecydowały się dotąd nieliczne
uczelnie wyższe w kraju, m.in. Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wrocławiu oraz w Krakowie,
Politechnika Łódzka i Wrocławska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku. W znaczącej większości uniwersytetów i szkół wyższych komunikacja ze studentami odbywa się
w bardziej tradycyjny sposób.
Najlepszy dowód na to, że inwestycje w nowe technologie są potrzebne także w placówkach szkolnictwa wyższego, stanowią opinie
studentów, którzy uznają aplikację za pomocną. Zestawienie procentowe osób korzystających z aplikacji przenośnej zostało umieszczone
poniżej [1].
Rys. 2. Wykres przedstawiający użytkowanie uczelnianej aplikacji przez studentów
na przykładzie Akademii Leona Koźmińskiego.

Źródło: opracowanie własne. Dane zebrane do sporządzenia wykresu zostały zaczerpnięte ze strony internetowej pod adresem: [1].
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Na używanie uczelnianej aplikacji mogły wpłynąć takie czynniki jak:
- wzrost liczby użytkowników korzystających z telefonów komórkowych (więcej informacji na ten temat można znaleźć w [2]),
- atrakcyjne cenowo oferty smartfonów,
- coraz większa popularność telefonów komórkowych nowej generacji, m.in. dlatego, że wśród ofert operatorów sieci komórkowych przeważają smartfony [2],
- wzrost świadomości polskich konsumentów na temat telefonów
nowej generacji (więcej informacji na ten temat można znaleźć
w [3]),
- zwiększająca się liczba posiadaczy smartfonów korzystających
z aplikacji mobilnych (więcej informacji na ten temat można znaleźć w [3]).
Analitycy Gartnera prognozują, że w 2018 r. sprzedaż smartfonów (która wpływa pozytywnie na ilość osób korzystających z aplikacji) wzrośnie aż do 88% (więcej informacji na ten temat można znaleźć w [4]). Byłoby więc dobrze, aby uczelnie ubiegające się o wysokie
pozycje w rankingach liderów oświaty dbały również o wysokie pozycje w mądrym wykorzystywaniu nowych technologii, które są w rękach ich studentów [1]. Dlatego też podjęliśmy się stworzenia oprogramowania, które umożliwi studentom efektywną wymianę informacji z uczelnią oraz umocni nowoczesny wizerunek PWSZ we Włocławku.

3. Technologie i metody
użyte w tworzeniu aplikacji
W przypadku większości aplikacji napisanie oprogramowania wymaga połączenia z bazą danych oraz serwerem. Zaplanowany projekt
będzie ponadto korzystał z następnej generacji usług sieciowych –
WCF. Baza danych to zbiór informacji zapisanych zgodnie z ustalonymi regułami. Język SQL (ang. Structured Query Language) to mechanizm umożliwiający odczytywanie danych z bazy. Zapytań SQL
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używamy do określenia, jakie dane mają zostać odczytane z bazy.
Dane w bazie danych są uporządkowane w postaci tabel.
Tabele składają się z elementów tworzących logiczną grupę.
W stworzonej aplikacji został użyty prosty obiekt zawierający wiadomości m.in. o wydawanych pieniądzach. Poszczególne rozchody są
opisane za pomocą takich pól jak identyfikator rozchodu, kwota, data,
miejsce sfinansowania i inne.
Tabele danych możemy traktować jako struktury posiadające
wiersze i kolumny. Kolumny spełniają rolę podobną do nagłówków
w arkuszu kalkulacyjnym. Nazwa kolumny w ramach tabeli musi być
unikalna. Wiersze reprezentują poszczególne rekordy danych.
Serwerem natomiast jest komputer bądź program udostępniający zasoby innym programom bądź komputerom podłączonym do sieci
(np. Internetu lub sieci lokalnej). Przykładami udostępnianych zasobów są pliki, bazy danych, łącza internetowe, a także urządzenia peryferyjne, takie jak drukarki i skanery [5].
Usługa sieciowa (ang. web service) to realizowana programistycznie usługa świadczona za pomocą sieci telekomunikacyjnej,
a w tym sieci komputerowej, w szczególności przez Internet.
Usługa internetowa jest niezależną częścią oprogramowania od
platformy sprzętowej oraz języka programowania, w jakim jest sporządzona określona funkcjonalność [6]. Usługa sieciowa jest jednym
z rozwiązań problemu połączenia elementów tak, aby mogły komunikować się ze sobą oraz współpracować. Pozwala ona na integrację
systemów informatycznych różnych przedsiębiorstw, co ułatwia szereg czynności związanych z funkcjonowaniem firm. Jednym z przykładów może być możliwość sprawdzenia w różnych hotelach wolnych pokoi i ich ilości przez przedsiębiorstwo [7].
Zgodnie z wytycznymi W3C dane powinny być przekazywane za
pomocą protokołu HTTP oraz z wykorzystaniem XML [8].
Usługami sieciowymi są m.in. usługi WWW, poczta elektroniczna,
usługi terminalowe, serwisy informacyjne, synchronizacja czasu lub
dostęp do informacji o użytkownikach [9].
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Aby napisać program na urządzenie mobilne, powinniśmy wybrać m.in. odpowiedni język programowania, system zarządzania
bazą danych i serwer internetowy. Każdą aplikację można wykonać
na kilka sposobów, w zależności od jej funkcjonalności oraz sposobu
jej wykorzystania. Poniżej zostało przedstawionych oraz opisanych
kilka wybranych narzędzi, którymi posłużymy się podczas implementacji programu. Stworzone oprogramowanie będzie można uruchomić
na systemach: IOS, Android oraz Windows Phone. Jednym z głównych
zamierzeń projektu była wieloplatformowość. Zależało nam, aby
z aplikacji mogła skorzystać jak największa liczba studentów.
Tab. 1. Technologie oraz narzędzia użyte podczas tworzenia aplikacji „PWSZ”.

Aplikacja wieloplatformowa
System zarządzania bazami danych
Język programowania
Narzędzie służące do łatwego
zarządzania bazą danych
Środowisko zintegrowane
Generacja usługi sieciowej
Platforma programistyczna
Zbiór technologii opartych na
Microsoft .NET Framework.
Serwer internetowy

SQL Server
C#
SQL Server 2014 Management Studio
Visual Studio 2015 z dodatkiem
Xamarin
Windows Communication
Foundation
.NET Framework
ASP.NET
IIS

Źródło: opracowanie własne.

3.1 System zarządzania bazą danych: SQL Server
(więcej informacji na ten temat można znaleźć w [10])
Wybraliśmy SQL Server, ponieważ:
- ma obszerną i dostępną dla wszystkich dokumentację,
- jest wysoko wydajnym, stabilnym i technologicznie dojrzałym
produktem,
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łatwo go zainstalować, posiada wsparcie na większości wersji SO
Windows,
- w łatwy sposób można dokonać archiwizacji, ograniczenia praw
dostępu, przetwarzania transakcyjnego, replikacji, itd.,
- może być wykorzystany przez projektanta do wytwarzania i rozruchu aplikacji, która następnie zostanie uruchomiona u klienta z
wykorzystaniem MS SQL Serwera albo MS SQL Serwer Express
[11],
- łatwo dokonać zmian w konfiguracji,
- posiada elastyczność w dziedzinie skalowania.
Całe środowisko może działać na jednym dużym serwerze lub
skalować się w ramach farmy mniejszych [12]. Jest ciągle rozwijany
przez Microsoft. Wkrótce będzie wspierał system operacyjny Linux.
Posiada kontrole danych dowolnego typu. Pozwala na zarządzanie
min. danymi relacyjnymi i nierelacyjnymi, danymi XML, zewnętrznymi dokumentami i plikami.
-

3.2 Język programowania: C#
(więcej informacji na ten temat można znaleźć w [13])
Język programowania C# został określony, jako spełniający wymagania konstrukcyjne projektu, ponieważ:
- C# definiuje System obsługi języka Czasu Rzeczywistego,
Common Language Runtime jest częścią .NET Framework, która umożliwia wieloplatformowość, obsługuje wielojęzykowość,
- tworzy zarządzany kod, co przyczynia się do nowoczesnego
zarządzania pamięcią, zdolności mieszania się języków programowania oraz kontroli wersji projektów,
- pozwala na przygotowanie aplikacji sieciowych rozszerzających funkcjonalność serwerów WWW (po przez wykorzystanie biblioteki ASP.NET) [14],
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-

zapewnia bezpieczeństwo – zarówno w znaczeniu stabilności
systemu, jak i zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji sieciowych poprzez ochronę przed atakami [15].

3.3 Narzędzie służące do łatwego zarządzania bazą danych: SQL
Server 2014 Management Studio
(więcej informacji na ten temat można znaleźć w [16])
Wybraliśmy SQL Server Management Studio, ponieważ:
- jest to bezpłatne i łatwe w obsłudze narzędzie,
- umożliwia budowę zapytań i skryptów, zawiera zarówno edytor
skryptów jak i narzędzia graficzne,
- zawiera narzędzia do konfiguracji, monitorowania i administrowania instancjami SQL Server.
3.4 Środowisko zintegrowane: Visual Studio 2015 z dodatkiem
Xamarin
(więcej informacji na ten temat można znaleźć w [17])
Wybraliśmy Visual Studio, ponieważ posiada:
- IntelliSense: podpowiadanie składni, inteligentne kończenie
fragmentów kodu, szablony kodu, weryfikacja spójności kodu na
żywo, analiza zmiennych i wiele innych,
- w pełni funkcjonalny debugger,
- rozbudowany edytor kodu (kolorowanie składni, opcje edycyjne)
[18],
- dodatek Xamarin, który umożliwia tworzenie wieloplatformowych aplikacji w C#.
3.5 Generacja usługi sieciowej: Windows Communication Foundation (więcej informacji na ten temat można znaleźć w [19])
Wybraliśmy WCF, ponieważ:
- usługi sieciowe w następnej generacji usług sieciowych są
wszechstronne,
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-

niezależnie od protokołu komunikacji czy technologii sposób budowy protokołu jest ten sam,
WCF integruje i unifikuje wszystkie dotychczasowe technologie
Microsoftu służące do komunikacji [20].

3.6 Serwer internetowy: IIS
(więcej informacji na ten temat można znaleźć w [21])
Wybraliśmy IIS, ponieważ:
- jest drugim co do popularności serwerem stron internetowych
na świecie,
- zostały usunięte wszystkie sygnalizowane przez ekspertów
usterki związane z bezpieczeństwem (w wersji 6.0) [22].
3.7 Platforma programistyczna: .NET Framework
(więcej informacji na ten temat można znaleźć w [23])
Wybraliśmy .NET Framework, ponieważ:
- w środowisku tym można tworzyć oprogramowanie działające
po stronie serwera internetowego (IIS) oraz pracujące na systemach, na które istnieje działająca implementacja tej platformy,
- technologia ta związana jest m.in. z językiem programowania C#,
- zarządza różnymi elementami systemu: kodem aplikacji, pamięcią i zabezpieczeniami [24].
3.8 Zbiór technologii opartych na Microsoft .NET Framework:
ASP.NET (więcej informacji na ten temat można znaleźć w [25])
Wybraliśmy ASP.NET, ponieważ:
- jest wspierany przez separujący warstwę logiki od warstwy prezentacji wątkowo-kierowany model programistyczny, co poprawia wydajność działania aplikacji,
- logika stron ASP.NET oraz XML Web Services może być tworzona
w dowolnym języku wspierającym technologię Microsoft .NET
Framework [26].
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4. Funkcjonalności, jakie posiada aplikacja
Wymagania funkcjonalne po stronie klienta:
Tab. 2. Wymagania funkcjonalne systemu po stronie klienta dla aplikacji mobilnej
z podziałem na grupy użytkowników (odpowiednia uprawnienia): użytkownik zarejestrowany oraz użytkownik niezarejestrowany. Źródło: opracowanie własne.

Użytkownik zarejestrowany
Możliwość logowania się i rejestracji.

Użytkownik
niezarejestrowany
(gość)
Możliwość rejestracji.

Wyświetlenie powiadomień o:
odwołaniu zajęć, dyżurów,
terminach zastępstw wykładowców, zaliczeniach lub
egzaminie w sesji,
terminach wydarzeń, imprez okolicznościowych (np.
juwenalia), składania indeksów, złożenia dokumentów do stypendium socjalnego i stypendium rektora
dla najlepszych studentów.
Wyświetlenie wiadomości z zakładki ze strony uczelni
„Informacje dla studentów”.

Wyświetlenie informacji o autorze.

Ukazanie oraz wytyczenie najkrótszej trasy do budynków
dydaktycznych uczelni.
Wyświetlenie informacji o autorach.
Ukazanie planu zajęć w zależności od: wybranej daty, przedziału czasowego, specjalizacji, grupy oraz roku. Dane
domyślnie są uzupełnione informacjami o poszczególnym
użytkowniku.
Wyszukiwarka pozwalająca ujrzeć, w której sali ma dany
rok zajęcia.
Przedstawienie planu uczelni z oznaczonymi salami.
Skorzystanie z kalendarza, który pozwala na wprowadzanie
i tworzenie powiadomień przez użytkownika. Ma to na celu
przypomnieć klientowi o terminach w sesji bądź kolokwiach.
Ukazanie przydatnych kontaktów dla studenta umieszczonych na stronie uczelni (e-mail i numer telefonu).
Wyświetlanie aktualnych stałych zniżek i promocji dla
studentów.
Ukazanie podziału roku akademickiego w postaci tabeli.
Wyświetlenie panelu z ustawieniami.
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Wyświetlanie powiadomienia będą cały czas dostosowywane do
zaznaczonych opcji w ustawieniach i aktualizowane. Notyfikacje widnieją przez 2 dni na pasku stanu urządzenia lub do chwili kliknięcia
w powiadomienie.
Wyświetlenie wiadomości z zakładki ze strony uczelni „Informacje dla studentów”. Zostanie zaimplementowany algorytm wyszukujący wybrane słowa w ogłoszeniu związane z danym kierunkiem.
W rezultacie zostaną odfiltrowane tylko te informacje, które nas interesują.
Po stronie administratora – administrator nie dziedziczy uprawnień po grupach: użytkownik zarejestrowany oraz użytkownik niezarejestrowany. Administrator nie może ujrzeć i modyfikować haseł
klientów. W ten sposób unikamy nadmiernej inwigilacji. W tabeli odpowiedzialnej za przetrzymywanie informacji o użytkowniku nie ma
możliwości dokonywania zmian. Zajmuje się zarządzaniem serwerem.
Administrator posiada pełny dostęp do wszystkich danych na serwerze.
Po stronie projektanta – projektant tworzy nowe tabele, widoki,
przechowywane procedury. Potrzebuje dostępu do wszystkich obiektów. Projektant ma pełny dostęp do bazy danych.
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5. Struktura bazy danych
W systemie występuje lokalna baza danych.
Rys. 3. Fragment struktury bazy danych aplikacji „PWSZ”.

Źródło: opracowanie własne.
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6. Interfejs użytkownika
Rys. 4. Projekt interfejsu użytkownika ukazujący ekran startowy aplikacji. Interfejs
wykonany został wykonany za pomocą kreatora dostępnego pod adresem:
https://www.humblebundle.com.

Źródło: opracowanie własne (przy pomocy strony: https://www.humblebundle.com).

Rysunek 4. Przedstawia ekran startowy aplikacji „PWSZ”. Znajduje się
na nim moduł logowania użytkownika. W przypadku, gdy użytkownik
nie posiada konta w aplikacji, może je stworzyć po naciśnięciu przycisku „Zarejestruj”. Jeśli klient nie pamięta hasła do swojego konta
użytkownika, ma do dyspozycji opcję „Przypomnij hasło”. Po przyciśnięciu guzika „O programie” klientowi ukażą się informację dotyczące funkcjonalności aplikacji oraz wiadomości o autorach.
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Rys. 5. Wizualizacja interfejsu użytkownika panelu logowania. Interfejs został wykonany
za pomocą kreatora dostępnego pod adresem: https://www.humblebundle.com.

Źródło: opracowanie własne (przy pomocy strony: https://www.humblebundle.com).

Rysunek 5 ukazuje panel logowanie użytkownika. Osoba korzystająca
z aplikacji ma możliwość powrotu do ekranu startowego oprogramowania poprzez przyciśnięcie guzika „Anuluj” bądź zalogowanie się po
poprawnym wprowadzeniu loginu i hasła oraz wciśnięcie przycisku
„Zaloguj”.
Rys. 6. Ukazanie GUI po poprawnym zalogowaniu użytkownika. Interfejs został wykonany
za pomocą kreatora dostępnego pod adresem: https://www.humblebundle.com.
Źródło: opracowanie własne (przy pomocy strony: https://www.humblebundle.com).
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Rysunek 6 pokazuje interfejs graficzny użytkownika po poprawnym
zalogowaniu klienta. Student może ujrzeć informację o aktualnie odbywających się zajęciach, wyświetlić plan zajęć na dzień, w którym go
oglądamy. Poprzez wciśnięcie przycisku „Pokaż plan” użytkownikowi
ukażą się opcje wyboru, gdzie będzie mógł zadecydować, według jakich
kryteriów ma zostać wyświetlony plan zajęć (np. konkretna data, grupa, kierunek). Na samej górze widnieje przycisk, który przenosi użytkownika do modułu odpowiadającego za wyznaczenie trasy do wybranego budynku dydaktycznego PWSZ we Włocławku. Na samym dole
interfejsu użytkownika widnieją „Najbliższe wydarzenia”, czyli powiadomienia, które zapisał klient w kalendarzu aplikacji.
Rys. 7. Planowany wygląd zmiany ustawień w aplikacji dotyczący powiadomień.
Interfejs został wykonany za pomocą kreatora dostępnego pod adresem:
https://www.humblebundle.com.

Źródło: opracowanie własne (przy pomocy strony: https://www.humblebundle.com).
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Rys. 8. Planowany interfejs użytkownika ukazujący plan zajęć w zależności od wybranej daty. Interfejs został wykonany za pomocą kreatora dostępnego pod adresem:
https://www.humblebundle.com.

Źródło: opracowanie własne (przy pomocy strony: https://www.humblebundle.com).

7. Wnioski i perspektywy
dalszych prac
Projektowane oprogramowanie zostało poprawnie zrealizowane
i uruchomione na telefonie Samsung SM-G357FZ oraz emulatorze
środowiska Android Nexus 5 API 23. Stwierdzono poprawną
realizację wszystkich zamierzonych funkcji oprogramowania.
Możliwe jest rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania o:
- funkcję, która dostosowywałaby interfejs aplikacji dla osób słabo
widzących,
- opcję, która pozwalałaby, aby plan zajęć był odczytany przez syntezator mowy.
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Ekologiczne i technologiczne aspekty
doboru elektrolitów w procesie
elektrochemicznego ostrzenia ściernic
Ecological and technological aspects of selected
electrolytes during dressing of grinding wheels

Streszczenie:
W artykule zaprezentowano wybrane problemy ekologiczne i technologiczne
doboru ekologicznych elektrolitów o małym stężeniu związków chemicznych w procesie elektrochemicznego ostrzenia ściernic supertwardych ze
spoiwem metalowym. Przedstawiono istotę elektrochemicznego ostrzenia
ściernic z udziałem tych elektrolitów oraz badania elektrochemiczne i rentgenometryczne produktów erozji w tym procesie. Wyniki badań obejmują
ustalenie przebiegu reakcji elektrochemicznych w procesie anodowego roztwarzania składników metalowego spoiwa ściernicy i szlifowanych materiałów, identyfikację produktów erozji elektrochemicznej oraz ocenę skuteczności ostrzenia ściernic.
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Abstract: In the paper selected ecological and technological problems of
selection of ecological electrolytes with low concentration of chemical compounds during electrochemical dressing of grinding wheels with metal bond
have been presented. Also critter of electrochemical dressing of grinding
wheels using mentioned above electrolytes and electrochemical and X-ray
investigations of erosion products during this process have been depicted.
Investigation results concern determination of running electrochemical reactions in process of anodic dissolution of compounds of metallic bond of
grinding wheel and grinding materials and identification of electrochemical
erosion products and assessment of dressing of grinding wheels.
Słowa kluczowe: ściernice supertwarde; ostrzenie elektrochemiczne; elektrolity ekologiczne; reakcje elektrochemiczne; produkty erozji elektrochemicznej
Keywords: superhard grinding wheels; electrochemical dressing; ecological
electrolytes; electrochemical reactions; electrochemical erosion products

1. Wprowadzenie
Ściernice ze ścierniw supertwardych (np. diamentu naturalnego – CD
i syntetycznego – SD lub regularnego azotku boru – CBN) spojone
spoiwem metalowym spełniają w najwyższym stopniu współczesne
wymagania stawiane procesom szlifowania, zwłaszcza w procesach
dokładnej obróbki trudno skrawalnych stopów metalowych lub kompozytów. Racjonalne i ekonomiczne wykorzystanie tych ściernic uwarunkowane jest pokonaniem trudności związanych z ukształtowaniem ich makro i mikrogeometrii w procesie ostrzenia, zarówno
u wytwórców jak i użytkowników ściernic. Trudności te wynikają
głównie ze specyficznych właściwości fizyko-mechanicznych tych
ściernic, w tym zwłaszcza dużej twardości ścierniwa i wytrzymałości
metalowego spoiwa. Analiza publikacji źródłowych oraz wyniki badań własnych wskazują na istotne znaczenie erozyjnych metod
ostrzenia ściernic supertwardych w rozwiązywaniu trudności kształtowania właściwości skrawnych ściernic supertwardych [4, 6].
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Wśród metod ostrzenia ściernic supertwardych bardzo atrakcyjne i efektywne są metody elektrochemiczne, w tym zwłaszcza opracowana przez autora metoda elektrochemicznego ostrzenia z zastosowaniem prądu przemiennego AECG [3, 4, 5]. Niedogodnością metod
elektrochemicznych jest jednak konieczność stosowania roztworów
elektrolitów o dużym stężeniu związków chemicznych (15÷40%).
Obecność roztworów elektrolitów stwarza istotne uciążliwości dla
środowiska naturalnego i otoczenia, w tym m.in.: korozyjne działanie
elektrolitów na zespoły szlifierek, szkodliwość dla obsługi szlifierki
i otoczenia, ograniczenia ekologiczne podczas utylizacji zużytych roztworów elektrolitów i powstających odpadów szlifowania [7, 8, 9, 10].
Stopień uciążliwości roztworów elektrolitów zależy w głównej mierze
od ich składu chemicznego i stężenia związków chemicznych. W celu
ograniczenia tych uciążliwości dokonano pogłębionej analizy teoretycznej oraz przeprowadzono badania doświadczalne w zakresie doboru nietoksycznych związków chemicznych w roztworze elektrolitu,
zmniejszenia stężenia tych związków w elektrolicie oraz zastosowania dodatków ochronnych zmniejszających korozyjność zespołów
konstrukcyjnych szlifierki. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań, które dotyczą doboru składu chemicznego nisko stężonych roztworów elektrolitów, ustalenia przebiegu reakcji elektrochemicznych w procesie anodowego roztwarzania składników metalowego spoiwa ściernicy i szlifowanych materiałów, rentgenometrycznej identyfikacji powstających produktów erozji elektrochemicznej oraz oceny skuteczności ostrzenia ściernic.

2. Metoda elektrochemicznego ostrzenia
ściernic z udziałem prądu przemiennego
Prace badawcze prowadzone przez autora doprowadziły do opracowania elektrochemicznej metody ostrzenia ściernic supertwardych
z udziałem prądu przemiennego i w obecności specjalnie dobranych
roztworów elektrolitów o małym stężeniu związków chemicznych
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(około 5%) [3, 5, 6]. Schemat procesu elektrochemicznego ostrzenia
ściernic supertwardych przedstawiono na rysunkach 1–2. Proces
ostrzenia czołowej ściernicy supertwardej polega na anodowym roztwarzaniu metalowego spoiwa – 5 i produktów zalepiających czynną
powierzchnię ściernicy (CPS) – 6, przy udziale prądu przemiennego doprowadzonego z zasilacza prądu – 1 do dwóch elektrod węglowych – 2.
Roztwarzanie składników ściernicy (spoiwa metalowego i produktów
zalepiających CPS) zachodzi w szczelinie międzyelektrodowej – S, do
której doprowadzony jest pod ciśnieniem nisko stężony roztwór elektrolitu – E o specjalnie dobranym składzie chemicznym.
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3

6
5

4
_

S
+

2

_

+

_

+

+

E

_

LE



1

Rys. 1. Schemat ostrzenia ściernicy metodą elektrochemiczną prądu przemiennego
ECDG-AC: 1 – zasilacz prądu przemiennego, 2 – elektrody węglowe, 3 – korpus ściernicy, 4 – ziarna ścierne, 5 – metalowe spoiwo, 6 – produkty zalepiające czynną powierzchnię ściernicy; VS – prędkość ściernicy, S – szczelina międzyelektrodowa, LE –
odległość pomiędzy elektrodami.
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Proces anodowego roztwarzania składników ściernicy ma charakter cykliczny, ponieważ prąd przemienny zmienia warunki polaryzacji ściernicy, która przemiennie staje się anodą lub katodą, adekwatnie do częstotliwości zmian prądu przemiennego (rys. 2).

Re1 = Re2 = Re
Rs << Re

Rys. 2. Zastępczy schemat elektryczny procesu ostrzenia ściernic metodą ECDG-AC
(a), przebieg zmian napięcia na elektrodach (b i c), Re – rezystancja elektrolitu,
Rs – rezystancja ściernicy.

Roztwarzanie składników ściernicy zachodzi w okresach dodatniej polaryzacji ściernicy (kiedy jest anodą). W okresach ujemnej polaryzacji ściernicy (kiedy jest katodą) zachodzi tzw. polaryzacja katodowa ściernicy, sprzyjająca zrywaniu z CPS warstwy pasywnej (tlenków metali, soli stałych itp.) powstającej w procesie anodowym. Usuwanie warstwy pasywnej z CPS jest korzystnym procesem, ponieważ
zwiększa ona opór polaryzacyjny w szczelinie międzyelektrodowej,
który spowalnia prędkość roztwarzania składników ściernicy
i zmniejsza wydajność ostrzenia. Głównymi zaletami metody ECDG-AC
są m.in.: bezkomutatorowe doprowadzenie napięcia do ściernicy,
niższy koszt zasilacza prądowego, aktywacja katodowa ostrzonej
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ściernicy oraz zastosowanie elektrolitów o małym stężeniu związków
chemicznych, charakteryzujących się znikomą uciążliwością dla otoczenia i środowiska naturalnego

3. Dobór roztworów elektrolitów
Dobór składu chemicznego i stężenie roztworów elektrolitów stosowanych w procesie elektrochemicznego ostrzenia ściernic uwarunkowany jest wieloma wzajemnie wykluczającymi się kryteriami. Są to
m.in.: dobre właściwości elektrochemiczne elektrolitu, mała uciążliwość dla otoczenia i środowiska (np. w aspekcie utylizacji zużytych
elektrolitów i produktów ostrzenia, ograniczenia korozyjności zespołów szlifierki, zagrożenia pożarowego), bezpieczeństwo pracy, koszty
elektrolitów i okres ich trwałości [6, 7, 8, 9]. Spełnienie wszystkich
wymienionych kryteriów jest bardzo trudnym i złożonym zadaniem
badawczym. W związku z tym skupiono się nad doborem elektrolitów
spełniających najistotniejsze wymagania, a mianowicie: zmniejszenie
uciążliwości dla środowiska i otoczenia, ograniczenie korozyjności
zespołów szlifierki oraz zapewnienie skuteczności ostrzenia ściernic.
Działania zmierzające do ograniczenia uciążliwości elektrolitów dla
środowiska i otoczenia polegały na wyeliminowaniu z ich składu
chemicznego związków toksycznych i niebezpiecznych (np.: azotynów i chromianów). Ograniczenie korozyjności zespołów szlifierki
osiągnięto poprzez zmniejszeniu stężenia związków chemicznych
w roztworze (do około 5%) oraz zastosowanie dodatków ochronnych. Przeprowadzone badania umożliwiły opracowanie pięciu wieloskładnikowych roztworów elektrolitów [3, 5], których właściwości
fizyko-chemiczne przedstawiono w tabeli 1.

34

Ekonomia i Zarządzanie 2(9)/2016

Tabela 1. Właściwości fizyko-chemiczne roztworów elektrolitów.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Skład chemiczny i właściwości elektrolitu
Skład
chemiczny
Stężenie
roztworu (%)
Dodatek
ochronny (%)
Gęstość elektrolitu (g/cm3)
pH elektrolitu

Nr roztworu elektrolitu
R1

R2

R3

R4

R5

NaCl, KNO2, NaCl, KNO2, NaCl, KNO3, NaCl, KNO2, NaCl, KNO3,
KNO2,KNO3, KNO2,KNO3, Na2O3,
KNO2,KNO3, Na2O3,
CaCO3
Na2CO3
Na2CO3
5

5

5

5

5

–

–

0,5

1

–

1,04

1,039

1,039

1,042

1,043

9,7

10,81

10,80

10,81

10,90

4. Badania roztworów elektrolitów
w procesie ECDG-AC
Celem prezentowanych badań było określenie warunków równowag
elektrochemicznych,
ustalenie
minimalnej
gęstości
prądu
roztwarzania tych metali i prędkości roztwarzania metali
wchodzących w skład spoiwa i produktów szlifowania w dobranych
roztworach elektrolitów oraz ocena korozyjnego działania
elektrolitów na zespoły konstrukcyjne szlifierki. Badania polegały na
roztwarzaniu próbek metali wchodzących w skład spoiwa
i szlifowanych
materiałów
oraz
wykonaniu
pomiarów
chronowoltamperometrycznych [1, 2, 8, 9]. Zakres badań obejmował
roztwarzanie metali Cu, Sn i Ag – wchodzących w skład spoiwa
ściernicy (S3012 175x6x3x32 D125/100 C75 M100) oraz Co, Ti i W –
metali wchodzących w skład szlifowanych węglików spiekanych,
a także badania rentgenometryczne powstających produktów erozji.
Przydatność dobranych elektrolitów oceniano na podstawie
prędkości roztwarzania poszczególnych metali. Wskaźnikiem
charakteryzującym prędkość roztwarzania metali w elektrolitach była
wartość gęstości prądu, przy której ustala się równowaga pomiędzy
reakcjami anodowego roztwarzania metali i katodowej redukcji
składników elektrolitu (rys. 3). Podstawą do wyznaczenia
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potencjałów równowagi i prądu roztwarzania były opracowane
woltamperogramy cykliczne i wykresy zależności Tabela [1, 2, 8].
Porównawczą ocenę wpływu poszczególnych elektrolitów na
prędkość roztwarzania składników metalowego spoiwa ściernicy
przedstawiono na wykresach (rys. 4–5). Analiza wykresów wskazuje,
że skład chemiczny roztworów elektrolitów oraz zastosowany
dodatek ochronny (występujący w elektrolitach R3 i R4) mają istotny
wpływ na prędkość roztwarzania składników ściernicy. Dotyczy to
w szczególności prędkości roztwarzania Cu i Sn – składników spoiwa
ściernicy oraz Co – metalu wiążącego węgliki spiekane zalepiające
CPS. Prędkość roztwarzania tych metali w dobranych elektrolitach
zmieniała się prawie trzykrotnie, a największą jej wartość uzyskano
dla elektrolitu R5. Wpływ pozostałych elektrolitów na prędkość
roztwarzania metali można uszeregować w następującej kolejności:
R1, R2, R3 i R4.
Przeprowadzone badania wykazały, że dobrane elektrolity zapewniają roztwarzanie wszystkich metali wchodzących w skład spoiwa ściernicy (Ag, Cu, Sn) i produktów zalepiających CPS (Co, W), co
warunkuje ich przydatność w rzeczywistych warunkach procesu
ECDG-AC. Wyjątkiem jest tu tytan, który wskutek pasywacji wytwarza
na CPS warstwę tlenków. Roztwarzanie wszystkich składników spoiwa i ściernicy oraz kobaltu, który jest metalem wiążącym węgliki
spiekane (WC i TiC), spowoduje także zrywanie tlenków tytanu z CPS
w procesie ECDG-AC. Ten fakt został potwierdzony w badaniach rentgenograficznych produktów reakcji elektrochemicznych powstających w procesie ECDG-AC (rys. 6).
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Rys. 3. Wykresy chronopotencjometryczne roztwarzania składników ściernicy i szlifowanych materiałów: a) miedź, b) cyna, c) srebro, d) tytan, e) kobalt, f) wolfram;
elektrolit R3.
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Ocena korozyjnego działania elektrolitów na zespoły szlifierki
polegała na określeniu prędkości korozji żelaza w tych elektrolitach
(rys. 5). Badania wykazały, że najmniejszą prędkość korozji uzyskano
dla elektrolitów R3 i R4 zawierających dodatek ochronny (w ilości
około 0,5÷1%). Ograniczenie korozyjnego działania elektrolitów na
zespoły konstrukcyjne szlifierki uzyskano m.in. przez zastosowanie
roztworów alkalicznych o wysokim pH (pH > 9,4), zmniejszenie stężenia związków chemicznych w roztworze oraz stosowanie związków
ochronnych.
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Na podstawie przeprowadzonych pomiarów chronowoltamperometrycznych oraz analizy uzyskanych wyników ustalono, że minimalna gęstość prądu, przy której roztwarzaniu ulegają wszystkie metale wchodzące w skład ściernicy wynosi około 0,3A/cm2 (rys. 3). Ten
fakt został także potwierdzony w badaniach rentgenograficznych
identyfikujących produkty reakcji elektrochemicznych przedstawionych na wykresach (rys. 6).
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Rys. 6. Dyfraktogramy produktów erozji składników ściernicy: a) miedź – próbka,
b) miedź – osad z elektrolitu, c) cyna, d) srebro, e) kobalt, f) tytan, elektrolit R3.
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5. Przebiegi reakcji elektrochemicznych
i identyfikacja produktów erozji
Analiza przebiegu reakcji elektrochemicznych dotyczyła procesu
roztwarzania wszystkich metali wchodzących w skład spoiwa ściernicy (S3012 175x6x3x32 D125/100 C75 M100) oraz produktów szlifowania zalepiających CPS przy szlifowaniu węglików spiekanych
(S20S). Próby roztwarzania tych metali przeprowadzono wskali laboratoryjnej, stosując do pomiaru elektrolizer potencjostat/galwanostat
(ECO CHEMIE) oraz metodę chronowoltamperometrii [1, 2, 8, 9].
Przykładowe wykresy chronopotencjometryczne roztwarzania tych
metali w dobranym roztworze elektrolitu (R3) przedstawiono na rysunku 4. Obrazują one przebiegi zmian potencjałów elektrody E(t)
w czasie roztwarzania, odpowiadającym rzeczywistemu okresowi
ostrzenia ściernic metodą ECD-AC (tj. około 15min).
5. 1. Roztwarzanie miedzi

Analiza zmian potencjału elektrody (próbki) wskazuje, że przy
najmniejszej gęstości prądu (0,003 A/cm2) zachodzą reakcje roztwarzania miedzi do jej jonów Cu+ i Cu2+, które tworzą ze składnikami roztworu produkty reakcji (rys. 3a). Obserwacja otoczenia
elektrody wykazała powstawanie niebieskiego osadu (CuCl2).
Po zakończeniu procesu roztwarzania na powierzchni elektrody
widoczny był także osad koloru białego (CuCl). Znaczna część powstających produktów zsuwała się z powierzchni elektrody opadając na dno elektrolizera. Produkty te po całkowitej sedymentacji
zmieniały barwę na brunatno-brązową. Identyfikacja rentgenograficzna powstałych produktów (rys. 6a i 6b) wykazała, że na powierzchni elektrody powstawały głównie związki CuCl
i 3Cu(OH)2CuCl2, natomiast w osadzie z roztworu elektrolitu (po
sedymentacji i wysuszeniu) związki: Cu2O, CuO oraz
Cu7Cl4(OH)10H2O. Uwzględniając wyniki analizy procesu anodo-
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wego roztwarzania miedzi ustalono następujące reakcje elektrochemiczne (1÷8):
Cu  Cu+ + e;

E = + 0,279

(1)

Cu  Cu2+ + 2e;

E = + 0,093

(2)

Cu2+ + Cl- + e  CuCl;

E = + 0,300

(3)

Cu2+ + 2Cl-  CuCl2;
Cu + Cl-  CuCl;

(4)
E = - 0,105

(5)

2CuCl + H2O  Cu2O + 2Cl- + 2H+

(6)

2Cu2O + 4H2O + 2Cl-  3Cu(OH)2CuCl2 + 2H+ +4e;

(7)

E = +0,207 – 0,0295 pH – 0,0295 (Cl-).

(8)

Z przedstawionych reakcji i pomiarów rentgenograficznych wynika, że po stosunkowo krótkim czasie (około 5h) pozostawania produktów reakcji (osadu) w roztworze elektrolitu następuje ich przekształcenie głównie w tlenki miedzi oraz złożony związek
Cu7Cl4(OH)10H2O. Ten kierunek przemian reakcji jest korzystny
z punku widzenia trwałości roztworu elektrolitu oraz możliwości jego
regeneracji. Zidentyfikowana w produktach reakcji niewielka ilość
związku Cu7Cl4(OH)10H2O może wskazywać na nieznaczne obniżenie
stężenia jonów Cl- i OH- w roztworze elektrolitu.
5.2. Roztwarzanie cyny
Analiza przebiegu zmian potencjału E(t) (rys. 3b) pozwala stwierdzić,
że już przy najniższej gęstości prądu roztwarzania (i = 0,0038 A/cm2)
zachodzą reakcje powstawania jonów Sn+2 i Sn+4. Przy tej gęstości
prądu wartości potencjałów odpowiadają w przybliżeniu potencjałom
standardowym (dla Sn+2 E = 0,23V i Sn+4 E = 0,382V). Podczas tych
reakcji na powierzchni elektrody powstał biały gąbczasty osad.
Zwiększenie gęstości prądu roztwarzania (do i = 0,048A/cm2) powo-
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duje wzrost potencjału elektrody, a po czasie polaryzacji około 600 s
obserwuje się prawie całkowite roztworzenie na granicy zanurzenia
w roztworze elektrolitu. Na powierzchni elektrody powstał biały porowaty osad, utworzony przez tlenki i wodorotlenki cyny, których
obecność potwierdziła także analiza rentgenograficzna (rys. 6c).
Uwzględniając powyższe wyniki, zaproponowano następujące reakcje
(9÷16):
Sn  Sn2+ + 2e;

E = - 0,382

(9)

Sn2+  Sn4+ +2e;

E = - 0,092

(10)

Sn  Sn4+ + 4e;

E = - 0,232

(11)

Sn + 2H2O  Sn(OH)2 + 2H+ + 2e;

E = - 0,742

(12)

Sn + 2H2O  SnO2 + 4H+ + 4e;

E = - 0,752

(13)

Sn + 3OH-  HSnO2- + H2O + 2e;

E = - 1,15

(14)

HSnO2- + 3OH- + H2O  Sn(OH)6-2 + 2e;
Sn(OH)2  SnO + H2O;

(15)
E = - 1,172.

(16)

Z przedstawionych reakcji wynika, że produktami procesu roztwarzania cyny są stwierdzone w pomiarach rentgenograficznych
tlenki cyny i wodorotlenek cyny Sn(OH)2. Przedstawione reakcje anodowego roztwarzania cyny wskazują na możliwość obniżania się stężenia jonów OH- w elektrolicie.
5.3. Roztwarzanie srebra
Charakterystyki zmian potencjału E(t) (rys. 3c) wskazują, że dla małych gęstości prądu (i = 0,001÷0,0025 A/cm2) potencjały elektrody są
stałe, a ich wartości odpowiadają reakcji elektrodowej srebra w obecności jonów Cl- i OH-. W tym przypadku na powierzchni elektrody
stwierdzono powstawanie szarego, dobrze przylegającego osadu
chlorku srebra (elektroda chloro-srebrna). Podwyższenie gęstości
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prądu do 0,16 A/cm2 powodowało wzrost potencjału do około 0,55V,
odpowiadającego anodowemu roztwarzaniu srebra. Równocześnie
nie stwierdzono obecności jonów srebra w roztworze elektrolitu.
Przy podwyższonych gęstościach prądu zaobserwowano tworzenie
się białego osadu dyfundującego w głąb roztworu. Mogą go tworzyć
związki AgCl lub Ag2CO3. Ich obecność potwierdziła analiza rentgenograficzna produktów roztwarzania na powierzchni elektrody oraz
osadu w roztworze elektrolitu (rys. 6d). Podstawowym składnikiem
osadu z roztworu elektrolitu jest AgCl oraz niewielka ilość AgO. Dla
analizowanego procesu anodowego roztwarzania srebra zaproponowano następujące reakcje elektrochemiczne (17÷23):
Ag  Ag+ + e;

E = + 0,557

(17)

Ag + Cl-  AgCl;

E = - 0,20

(18)

2Ag + 2OH-  Ag2O+ H2O + 2e;

E = + 0,102

(19)

Ag2O + 2OH-  2AgO + H2O + 2e;

E = + 0,358

(20)

2AgO + 2OH-  Ag2O3 + H2O + 2e;

E = + 0,498

(21)

2Ag + CO32-  Ag2CO3 + 2e;

E = + 0,218

(22)

Ag2CO3  Ag2O + CO2.

(23)

Uzyskane wyniki pomiarów rentgenograficznych oraz przebieg
reakcji elektrochemicznych wskazują, że proces anodowego roztwarzania srebra może prowadzić do niewielkiego obniżenia się stężenia
jonów Cl- w roztworze elektrolitu, ponieważ głównym produktem
reakcji jest AgCl.
5.4. Roztwarzanie kobaltu
Charakterystyki zmian potencjału elektrody kobaltu E(t) (rys. 3e)
wskazują, że przy małej gęstości prądu jego potencjał roztwarzania
jest ujemny. Na powierzchni próbki obserwowany jest różowy osad,
który dyfunduje w głąb roztworu elektrolitu, co wskazuje na możli44
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wość powstawania wodorotlenku kobaltu. Zwiększenie gęstości prądu do wartości i = 0,293A/cm2 powoduje roztwarzanie kobaltu do
jonów Co+3. Przy tej gęstości prądu obserwowano szybkie zrywanie
produktów roztwarzania z powierzchni próbki, a po czasie polaryzacji około 500 s gwałtowny wzrost potencjału oraz całkowite roztwarzanie próbki na granicy jej zanurzenia w elektrolicie.
Przebieg procesu roztwarzania wskazuje, że produktami reakcji
elektrochemicznych mogą być: chlorek kobaltu, trudno rozpuszczalny
wodorotlenek kobaltu oraz węglan kobaltu. Pomiary rentgenograficzne produktów roztwarzania (rys. 6e) potwierdziły obecność
dwóch pierwszych związków, tj. CoCl2 i Co(OH)2. Uwzględniając wyniki analizy procesu roztwarzania kobaltu, można zaproponować następujące reakcje 24÷32):
Co  Co2+ + 2e;

E = - 0,522

(24)

Co  Co3+ + 3e;

E = + 0,088

(25)

Co2+  Co3+ + e;

E = + 1,598

(26)

Co + CO32-  CoCO3 + 2e;

E = - 0,932

(27)

Co + 2OH-  Co(OH)2 + 2e;

E = - 0,972

(28)

Co(OH)2 + OH-  Co(OH)3 + e;

E = - 0,0724

(29)

Co + 2H2O  Co(OH)2 + 2H+ + 2e;

E = - 0,562

(30)

Co2+ + 2Cl-  CoCl2

(31)

Co2+ + C032-  CoCO3.

(32)

Analiza przedstawionych reakcji wskazuje na możliwość zmniejszania się w roztworze elektrolitu jonów OH- i Cl-.
5.5. Roztwarzanie węglika tytanu
Charakterystyki zmiany potencjału E(t) (rys. 3d) pozwalają
stwierdzić, że przy małej gęstości prądu na powierzchni elektrody
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powstaje warstwa tlenkowa. Powierzchnia próbki pokrywa się bowiem nalotem o białym zabarwieniu. Obecność tlenku tytanu potwierdziły także badania rentgenograficzne (rys. 6f). Dla procesu roztwarzania tego związku można zaproponować reakcję jego rozpadu:

Ti C + 6OH-  TiO2 + CO2 + 2H+ + 2H2O + 8e. (33)
Proces roztwarzania tytanu prowadzący do powstania jego tlenków może przebiegać wg następujących reakcji (34 ÷ 39):
Ti  Ti2+ + 2e;

E = - 1,862

(34)

Ti2+  Ti3+ + e;

E = - 0,612

(35)

Ti + 2H2O  TiO2 + 4H+ + 4e;

E = - 1,102

(36)

Ti + H2O  TiO + 2H+ + 2e;

E = - 1,962

(37)

Ti + H2O  TiO2+ + 2H+ + 4e;

E = - 1,122

(38)

Ti3+ + H2O  TiO2+ + 2H+ + e;

E = - 0,142.

(39)

Powstające w wyniku reakcji tlenki tytanu wskazują na jego pasywację, ponieważ jony tego metalu powstają przy ujemnych wartościach potencjału. Można więc oczekiwać ich obecności w roztworze
elektrolitu.
5.6. Roztwarzanie węglika wolframu
Charakterystyki zmiany potencjału E(t) (rys. 3f) wskazują, że dla małych gęstości prądu występuje ujemny potencjał elektrody. Jego wartość wynosząca0,25V odpowiada reakcji jonizacji wolframu. Wzrost
gęstości prądu powoduje pasywację powierzchni próbki, analogicznie
jak w przypadku tytanu. Proces roztwarzania węglika wolframu powoduje rozpad tego związku do kwasu wolframowego i dwutlenku
węgla. Przebieg reakcji chemicznej tego rozpadu opisuje równanie:
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WC + 10OH-  WO42- + CO2 + 2H+ + 4H2O + 10e. (40)
W procesie roztwarzania próbki wolframu stwierdzono powstawanie na powierzchni elektrody ciemnego nalotu (warstwy tlenkowej) oraz stosunkowo wysoki potencjał anodowy (około2,5 V) występujący już przy niewielkiej gęstości prądu. Wynika zatem, że wolfram w tym procesie ulega pasywacji. Możliwe są następujące reakcje
wolframu w badanym roztworze elektrolitu:
W + 2H2O  WO2 + 4H+ + 4e;

E = - 0,362

(41)

W + 3H2O  WO3 + 6H+ + 6e;

E = - 0,332.

(42)

Z przedstawionych reakcji wynika, że produktami roztwarzania
węglika wolframu będą tlenki wolframu oraz wydzielający się dwutlenek węgla. Badania wykazały, że anodowemu roztwarzaniu ulegają
wszystkie metale wchodzące w skład spoiwa ściernicy (Ag, Cu, Sn)
oraz kobalt, który jest metalem wiążącym dla węglików spiekanych
(TiC – Co i WC – Co) zalepiających CPS. W następstwie roztwarzania
kobaltu węgliki TiC i WC ulegają rozpadowi głównie do CO2 i tlenków
metali składowych, pasywnych względem roztworu. Ich pasywność
nie wpływa jednak na utrudnienie procesu ostrzenia ściernicy, bowiem roztwarzanie metali spoiwa ściernicy (Ag, Cu, Sn) oraz kobaltu
powoduje ich zrywanie z CPS.
Podstawowymi produktami reakcji elektrochemicznych w procesie roztwarzania są: chlorki, tlenki oraz węglany roztwarzanych metali. Wymienione związki chemiczne występują w roztworze elektrolitu
głównie w postaci osadów dających się łatwo odfiltrować, co jest bardzo korzystne przy regeneracji roztworu i utylizacji odpadów z procesu ostrzenia ściernic. Wykazano, że w procesie anodowego roztwarzania metali może występować obniżenie stężenia jonów Cl- i OHw roztworze elektrolitu. Ten ujemny efekt można eliminować przez
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uzupełnianie roztworu elektrolitu odpowiednimi związkami, kontrolując przy tym stężenie jonów i pH elektrolitu [4].

5. Podsumowanie
Prezentowane badania potwierdzają możliwość zastosowania w procesie elektrochemicznego ostrzenia ECDG-AC ściernic supertwardych
roztworów elektrolitów o małym stężeniu związków chemicznych.
Ustalony skład chemiczny niskostężeniowych roztworów elektrolitów (zawierających około 5% związków chemicznych) zapewnia
wymaganą skuteczność procesu ostrzenia ściernic metodą ECDG-AC.
Roztwory elektrolitów charakteryzują się znacznie mniejszą szkodliwością dla środowiska naturalnego i otoczenia oraz małą korozyjnością zespołów szlifierki.
Badania elektrochemiczne umożliwiły opracowanie przebiegu
reakcji elektrochemicznych w procesie ostrzenia ścienic metodą
ECDG-AC, natomiast badania rentgenometryczne identyfikację powstających produktów erozji elektrochemicznej. Wykazano, że anodowemu roztwarzaniu ulegają wszystkie metale wchodzące w skład
metalowego spoiwa ściernicy i szlifowanych materiałów. Podstawowymi produktami zachodzących reakcji elektrochemicznych są chlorki, tlenki, wodorotlenki i węglany roztwarzanych metali. Wymienione
związki chemiczne występują w roztworze elektrolitu głównie w postaci osadów, dających się łatwo odfiltrować. Analizy chemiczne nie
ujawniły obecności związków chemicznych uciążliwych dla środowiska naturalnego lub szkodliwych dla obsługi szlifierki i otoczenia.
Wyniki badań potwierdziły możliwość ograniczenia korozyjnego
oddziaływania roztworów elektrolitów na korozyjność zespołów szlifierki poprzez zastosowanie roztworów alkalicznych o pH ≥ 9,4 oraz
zastosowanie dodatków ochronnych.
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Streszczenie:
Artykuł poświęcony został omówieniu specyficznej daniny publicznej obowiązującej w polskim systemie podatkowym, jaką był kiedyś podatek, a dziś
już opłata od posiadania psów. W publikacji w sposób kompleksowy omówiono konstrukcję prawną opłaty zgodnie z regulacjami zawartymi
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz
przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych drogą elektroniczną w gminach województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają
na swoim obszarze omawianą opłatę. Celem badania było ustalenie, czy
1

Niniejszy artykuł powstał na bazie badań i pracy magisterskiej Magdaleny Jurczuk pt. ,,Opłata od posiadania psów w gminach województwa kujawskopomorskiego”.
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opłata od posiadania psów w tych gminach generuje koszty, dochody, czy też
osiągnięte dochody wystarczają tylko na pokrycie kosztów związanych
z poborem tej opłaty. Autorka badania dążyła do odpowiedzi na pytanie, czy
ta danina publiczna pełni typową funkcję fiskalną, czy też jej występowanie
ma podłoże o charakterze wychowawczym bądź kompensacyjno –odszkodowawczym. Artykuł powstał w oparciu o analizę aktów prawnych, dostępnej
literatury przedmiotu oraz przy wykorzystaniu orzecznictwa sądów administracyjnych. Ponadto przedstawiono wyniki badań empirycznych, które stanowiły istotną część pracy magisterskiej Magdaleny Jurczuk o takim samym
tytule jak poniższy artykuł.
Abstract: The article is about the specific public levy that existed in the
Polish tax system as a tax. Nowadays it is the fee for dog ownership. The
publication is about legal fees in accordance to the regulations on local taxes
and fees contained in the Act of 12 January 1991 and presents the results of
empirical research conducted electronically in the municipalities of
Kujawsko-Pomorskie, which have discussed fee on their area. The aim of the
study was to determine whether the charge of having dogs in these municipalities generate costs, revenues, or income achieved sufficient only to cover
costs associated with the collection of the fee. The author of the study has
sought to answer the question whether this public tribute functions as a
typical fiscal fee or its occurrence is based on educational or compensating
role. This article is based on the analysis of legal acts, the available literature
and using case law of administrative courts. Moreover, the authors presented the empirical research taken from Ms Magdalena Jurczuk thesis titled as
this article.
Słowa kluczowe: opłaty lokalne; opłata od posiadania psów; opodatkowanie psów
Keywords: local fees; the fee for dog ownership; dogs taxation
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1. Wprowadzenie
Polski system podatkowy, obecnie bardzo rozbudowany, przewiduje
wprowadzenie w drodze uchwały na terenie danej gminy zadziwiającej i dość nietypowej daniny publicznej, jaką był kiedyś podatek,
a dziś już opłata od posiadania psów. Historia podatku od posiadania
psów w Polsce jest bardzo bogata. Wraz z kolejną nowelizacją ustawy
regulującej podatki i opłaty lokalne zmieniała się konstrukcja tego
podatku, katalog zwolnień podatkowych oraz charakter jego wprowadzenia – obligatoryjny lub fakultatywny.
Przełomowym momentem w historii tej daniny było jej zniesienie jako podatku z dniem 1 stycznia 2008 r. Dokonano tego na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw2. Istotnym
jest, że ustawodawca nie zrezygnował wtedy całkowicie z funkcjonowania omawianej daniny publicznej, natomiast przekształcił ją
w opłatę o charakterze fakultatywnym, która uregulowana została
w art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych3. Powodem takiego a nie innego działania ustawodawcy był
fakt masowej krytyki funkcjonowania podatku od posiadania psów,
zarówno przez obywateli będących jego podatnikami, jak i samorządy
gmin, które zobowiązane były do pobierania i egzekwowania należności z jego tytułu. Podatnicy często na przedmiot opodatkowanie
reagowali śmiechem spowodowanym niedowierzaniem, że opodatkowaniu podlega posiadanie psów. Zasadniczym argumentem, który
nieustannie podnoszono przez obie strony, był fakt, że wpływy
z omawianej daniny publicznej nie były znaczące, a wręcz marginalne.
Kwestia niezadowolenia społecznego w tym czasie była na tak wysokim poziomie, że konieczność zmian w tej dziedzinie była niezbędna4.

Dz.U. z 2006 r., Nr 249, poz. 1828.
Tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 716 ze zm., dalej: ,,ustawa” lub u.p.o.l.
4 J. Politowicz, Funkcje i efektywność opłaty od posiadania psów, [w:] Studenckie Prace
Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 15, Wrocław 2014, s. 111.
2
3
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Charakterystycznym dla opłaty jest stwierdzenie, że to danina
publiczna, która posiada wszystkie cechy podatku (tj. przymusowość,
bezzwrotność, jednostronność ustalania, przewłaszczenie, świadczenie pieniężne) poza jedną: opłata, w przeciwieństwie do nieodpłatnego podatku, jest daniną odpłatną5. Oznacza to, że w zamian za świadczenie pieniężne wnoszący je podmiot otrzymuje od związku publicznoprawnego, na rzecz którego opłata jest wnoszona, świadczenie
wzajemne, zazwyczaj w postaci usługi (np. po uregulowaniu opłaty
skarbowej usług w postaci otrzymania stosownego zaświadczenia),
którego wartość odpowiada wartości świadczenia pieniężnego6.
Współcześnie obowiązująca opłata od posiadania psów posiada
wszystkie cechy podatku, gdyż jest świadczeniem charakteryzującym
się brakiem cechy odpłatności, która w doktrynie uważana jest za
najistotniejszy element konstrukcyjny opłat7. Analiza katalogu opłat
lokalnych zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych pozwala na zasadne stwierdzenie, że niektóre świadczenia, mimo iż posiadają wszystkie cechy podatku, nazywane są przez ustawodawcę
opłatami. Z tego względu nasuwa się pytanie: z jakich względów daniny spełniające wszystkie cechy podatków i w istocie rzeczy będące
podatkami ustawodawca w przepisach prawnych określa opłatami?8

2. Konstrukcja prawna opłaty od posiadania psów
Zgodnie z umocowaniem zawartym w art. 18a ust. 1 u.p.o.l. ,,Rada
gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera

5
6
7

8
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B. Brzeziński, Wprowadzenie do prawa podatkowego, Toruń 2008, s. 29.
Z. Ofiarski, Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, Warszawa 2010, s. 25.
K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, Komentarz do art. 18a ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, [w:] T. Brzezicki, K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, J. Wantoch-Rekowski, Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Gdańsk 2013,
s. 480.
L. Etel, R. Dowgier, Podatki i opłaty lokalne – czas na zmiany, Białystok 2013, s. 96.
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się od osób fizycznych posiadających psy”. W ten sposób z dniem
1 stycznia 2008 r. katalog opłat lokalnych został poszerzony
o dodatkową fakultatywną daninę publiczną, która może – lecz nie
musi – być wprowadzona na terenie danej gminy w formie stosownej
uchwały9. Ustawodawca w tym przepisie wyraźnie wskazuje, że podmiotem, na którym ciąży obowiązek podatkowy, pod warunkiem jego
ustanowienia, z tytułu opłaty od posiadania psów, jest osoba fizyczna
posiadająca minimum jednego psa.
Natomiast w sytuacji, gdy pies jest własnością osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, obowiązek zapłaty opłaty nie powstanie10. Warto zwrócić uwagę na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 sierpnia 2002 r11,
zgodnie z którym w sytuacji „kiedy pies stanowi majątek spółki cywilnej, wspólnik tej spółki pozbawiony jest nad nim takiego władztwa, które uzasadniałoby jego obowiązek podatkowy”. Istotnym jest,
że przytoczony wyrok zapadł na podstawie nieobowiązujących już
przepisów prawa, natomiast nadal zachowuje swoją aktualność
w literaturze przedmiotu. Zaznaczyć należy, że spółka, nie mając
podmiotowości prawnej, nie może być właścicielem psa, co w rezultacie sprowadza się do faktu, że posiadaczami są jej wspólnicy, którzy
powinni być podatnikami. W takim przypadku nie wiadomo również,
czy odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe ciąży solidarnie na
wszystkich wspólnikach, czy też może być rozbite na poszczególne
jednostki. Ze względu na pewnego rodzaju ułomność regulacji uznaje
się, że opłata ta nie może być nałożona na wspólników spółki, a tym
bardziej na samą spółkę12.

9
10
11
12

D. Michta, L. Pankrac, Podatki i opłaty lokalne. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2015, s. 118.
K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, Komentarz do art. 18a ustawy o podatkach
i opłatach..., s. 481.
III SA 3153/01, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (CBOSA).
K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, Komentarz do art. 18a ustawy o podatkach i opłatach..., s. 481.
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Przedmiotem opodatkowania jest posiadanie psa na terenie danej gminy. Natomiast problem rodzi się w sytuacji, gdy osoba fizyczna
odda go w posiadanie zależne, które uregulowane jest w art. 336
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny13. Zgodnie z art.
337 Kodeksu cywilnego posiadacz samoistny nie traci posiadania w
sytuacji, gdy odda drugiemu rzecz w posiadanie zależne. Nie jest wtedy jasne, na kim ciąży obowiązek podatkowy w zakresie opłaty od
posiadania psów, gdyż w takiej sytuacji zauważane są dwa podmioty,
które teoretycznie mogłyby być podatnikami.
Kolejnym elementem konstrukcyjnym opłaty od posiadania psów
jest jej stawka podatkowa określana jako instrument, który służy do
określenia kwoty należności podatkowej w stosunku do podstawy
opodatkowania14. Samorządowe organy stanowiące gminy decydują
o wysokości opłat lokalnych, stosując ograniczenia przyjęte przez
ustawodawcę w art. 19 u.p.o.l., z tym że podejmując uchwałę w sprawie określania stawek, nie mogą przekraczać górnych granic określonych w ustawie. W myśl art. 19 pkt 1 lit. f) ustawy stawka opłaty od
posiadania psów nie może przekroczyć 100 zł rocznie od jednego psa,
jednakże trzeba zaznaczyć, że co roku obowiązująca stawka ulega
zmianie.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy górne granice stawek kwotowych
określonych w art. 19 pkt 1 i obowiązujących w danym roku podatkowym ulegają corocznej zmianie na następny rok podatkowy w stosunku odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają
zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego15.
Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ogłaszane są w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw fi13
14
15
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Tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1844 ze zm.
C. Kosikowski, J. Matuszewski, Opodatkowanie posiadania psów czyli płacz ze
śmiechu wokół budy, Warszawa 2002, s. 234.
Wskaźnik cen ustalany jest na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.
Ekonomia i Zarządzanie 2(9)/2016

nansów publicznych, które publikuje się w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Poniższa tabela wskazuje
górne granice stawki kwotowej opłaty od posiadania psów w latach
2008–2016.
Tabela 1. Maksymalne stawki opłaty od posiadania psów w latach 2008–2016.

Lp.

Rok

Stawka opłaty w złotych

1.

2008

100

2.

2009

104,2016

3.

2010

107,8517

4.

2011

110,6618

5.

2012

115,3119

6.

2013

119,9320

7.

2014

121,0121

8.

2015

121,5022

9.

2016

120,0523

Źródło: Opracowanie własne na podstawie obwieszczeń ministra właściwego do
spraw finansów publicznych.
16
17
18
19

20
21
22
23

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531).
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742).
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755).
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95,
poz. 961).
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. , poz. 587).
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. 2013, poz. 724).
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r., (M.P., poz. 718).
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P., poz. 735).
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Zobowiązanie podatkowe w opłacie od posiadania psów, mimo
braku określonych przepisów ustawowych, powstaje z mocy prawa
(pod warunkiem ustanowienia tej opłaty w drodze uchwały), zatem
należność winna być uregulowana bez wezwania obowiązanego do jej
zapłaty przez organ podatkowy. Ustawodawca nie przewidział w odniesieniu do posiadaczy psów żadnych obowiązków związanych ze
składaniem deklaracji, co oznacza, że posiadacze psów zobowiązani
są jedynie do samodzielnego obliczenia kwoty opłaty i wpłacenia go
we właściwym terminie na rachunek gminy. Należy zauważyć, że
stawka roczna opłaty, zasady jej ustalania, poboru oraz termin płatności muszą wynikać z podjętej w tym zakresie uchwały rady gminy.
W przypadku nieuiszczenia należności podatkowej w terminie organ
podatkowy ma prawo wszcząć postępowanie zmierzające do określenia wysokości zobowiązania podatkowego i wydania w tym zakresie
decyzji na podstawie art. 21 § 3 Ordynacji Podatkowej24 o charakterze
deklaratoryjnym, co oznacza, że wynikającą z niej należność podatnik
musi uiścić wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi jak dla zaległości
podatkowej25.
Szczegóły dotyczące zasady poboru oraz terminy płatności opłaty
od posiadania psów, jak już wcześniej wspomniano, powinna zawierać uchwała, którą zobowiązana jest podjąć rada gminy. Wobec tego,
że ustawa milczy w tej materii, słuszne jest, aby samorządowe organy
stanowiące gminy skrupulatnie określiły zasady dotyczące poboru
omawianej daniny publicznej i terminów jej zapłaty. Głównym tego
celem jest uniknięcie ewentualnych luk oraz wątpliwości w przyszłym
stosowaniu uchwały. Opłata od posiadania psów jest daniną roczną,
toteż powinna być pobierana raz w roku od jednego psa26.
Ze względu na fakt, że obowiązek podatkowy zapłaty daniny publicznej ciążący na konkretnej osobie może ustać w trakcie trwania
24
25
26
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Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.
R. Dowgier, L. Etel, B. Pahl, M. Popławski, Podatki i opłaty lokalne. 601 pytań
i odpowiedzi, Warszawa 2012, s. 660.
A. Ciąglewicz-Miśta, N. Ciąglewicz, A. Talik, Podatki i opłaty lokalne. Komentarz.
Projekty uchwał. Orzecznictwo, Warszawa 2011, s. 69.
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roku podatkowego, za logiczne uważa się przyjęcie zasady proporcjonalności zmniejszenia opłaty. Oczywistym jest, że zachodzi to w sytuacji utraty psa27. Analogicznie przyjmując, nabycie psa w trakcie roku
podatkowego skutkować może współmiernym pomniejszeniem opłaty do okresu, w którym zwierzę faktycznie się pojawiło. Należy zaznaczyć, że przedstawione rozwiązanie nie jest obligatoryjne, natomiast
rada gminy ma pełne prawo do jego wykorzystania28.
Jak stanowi art. 19 pkt 2 u.p.o.l., rada gminy w odniesieniu do
opłat objętych ustawą ma prawo do:
1. zarządzania poboru daniny publicznej w drodze inkasa,
2. wskazania wybranych inkasentów,
3. określenia wysokości wynagrodzenia inkasentów.
Jak trafnie uznał NSA w wyroku z dnia 21 września 2007 roku29,
„status inkasenta zobowiązanego do poboru podatków i opłat stanowiących dochód budżetu jednostek samorządu terytorialnego powinien wynikać wprost z aktu prawa miejscowego, jakim jest stosowna
uchwała rady gminy wydana na podstawie upoważnienia ustawowego”. Zarządzenie poboru omawianej daniny publicznej w drodze inkasa nie jest równoznaczne z określeniem wynagrodzenia za inkaso
w sytuacji, gdy w uchwale rady gminy nie ma stosownej wzmianki na
ten temat30. Potwierdzeniem powyższych słów jest orzeczenie WSA
w Opolu z dnia 14 lipca 2009 roku31, w którym czytamy, że „brzmienie art. 19 pkt 2 u.p.o.l. nie przewiduje obligatoryjności ustalenia wynagrodzenia inkasenta w sytuacji, gdy zarządzono pobór opłat lokalnych w drodze inkasa”. Ponadto sąd wskazał, że „rada gminy może
ustalać wynagrodzenie dla inkasentów z tytułu poboru podatków
stanowiących dochody, odpowiednio budżetu gminy, powiatu lub
27
28
29
30
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D. Michta, L. Pankrac, Podatki i opłaty lokalne..., s. 119.
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województwa. Brzmienie powyższego zapisu nie budzi zatem żadnych wątpliwości, że skoro rada gminy może ustalać wynagrodzenie
inkasentów, to mamy do czynienia z uprawnieniem fakultatywnym
a nie obligatoryjnym”.
Kolejną kwestią do omówienia jest katalog sytuacji, w których nie
pobiera się opłaty od posiadania psów. Wyłączenia, jakie oferuje nam
prawodawca, prezentowane są w art. 18a ust. 2 ustawy. Zatem obligatoryjnemu zwolnieniu z uiszczania opłaty podlegają:
1. członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych,
urzędów konsularnych oraz inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów bądź zwyczajów międzynarodowych, jeżeli
nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego miejsca pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności. Omawiany przepis jest konsekwencją prawną międzynarodowych regulacji32;
2. osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych33, a wyłączenie dotyczy posiadania tylko jednego psa;
3. osoby niepełnosprawne z tytułu posiadania psa asystującego.
Zgodnie z wyżej wskazaną ustawą są to osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona jednym z odpowiednich orzeczeń:
a) zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech
stopni niepełnosprawności,
b) całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
c) niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku
życia.
W tym przypadku ustawodawca postanawia wyłączyć spod opodatkowania psa asystującego, którego należy pojmować jako psa właściwie wyszkolonego oraz specjalnie oznaczonego, który może być
32
33
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przewodnikiem osoby niewidomej, niedowidzącej, a także psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który pomaga w życiu społecznym34;
4. osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe, ale tylko z tytułu posiadania jednego psa.
W tym przypadku ustawodawca przyjął dwa kryteria, tj. wiek
oraz fakt samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego.
W związku z tym, że nie zostało określone w przepisach jego pojęcie, zawsze niezbędna jest każdorazowa weryfikacja indywidualnych przypadków35;
5. podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów. W tej regulacji istotne jest,
czy dany podmiot mieści się w definicji podatnika w ustawie
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym36

3. Opłata od posiadania psów w gminach
województwa kujawsko-pomorskiego
Przedmiotem przeprowadzonego badania empirycznego było zbadanie funkcjonowania opłaty od posiadania psów w gminach oraz miastach województwa kujawsko-pomorskiego, które zdecydowały się
na podjęcie stosownej uchwały w sprawie jej wprowadzenia na swoim terenie. Podstawowym celem badania było ustalenie, czy opłata od
posiadania psów w tych gminach generuje koszty, dochody, czy też
osiągnięte dochody wystarczają tylko na pokrycie kosztów związanych z poborem tej opłaty. Badanie miało na celu ustalenie, czy ta
danina publiczna pełni typową funkcję fiskalną, czy też jej występowanie ma podłoże o charakterze wychowawczym bądź kompensacyjno-odszkodowawczym. Zrealizowane badanie miało odpowiedzieć na
34
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pytanie, czy opłata od posiadania psów jest w ogóle opłacalna z punktu widzenia organów samorządu terytorialnego.
Terenem przeprowadzonego badania było województwo kujawsko – pomorskie, które powstało z dniem 1 stycznia 1999 roku na
mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa37. Województwo
kujawsko-pomorskie składa się z 19 powiatów oraz 4 miast na prawach powiatu (tj. Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz). Administracyjnie województwo to podzielone jest na 144 gminy (wiejskie –
92, miejskie – 17, wiejsko-miejskie – 35).
Po przeanalizowaniu Biuletynów Informacji Publicznej poszczególnych gmin i miast województwa kujawsko-pomorskiego ustalono,
iż spośród wszystkich jednostek samorządu terytorialnego najniższego szczebla zaledwie 44 z nich posiadają na swoim obszarze fakultatywną opłatę od posiadania psów38, co stanowi 30,55% ogółu województwa. Do tych gmin w dniu 6 kwietnia 2016 roku wystosowano
drogą elektroniczną wiadomość z prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankiety dotyczącej opłaty od posiadania psów.
Przed rozpoczęciem badania autorka wyróżniła kilka podstawowych problemów badawczych dotyczących funkcjonowania opłaty od
posiadania psów w gminach województwa kujawsko-pomorskiego.
37
38
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Dz.U. z 1998 r., Nr 96, poz. 603.
Opłatę od posiadania psów posiadają następujące gminy: w powiecie świeckim –
gmina Nowe i Osie; w powiecie grudziądzkim – gmina Łasin; w powiecie sępoleńskim – gminy: Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Więcbork, Sośno; w powiecie bydgoskim – gmina Koronowo, Osielsko i Nowa Wieś Wielka; w powiecie
chełmińskim – gmina Chełmno; w powiecie brodnickim – gmina Brzozie i Zbiczno; w powiecie nakielskim - gmina Mroczno i Nakło nad Notecią; w powiecie toruńskim – miasto Chełmża i gmina Chełmża; w powiecie golubsko-dobrzyńskim miasto Golub-Dobrzyń; w powiecie rypińskim - miasto Rypin i gmina Rypin;
w powiecie żnińskim – gminy: Barcin, Żnin i Gąsawa; w powiecie inowrocławskim
– miasto Inowrocław; w powiecie aleksandrowskim – miasto Ciechocinek oraz
gminy: Aleksandrów Kujawski i Zakrzewo; w powiecie lipnowskim – gminy: Dobrzyń nad Wisłą, Skępe i Tłuchowo; w powiecie mogileńskim – gmina Mogilno,
Strzelno i Dąbrowa; w powiecie radziejowskim – miasto Radziejów oraz gminy:
Osięciny i Topólka; w powiecie włocławskim – miasta: Lubraniec i Włocławek
oraz gminy: Chodecz, Lubień Kujawski, Boniewo, Choceń, Fabianki, Włocławek.
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Po przeprowadzonym badaniu chciała znaleźć odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Od kiedy w badanych gminach obowiązuje opłata od posiadania
psów?
2. Jaką podstawową funkcję pełni w gminach i miastach województwa kujawsko-pomorskiego opłata od posiadania psów?
3. Czy generuje ona dochody, koszty lub jedynie takie dochody, które pozwalają na pokrycie kosztów związanych z jej poborem?
4. Ile osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty zapłaciło tę należność w 2015 roku ?
5. Czy nieuiszczenie opłaty skutkuje wszczęciem postępowania podatkowego wobec podatnika?
6. Czy gminy i miasta województwa kujawsko-pomorskiego planują
rezygnację z opłaty od posiadania psów na swoim terenie?
Kolejnym etapem procedury badawczej było określenie hipotez
roboczych, które w literaturze przez M. Łobockiego nazywane są
,,próbą odpowiedzi na sformułowane uprzednio problemy badawcze,
przy czym są one świadomie przyjętymi przez badacza przypuszczeniami, wymagającymi potwierdzenia bądź odrzucenia w wyniku
przeprowadzonych badań”39. Zgodnie z przyjętymi wyżej problemami
badawczymi sformułowano kilka hipotez roboczych, które zostały
zweryfikowane w trakcie badania empirycznego:
1. W większości gmin i miast województwa kujawsko-pomorskiego
opłata od posiadania psów obowiązuje z chwilą wejścia w życie
przepisów ją wprowadzających.
2. W badanych gminach i miastach dominują pozafiskalne funkcje
opłaty.
3. W niektórych gminach dochody pozwalają jedynie na pokrycie
kosztów związanych z jej poborem, a w nielicznych funkcjonowanie opłaty generuje koszty zamiast dochodów.
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M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2007,
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4. Większość osób zobowiązanych do regulowania świadczenia
pieniężnego uiszcza opłatę we wskazanym terminie.
5. Nieuiszczenie opłaty przez osoby zobowiązane skutkuje we
wszystkich gminach wszczęciem odpowiedniej procedury postępowania podatkowego.
6. Gminy oraz miasta województwa kujawsko-pomorskiego nie
planują rezygnacji z opłaty od posiadania psów.
Metodą badawczą wykorzystaną w badaniu empirycznym była
metoda wywiadu socjologicznego, techniką – ankieta, a narzędziem
służącym do zbierania niezbędnych informacji – kwestionariusz ankiety. Ankieta zawierająca 8 pytań (w tym 1 pytanie otwarte i 7 pytań
zamkniętych) w dniu 6 kwietnia 2016 r. drogą elektroniczną została
wysłana do wszystkich jednostek, w których wcześniej ustalono obowiązywanie opłaty od posiadania psów (44 jednostki samorządowe).
Z uwagi na fakt, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa40
,,udostępnienie informacji publicznej na wniosek zainteresowanego
następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku”, badanie zakończono w dniu 20 kwietnia 2016 r. Do tego czasu
wpłynęło zaledwie 20 ankiet, które zakwalifikowane zostały do ostatecznej analizy, którą przedstawiono poniżej.
W badaniu ankietowym dotyczącym opłaty od posiadania psów
wzięło udział 20 gmin/miast województwa kujawsko-pomorskiego
spośród wszystkich 44, w których obowiązuje opłata od posiadania
psów, co stanowi ponad 45% ankietowanych. Pytanie pierwsze dotyczyło liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście. Zdecydowaną
większość – 85% (17 jednostek) stanowiły tereny zamieszkiwane
przez niewielką liczbę osób, szacowaną na poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Pozostałą część – 15% (3 jednostki) stanowili respondenci,
na których terenie zamieszkuje od 20 do 100 tysięcy mieszkańców.
Pytanie drugie dotyczyło określenia dokładnego roku, w którym
gmina/miasto zdecydowało się na wprowadzenie fakultatywnej opła40
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ty od posiadania psów. W tym pytaniu 100% ankietowanych wskazało, że przedmiotowa opłata we wszystkich gminach zaczęła obowiązywać od 2008 r., czyli z momentem jej wprowadzenia przez przepisy
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Tym samym potwierdziła
się pierwsza z hipotez roboczych postawiona przed rozpoczęciem
badania.
Kolejne pytanie związane było z określeniem funkcji, jaką spełnia
opłata od posiadania psów w ankietowanych gminach/miastach. Połowa ankietowanych – 50% wskazała, że ta danina publiczna spełnia
na ich terenie funkcję fiskalną. 30% ankietowanych zaznaczyło, że
opłata od posiadania psów pełni funkcję wychowawczą, a 20%
uczestników badania postawiło na funkcję kompensacyjnoodszkodowawczą. Wyniki badań nie potwierdziły założenia badacza
o dominującym wpływie pozafiskalnych funkcji opłaty od posiadania
psów, gdyż funkcja fiskalna jest tak samo ważna, jak dwie pozostałe,
zaliczane do funkcji pozafiskalnych. Spowodowało to sytuację, w której nie można stwierdzić jednoznacznie, która funkcja ma charakter
przewodni. W rezultacie można dojść do wniosku, że każda z badanych gmin/miast województwa kujawsko-pomorskiego, wprowadzając na swój teren opłatę od posiadania psów, kieruje się przede
wszystkim indywidualnością swoich potrzeb.
Następne pytania poświęcono kwestiom finansowym, a mianowicie temu, czy opłata od posiadania psów generuje w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego dochody przewyższające
koszty funkcjonowania daniny publicznej, dochody, które pozwalają
jedynie na pokrycie kosztów związanych z jej poborem, czy też koszty
przewyższające dochody z niej uzyskane. Połowa respondentów –
50% wskazała, że opłata ta na ich terenie generuje określone dochody. 40% wskazało, że opłata generuje dochody, które jedynie pozwalają na pokrycie kosztów związanych z jej poborem, a 10 ankietowanych wskazało, że funkcjonowanie tej opłaty na ich terenie generuje
koszty, które powstają wskutek egzekwowania należności od zobowiązanych. Jeżeli chodzi o kwoty planowanych dochodów z tytułu
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opłaty od posiadania psów w 2016 r. – to 35% respondentów wskazało, że dochody z tego tytułu nie przekroczą 1 tysiąca złotych.
U 30% ankietowanych dochody z tytułu tej opłaty kształtować się
będą w graniach od 1 tysiąca do 10 tysięcy złotych, a 25 % ankietowanych wskazało, że dochody te nie przekroczą 20 tysięcy złotych.
W pozostałej części gmin (10%) dochody z tytułu opłaty od posiadania psów przekroczą 20 tysięcy złotych. Powyższe wyniki badań całkowicie potwierdzają kolejną hipotezę roboczą, że dochody uzyskane
z opłaty od posiadania psów w większości gmin są znikome, w niektórych gminach dochody pozwalają jedynie na pokrycie kosztów związanych z jej poborem, a w nielicznych funkcjonowanie opłaty generuje koszty zamiast dochodów. Biorąc pod uwagę osiągane dochody
z tytułu opłaty od posiadania psów oraz wpływy z innych podatków
i opłat lokalnych (np. podatek od nieruchomości, podatek rolny, opłata targowa, uzdrowiskowa), można stwierdzić, że z fiskalnego punktu
widzenia omawiana danina publiczna jest po prostu nieopłacalna.
Analiza kolejnego pytania zawartego w kwestionariuszu ankiety
zanegowała następną hipotezę roboczą, w której założono, że większość podatników zobowiązanych do regulowania świadczenia pieniężnego uiszcza opłatę we wskazanym terminie. Odpowiedzi respondentów były bardzo rozbieżne. Zdaniem 30% ankietowanych, na
ich terenie zaledwie 10% wszystkich zobowiązanych wywiązało się
z ciążącego na nich obowiązku zapłaty opłaty w terminie w roku
2015. 20% ankietowanych było innego zdania i zaznaczyło, że z obowiązku wywiązują się prawie wszyscy podatnicy, mieszcząc się
w przedziale od 91% do 100%. Reszta gmin/miast wskazała różne
granice przedziałów: 10% respondentów wskazywało przedziały od
11% do 20%, od 21% do 30%, od 61% do 70%, 71% do 80%, a zaledwie 5% ankietowanych wskazało przedział mieszczący się w granicach od 51% do 60%. Ponadto jeden z biorących udział podmiotów
(5%) nie udzielił odpowiedzi na to pytanie. Powyższe wyniki mogą
prowadzić do wniosku, że gminy/miasta w województwie kujawskopomorskim mają trudności z efektywnym poborem tej opłaty i z mo-
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bilizowaniem społeczeństwa lokalnego do regulowania zobowiązań
podatkowych względem samorządu gminy bez uprzedniego prowadzenia wobec nich czynności egzekucyjnych.
Nieuiszczenie opłaty od posiadania psów w terminie przez osoby
zobowiązane winno skutkować wszczęciem odpowiedniego postępowania podatkowego zmierzającego do wyegzekwowania kwoty
opłaty i zrealizowania obowiązku podatkowego ciążącego na podatniku, a wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W pytaniu, które brzmiało: ,,Czy w Państwa gminie/mieście nieuiszczenie opłaty od posiadania psów przez osoby zobowiązane do jej
zapłaty w terminie skutkuje wszczęciem postępowania podatkowego?”, większość respondentów (55%) wskazała, że nie. Natomiast
reszta ankietowanych (45%) zaznaczyła odpowiedź twierdzącą.
W związku z powyższym należy uznać, że koszty związane z przeprowadzeniem przez organ podatkowy postępowania podatkowego
i czynności związanych ze ściągnięciem należności od dłużników podatkowych są na tyle wysokie, że przekroczą kwotę należności z tytułu opłaty od posiadania psów. Mając to na uwadze, jasnym jest, że
samorządy rezygnują z egzekwowania należności z tytułu tych opłat.
Ostatnie pytanie zamieszczone w kwestionariuszu ankiety dotyczyło potencjalnej rezygnacji z opłaty od posiadania psów. Większość
ankietowanych, tj. 55% ogółu, stwierdziło, że nie posiada wiedzy na
temat planowanej rezygnacji z przedmiotowej daniny publicznej. Pozostała część ankietowanych, tj. 45%, wskazała, że w ich gminie/mieście nie przewiduje się zaniechania pobierania opłaty od posiadania psów. W ten sposób potwierdzono ostatnią hipotezę roboczą. Gminy województwa kujawsko-pomorskiego nie przewidują rezygnacji z poboru opłaty od posiadania psów, a powodem tego mogą
być indywidualne pobudki każdego z ankietowanych podmiotów.
Podsumowując, przeprowadzone badanie na temat opłaty od posiadania psów w gminach województwa kujawsko-pomorskiego
uznać należy za cenne źródło informacji. Analiza kwestionariuszy
ankiety pozwoliła na poznanie funkcjonowania omawianej daniny
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publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego. Badanie empiryczne wzbogaciło wiedzę w przedmiocie opłaty od posiadania psów
występującej na terenie gmin województwa kujawsko-pomorskiego.

4. Podsumowanie
Obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. opłata od posiadania psów ma
charakter fakultatywny, a o jej wprowadzeniu decyduje rada gminy
w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego. Organ stanowiący gminy, podejmując decyzję o wprowadzeniu omawianej daniny
publicznej na swój teren, musi uprzednio zweryfikować jej opłacalność ze względów finansowych, uwzględniając przy tym nie tylko cele
fiskalne, ale także biorąc pod uwagę cele pozafiskalne41.
W praktyce opłaty lokalne, w tym opłata od posiadania psów,
stanowią niski dochód publiczny, dlatego też gminy, decydując się na
jej wprowadzenie, biorą pod uwagę funkcje administracyjnoporządkowe, wychowawcze oraz kompensacyjno-odszkodowawcze,
a pozyskiwanie środków finansowych staje się dla nich sprawą drugorzędną42. Taki sam wniosek można także wyciągnąć z przeprowadzonego badania empirycznego. Jednakże nie powinno być tak, że
fiskalna funkcja danin publicznych jest całkowicie zapomniana, gdyż
to właśnie ona jest fundamentem ich istnienia i funkcjonowania.
W sytuacji, gdy całkowicie zabraknie wskazanej funkcji, opłatę należy
jak najszybciej usunąć z lokalnego prawa podatkowego, aby nie rodziła zbytecznych kosztów. Rozpatrując fiskalną funkcję daniny publicznej występującej w przepisach prawa podatkowego, trzeba mieć na
względzie koszty poboru, pewność i gwarancję jej wpływu, a przede
wszystkim szeroko rozumianą efektywność. Należy przyjąć, że organ
gminy, który zobowiązany jest do stanowienia lokalnego prawa podatkowego, powinien uwzględnić związek między korzyścią płynącą
41
42
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z wprowadzenia opłaty (tj. osiągniętymi przychodami) a poniesionymi nakładami, które stanowią koszty jej uzyskania. Na podstawie
wskazanej relacji organ gminy powinien zdecydować, czy opłata ta
będzie przynosić fiskalne i pozafiskalne korzyści, czy też będzie zbędnym obciążeniem finansowym budżetu gminy43.
W gminach województwa kujawsko-pomorskiego, które uczestniczyły w badaniu, opłata od posiadania psów funkcjonuje od momentu wejścia w życie przepisów ustawy wprowadzających ją do
systemu opłat lokalnych. Trudnością jest określenie podstawowej
funkcji daniny publicznej, gdyż gminy nie miały jednoznacznego zdania. Dla części gmin priorytetową jest funkcja fiskalna, a dla innych
górują nad nią funkcje pozafiskalne, czyli funkcja wychowawcza lub
kompensacyjno-odszkodowawcza.
Dochody z opłaty od posiadania psów w większości gmin województwa kujawsko-pomorskiego nie przekraczają 10 tys. złotych, co
prowadzi do wniosku, że w tych gminach funkcja fiskalna jest tą drugorzędną. W większości gmin opłata od posiadania psów generuje
dochody, które są pewnie znikome, biorąc pod uwagę wpływy z innych podatków i opłat lokalnych. W niektórych gminach dochody te
wystarczają jedynie na pokrycie kosztów związanych z poborem tej
opłaty i kosztami postępowań podatkowych, ale są także takie gminy,
gdzie opłata od posiadania psów generuje koszty i z punktu widzenia
finansów samorządowych jest nieopłacalna. Gminy województwa
kujawsko-pomorskiego mają problem z efektywnym poborem tej
opłaty na swoim terenie, nie mogą zmobilizować mieszkańców do
regulowania swoich zobowiązań, powinny więc wszczynać postępowania podatkowe zmierzające do wyegzekwowania należności podatkowych. Zadziwiającym jest fakt, iż w większości badanych gmin
postępowania podatkowe w celu wyegzekwowania od zobowiązanych kwoty opłaty nie są wszczynane. Mimo wyżej wymienionych
problemów gminy województwa kujawsko-pomorskiego nie zamie-
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Ekonomia i Zarządzanie 2(9)/2016

69

rzają w przyszłości rezygnować z poboru opłaty od posiadania psów
na swoim obszarze.
Opłata od posiadania psów co pewien czas spotyka się z falą krytyki, zarówno ze strony społeczeństwa, jak i samorządów, które podejmując stosowną uchwałę, stają się zobowiązane do jej egzekwowania. Kluczowym problemem okazują się trudności z poborem opłaty, co w rezultacie prowadzi do rezygnacji gmin z daniny publicznej,
która staje się po prostu nieefektywna. Kiedy w 2008 r. ustawodawca
przekształcił podatek od posiadania psów w opłatę i tym samym nadał daninie fakultatywny charakter, wiele polskich miast zdecydowało się na niewprowadzenie opłaty, a gminy, które początkowo podjęły
próby jej egzekwowania, stopniowo rezygnowały z jej funkcjonowania. Przykładem jest miasto Toruń, które w 2013 r. zrezygnowało
z poboru opłaty od posiadania psów, gdyż koszty związane
z prowadzeniem postępowań podatkowych i windykacyjnoegzekucyjnych przerosły wpływy z tej opłaty44. Z tego względu ustawodawca powinien się zastanowić, czy funkcjonowanie takiej opłaty
w obecnym systemie prawnym jest naprawdę konieczne.”
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Odszkodowania z tytułu ustanowienia służebności przesyłu – charakterystyka oraz
skutki dla rolników w podatku od towarów
i usług oraz podatku dochodowym od osób
fizycznych
Compensation for the establishment of the easement of
transmission – characteristics and effects for farmers in
the tax on goods and services and income tax on
natural persons

Streszczenie:
Treść artykułu stanowi zagadnienie skutków podatkowych dla rolników
związanych z otrzymanym wynagrodzeniem za ustanowienie służebności
przesyłu. Wynagrodzenie to z reguły cechuje się odszkodowawczym charakterem, gdyż rolnik zmuszony jest znosić obecność urządzeń przesyłowych na
swoim gruncie, a także korzystanie z niego przez przedsiębiorcę w zakresie
wynikającym z umowy czy też orzeczenia sądu. Umożliwienie przedsiębiorcy
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dostępu do instalacji potęguje bowiem dolegliwości związane z pozoru biernym obciążeniem nieruchomości1, lecz stanowi szansę na uzyskanie znacznego wynagrodzenia. W zależności od wielu czynników odszkodowanie to
może korzystać ze zwolnienia na gruncie podatku od towarów i usług oraz
podatku dochodowego od osób fizycznych, jak też – w najgorszym wypadku podlegać opodatkowaniu na gruncie obydwu ustaw. Konsekwencje ekonomiczne w przypadku zwolnienia z opodatkowania są bardzo łatwo dostrzegalne. Zwolnienie z opodatkowania skutkuje pozostawieniem do dyspozycji
rolnika większej ilości środków, które może przeznaczyć na dywersyfikację
źródeł przychodów, zwiększenie areału lub też unowocześnienie, a tym samym usprawnienie procesu wytwórczego, co również zyskuje bezpośrednie
przełożenie na poprawę sytuacji ekonomicznej rolnika.
Abstract:
The article concerns the question of tax consequences associated with the
consideration received for the establishment of transmission easements for
farmers. This wages is usually similar to damages, because the farmer is
forced to endure the presence of transmission devices on its soil, and its use
by the entrepreneur weight range resulting from the contract or the court
ruling. Allowing the entrepreneur to access the installation is enhanced, because the symptoms of seemingly passive load of real estate, but a it is also a
chance to get a substantial salary. Depending on many factors, compensation
may benefit from an exemption on the ground of income tax and value add
tax, as well as – in the worst case, may be taxed on the basis of both the statutes. Economic consequences in the event of dismissal of taxation are very
easily visible. Exemption from taxation results causes, that farmers are able
to make available more resources, which can be used to diversify sources of
income, increase of farmlands or modernization, thereby innovating the
manufacturing process, which gets a direct impact on improving the situation of farmer economics.
Słowa kluczowe: służebność przesyłu; opodatkowanie rolnicy; skutki podatkowe służebności
Keywords: easement of transmission; taxation of the farmer; tax effects of
easement
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1. Wprowadzenie
Niejednokrotnie zdarza się, że na gruntach rolnych znajdują się tak
zwane urządzenia przesyłowe, czyli instalacje służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej
etc.2 Ich obecność na cudzym terenie wiąże się z ograniczeniem prawa własności właściciela gruntu. W piśmiennictwie niejednokrotnie
rozpatrywano charakter służebności przesyłu, z którą najczęściej
należy wiązać obecność tych urządzeń, próbowano sklasyfikować ją
jako podtyp szerzej pojmowanej służebności gruntowej bądź też jako
osobną kategorię w katalogu ograniczonych praw rzeczowych. Badane zagadnienie, dotyczące kwestii skutków podatkowych ustanowienia służebności przesyłowej na gruntach rolnych, pochodzi z pogranicza prawa cywilnego i prawa podatkowego.
Omawiane zagadnienie należy oceniać przede wszystkim w powiązaniu z rzeczywistością gospodarczą, wiąże się bowiem z doniosłymi skutkami ekonomicznymi dla rolników. Rynek rolniczy jest
wymagający, podatny na fluktuacje związane z występowaniem katastrof naturalnych, uzależniony od cen stosowanych na rynkach zagranicznych i podatny na ich wahania. Sam fakt otrzymania dodatkowych
środków w postaci odszkodowania znacznie poprawia kondycję finansową rolnika. Pozytywne skutki ekonomiczne stają się jednak tym
bardziej dostrzegalne, gdy dodatkowy przychód w postaci wspomnianego wyżej wynagrodzenia będzie cechował się neutralnością
podatkową, co niezaprzeczalnie – poprzez zwiększenie puli dostępnych środków - pozwoli na przyśpieszony rozwój oraz poszukiwanie
nowych rynków zbytu i unowocześnienie procesu produkcyjnego.
Służebność generalnie ujmowana jest jako obciążenie cudzej nieruchomości, zapewnia uprawnionemu korzyści związane z nieruchomością obciążoną3. Istotnym jest, że służebność przesyłu jest stosun2
3

Art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U.
z 2016 r. poz. 380 ze zm.), dalej: Kodeks cywilny.
M. Biernacki, Służebność przesyłu jako ograniczone prawo rzeczowe – kolaż prawniczy, „Rejent” 2010, nr 4 (228), s. 9.
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kowo nową instytucją4. Od pewnego czasu stała się jednak zjawiskiem
o bardzo doniosłych skutkach faktycznych i prawnych. W praktyce
bowiem stanowi dla zainteresowanych nie tylko uciążliwość, ale także
szansę na wysokie odszkodowania dla właścicieli dużych obszarów
ziemi. Z oczywistych względów w tej grupie znajdują się głównie rolnicy. Dzięki temu, że polska rzeczywistość gospodarcza cechuje się
istotnym stopniem rozdrobnienia gospodarstw rolnych5, znaczna
część rolników zdążyła doświadczyć uciążliwości związanych z przykładowymi słupami i liniami energetycznymi ustawionymi na ich
gruntach. Wiadomym jest bowiem, że za każdym razem, gdy osoba
trzecia otrzymuje uprawnienia do działań na nieruchomościach gruntowych, uszczuplenia doznaje konstytucyjnie gwarantowane prawo
poszanowania własności.
W doktrynie niewiele jest opracowań poruszających to powszechne zagadnienie, jakim są podatkowe skutki ustanowienia służebności przesyłowej. W niniejszym artykule rozważania te zostają
dokonane z uwzględnieniem konkretnej grupy społecznej, jaką
w analizowanym przypadku są rolnicy. Na gruncie przedmiotowego
artykułu nastąpi charakterystyka głównych założeń ograniczonego
prawa rzeczowego, jakim są służebności przesyłu6, ze szczególnym
uwzględnieniem normatywnego charakteru wynagrodzenia za ich
ustanowienie. W dalszej kolejności nastąpi prezentacja skutków podatkowych związanych z otrzymanym wynagrodzeniem na gruncie
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów
i usług, z uwzględnieniem specyfiki typowej dla grupy, jaką są rolnicy.

4

5
6
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Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 116, poz. 731), zwana dalej: Nowelizacja Kodeksu
cywilnego z 2008 r.
W. Poczta, Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej. Powszechny spis rolny 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
Charakterystyka ze względu na stopień złożoności, skomplikowania i wieloaspektowości zagadnienia ograniczy się do jego głównych założeń.
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W artykule wykorzystano metodę prawno-dogmatyczną celem
zdekodowania norm prawnych, a także prawno-porównawczą oraz
analityczną.

2. Definicja służebności gruntowej
W celu wyjaśnienia pojęcia służebności przesyłu, koniecznym jest
dokonanie opisu szerszego zagadnienia, jakim bez wątpienia jest służebność gruntowa. Zgodnie ze znaczeniem nadanym przez przepisy
Kodeksu cywilnego o służebności gruntowej mowa jest w przypadku,
gdy nieruchomość zostanie obciążona na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega
bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać
w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że
właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności
dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na
tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości
władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności7.
Generalizując zaś, służebności są ograniczonymi prawami rzeczowymi na cudzej nieruchomości, które zapewniają uprawnionemu
określone korzyści związane z nieruchomością obciążoną8. Utworzone zostać mogą na wiele różnych sposobów – w drodze decyzji administracyjnej, orzeczenia sądowego czy też przez czynność prawną
(umowa o ustanowienie służebności). Zauważyć trzeba, że służebność
gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części. To właśnie konieczność
zwiększenia użyteczności „sąsiedniego” gruntu stanowiła źródło wątpliwości co do ostatecznego charakteru służebności przesyłu.
7
8

Art. 285 § 1 Kodeksu cywilnego.
B. Burian, K. Gołębiowski, Komentarz do art. 285 Kodeksu cywilnego, [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis, 2016.
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3. Definicja służebności przesyłu
Celem zdefiniowania służebności przesyłu wskazać należy na art.
3051 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).
Istotnym jest wskazanie, że w art. 49 § 1, o którym jest mowa
w przepisie definiującym służebność przesyłu, wymienione zostały
wyjątki od zasady superficies solo cedit9, i są to urządzenia służące do
doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, które na mocy tego przepisu
nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą
w skład przedsiębiorstwa.
Celem zaś ustanowienia służebności przesyłu jest umożliwienie
korzystania w oznaczonym zakresie zgodnie z przeznaczeniem
z urządzeń przesyłowych, tym samym służebność ta zyskuje charakter czynnej. Zastanowić się jednak należy nad ewentualnymi biernymi
aspektami tej instytucji, gdyż z oczywistych względów, ze względu na
posadowienie stosownych instalacji, niemożliwym jest pełne dysponowanie stosownym fragmentem gruntu. Wydaje się to jednak o tyle
wątpliwe, że ze względu na obecność instalacji i tak niemożliwym jest
właściwe gospodarowanie na tych odcinkach, tym samym następuje
„przymusowe” wyłączenie od upraw10. W praktyce ustanowienie służebności przesyłu oznacza pobudowanie/umieszczenie urządzeń
elektroenergetycznych na gruntach (zazwyczaj rolnych) w zamian za
wynagrodzenie. Inwestor zaś uprawniony jest do wstępu na pole celem
usuwania awarii, renowacji urządzeń, ich przebudowy i modernizacji.

9
10
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Art. 48 i art. 191 Kodeksu cywilnego.
J. Pokrzywniak, Komentarz do art. 3051 Kodeksu cywilnego, [w:] M. Gutowski (red.)
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Odnosząc się do genezy służebności przesyłu, wskazać należy, że
przed nowelizacją kodeksu cywilnego z 2008 r. w doktrynie pojawiały
się postulaty na temat konieczności uregulowania instytucji, która
umożliwiałaby przedsiębiorcom korzystanie z cudzego gruntu w celu
budowy i konserwacji urządzeń przesyłowych. Jak wskazuje
M. Biernacki, potrzeba była na tyle zauważalna, że w praktyce dochodziło do sytuacji, w których ustanawiano na rzecz przedsiębiorców
służebności gruntowe. Dopuszczalność takich działań, mimo poparcia
Sądu Najwyższego, budziła w doktrynie wiele wątpliwości11. Wprowadzenie do porządku prawnego nowej instytucji było więc dobrze
umotywowane i odpowiadało rzeczywistym potrzebom.
Ustanowienie służebności następuje na rzecz przedsiębiorcy będącego właścicielem urządzeń wskazanych w art. 49 § 1 Kodeksu
cywilnego. Wymogi co do formy zawarcia umowy nie zostały doprecyzowane, przy czym zgodnie z Kodeksem cywilnym oświadczenie
właściciela nieruchomości wymaga formy notarialnej.12 Możliwym
jest żądanie ustanowienia służebności przesyłowej zarówno przez
właściciela, jak i przedsiębiorcę. Dopuszczalne jest również zasiedzenie służebności przesyłu, co jednak znacznie pogarsza sytuację rolnika co do możliwości uzyskania wynagrodzenia.

4. Odszkodowawczy charakter wynagrodzenia
za ustanowienie służebności gruntowej
Prawo do żądania wynagrodzenia należy do podstawowych uprawnień właściciela nieruchomości obciążonej13 i wynika z brzmienia art.
3052 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. Zgodnie ze wskazanym przepisem
jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego

11
12
13

M. Biernacki, Służebność przesyłu jako..., s. 11.
Tamże, s. 20.
B. Rakoczy, Służebność przesyłu…, s. 79.
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korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca
może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.
Analogicznie zostało ukształtowane prawo właściciela nieruchomości do żądania ustanowienia służebności w przypadku, gdy to
przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy. W dyskusji na temat odszkodowawczego charakteru wspomnianego wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej zajął stanowisko również Naczelny
Sąd Administracyjny. W orzeczeniu o sygnaturze II FSK 654/10 z dnia
29 września 2011 r. wskazał, że wynagrodzenie bez wątpienia ze
względu na swoje cechy spełnia rolę odszkodowania. Jest to niezwykle cenny pogląd z uwagi na fakt, że możliwym stało się zakwalifikowanie wynagrodzenia do grona odszkodowań z tytułu służebności,
a tym samym dochodzenie jego zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. NSA we wskazanym wyroku
uznał: „Przez odszkodowanie wypłacone z tytułu ustanowienia służebności gruntowej rozumieć należy świadczenie pieniężne (wynagrodzenie) otrzymane przez osobę fizyczną będącą posiadaczem
gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, stanowiące
odszkodowanie, czyli rekompensatę (ekwiwalent) za ograniczenie
swojego prawa własności takich gruntów na rzecz przedsiębiorcy
realizującego inwestycję liniową. Niewątpliwie bowiem takie wynagrodzenie stanowi odszkodowanie (ustalane szacunkowo, „z góry”) za
szkody, jakie poniesie posiadacz gruntów rolnych wskutek realizacji
takiej inwestycji, w szczególności za utracone korzyści (lucrum
cessans)”14.

5. Wysokość wynagrodzenia
Przedsiębiorcy zgłaszali propozycje, by zawrzeć w regulacji kodeksowej szczegółowe zasady obliczania wynagrodzenia za korzystanie
ze służebności przesyłowej. Podobny postulat sformułował B. Rako-

14
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czy: istotnym uchybieniem legislacyjnym jest także to, że w Kodeksie
cywilnym wcale nie przyjęto rozwiązania polegającego na obligatoryjnym określeniu wynagrodzenia, poza sytuacją, gdy służebność ustanawiana jest przez sąd15. Postulaty te, prawdopodobnie ze względu na
mnogość poszczególnych stanów faktycznych oraz – zdaje się – swobodę zawierania umów, nie zostały zrealizowane. Wydaje się, że właściwym byłoby sformułowanie ustawowego wymogu każdorazowego
sporządzania operatu szacunkowego celem wyceny tego prawa.
Z pewnością byłaby to pewna gwarancja dla właścicieli gruntów, lecz
nie wolno zapominać, że możliwym jest również ustanowienie służebności przesyłu bez wynagrodzenia.

6. Skutki w podatku dochodowym od osób
fizycznych odszkodowania otrzymanego
z tytułu służebności przesyłowej
Dochody rolników ze sprzedaży produktów rolnych w przeważającej
ilości przypadków są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Różnica między opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych rolników a osobami czerpiącymi dochody z innych źródeł zaciera się, gdy mowa jest o wynagrodzeniu za ustanowienie służebności przesyłu. Ustawa bowiem w tej
kwestii nie różnicuje skutków podatkowych w zależności od zajęcia
właściciela czy też rodzaju gruntu obciążonego służebnością. Kluczowym wyrokiem w kwestii opodatkowania odszkodowań otrzymanych
z tytułu ustanowienia służebności gruntowej podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest wspomniane już wcześniej orzeczenie
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 września 2011 r. o sygnaturze II FSK 654/10, rozstrzygające kwestie indywidualnej interpretacji podatkowej, w której to organy odmówiły prawa do zwolnienia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu z odszko15

B. Rakoczy, Służebność przesyłu…, s. 81.
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dowania. O złożoności zagadnienia świadczy fakt, że sprawa musiała
dotrzeć aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego, by otrzymać korzystne dla podatnika rozstrzygnięcie. Wprawdzie w polskim porządku prawnym nie ma powszechnej zasady związania sądów orzeczeniami, jednak argumentacja i rozstrzygnięcie autorytetu stanowi dla
praktyków mocny oręż w walce z organami, szczególnie gdy mowa
jest o orzeczeniu Sądu Najwyższego czy też Naczelnego Sadu Administracyjnego. Zauważalnym jest również, że w istocie orzeczenia NSA
wywierają ogromny wpływ na dalszą praktykę orzeczniczą.
Kluczowym przepisem, którego interpretacja legła u podstaw
wskazanego rozstrzygnięcia, jest artykuł art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.
a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych16. Całość rozważań na temat możliwości zwolnienia z opodatkowania odszkodowania otrzymanego z tytułu ustanowienia służebności przesyłu sprowadzała się do odpowiedzi na pytanie, czy służebność przesyłu jest rodzajem służebności gruntowej, czy też stanowi
inne, niezależne prawo. W tym celu nie wystarcza już wykładnia literalna, oprzeć się należy na wykładni systemowej zewnętrznej i celowościowej.
Zdaniem zainteresowanej wydaniem interpretacji, której analiza
legła u podstaw cytowanego orzeczenia, przedmiotowe odszkodowanie dla posiadaczy gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego powinno korzystać ze zwolnienia z podatku od osób fizycznych,
gdyż służebność przesyłu jest rodzajem służebności gruntowej, która
korzysta z takiego zwolnienia. Organ podatkowy, nie zgadzając się
z tym stanowiskiem, wskazał na literalne i celowościowe znaczenie
art. 9 pkt 1 u.p.d.o.f., który bardzo ogólnie opisuje przedmiot opodatkowania: „opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art.
21 , 52 , 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów
Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku”. Przepis ten konstytuuje zasadę powszechności opodatkowania, co w skrócie oznacza
16
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znaczne utrudnienie w kwestii dowodzenia zasadności zwolnienia
z opodatkowania w przypadku, gdy takie zwolnienie nie wynika
wprost z wykładni literalnej przepisu. Jest to związane z ogólną dyrektywą postępowania, by wszelkie wyjątki od zasady powszechności
opodatkowania interpretować ściśle.
Wątpliwości pojawiły się w dyskusji, czy zamiarem ustawodawcy
było rozszerzenie katalogu zwolnień poprzez doregulowanie w kodeksie cywilnym służebności przesyłowej. Służebność przesyłu, jako
niewymieniona wprost w cytowanym wcześniej przepisie, nie została
przez organ zwolniona z opodatkowania i takie postrzeganie tego
zagadnienia mogłoby znaleźć oparcie w art. 84 Konstytucji RP17,
zgodnie z którym każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów
i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie.
Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie nie zgodził
się z zasadnością zwolnienia odszkodowania z opodatkowania, podtrzymując stanowisko organu. W uzasadnieniu wskazał, że warunkiem zwolnienia wypłaconego odszkodowania na mocy art. 21 ust. 1
pkt 120 u.p.d.o.f. jest to, aby prawo do tego odszkodowania wynikało
z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, z tytułu rekultywacji
gruntów albo z tytułu szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie18.
Pozytywnego zakończenia sprawy skarżąca rolniczka doczekała
się w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym to
Sąd zwrócił uwagę na zmianę przepisów Kodeksu cywilnego, które
weszły w życie z dniem 3 sierpnia 2008 r.19 Sięgając do uzasadnienia
wskazanej powyżej nowelizacji, szczególną uwagę poświęcić należy
spostrzeżeniom: „służebność przesyłu jest odmianą służebności gruntowej". W art. 285 § 2 k.c. ustawodawca – regulując służebność gruntową – wyraźnie wskazał, że jedynym celem ustanowienia tej służeb17
18
19

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz.
483 ze zm.).
Wyrok NSA z dnia 29 września 2011 r., II FSK 654/10, CBOSA.
Nowelizacja Kodeksu cywilnego z 2008 r., projekt zmian wraz z uzasadnieniem:
http://www.sejm.gov.pl.
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ności jest zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej
oznaczonej części. Takie określenie celu służebności przesyłu nie jest
możliwe, gdyż nie występuje tu nieruchomość władnąca. Służebność
przesyłu ustanawia się na rzecz przedsiębiorcy (art. 3051 k.c.). Uzasadnione jest więc przyjęcie, że jedynym celem ustanowienia służebności przesyłu jest zwiększenie użyteczności przedsiębiorstwa (art.
3051 § 2 k.c.)”.
Jest to bardzo korzystne stanowisko dla domagających się odszkodowania. Co więcej, ustawodawca w art. 3054 wprost nakazuje,
by do służebności przesyłu stosować odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych. Przemawiają za tym względy celowościowe,
wykładnia systemowa zewnętrzna oraz historyczna.

7. Skutki w podatku od towarów i usług
odszkodowania otrzymanego z tytułu
służebności przesyłowej
Zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, za rolnika ryczałtowego uznaje
się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących
z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt
3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Z kolei zwolnienie, o którym mowa w przepisie, dotyczy dostawy
produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej
dokonywanej przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenia usług
rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Z przepisów tych wynika, że
rolnicy są w większości przypadków zwolnieni z obowiązków nakładanych ustawą o podatku od towarów i usług. Zwolnienia tego nie
należy jednak generalizować. Może się bowiem okazać, że rolnicy
prowadzący działalność nie mieszczącą się w zakresie wskazanego
zwolnienia będą musieli uiścić należny podatek. Niejednokrotnie bowiem zdarza się, że rolnicy świadczą różnego rodzaju usługi niezwią84
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zane z tak pojmowanym rolnictwem. Przykładem może być usługa
polegająca na sprzedaży butli z gazem lub też, jak się okazuje, oferowaniu gruntów do wykonywania działalności gospodarczej. Tak jest
również w przypadku służebności przesyłu. W tym celu należy przeanalizować definicję działalności gospodarczej zawartą w art. 15 ust 2
ustawy o podatku od towarów i usług20, zgodnie z którą działalność
gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby
naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
W pierwszym zdaniu definicji jako jeden z podmiotów wskazani zostali rolnicy, natomiast grunty mogą stanowić towar w rozumieniu
przepisów niniejszej ustawy. Tym samym rolnik, godząc się na ustanowienie służebności za wynagrodzeniem, świadczy usługi w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a więc powinien opodatkować uzyskane z tego tytułu przychody według podstawowej stawki VAT, wynoszącej obecnie 23%. Dobrą wiadomością jest jednak fakt, że rolnik
może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego21 i jeśli spełnione zostaną określone warunki, nie będzie koniecznym uiszczenie należnego podatku VAT. Jest to ściśle uzależnione od konfiguracji opodatkowania, którą wybierze – przykładowo rolnik ryczałtowy, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia, usługa będzie opodatkowana. Jednak rolnik ryczałtowy nieprowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej będzie uprawniony do skorzystania z ulgi.

20
21

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (tekst jedn. Dz.U. z
2016 r., poz. 710 ze zm.), dalej: ustawa o VAT.
Art. 113 ust 1 ustawy o VAT.
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8. Podsumowanie
Z zaprezentowanych w artykule rozważań wynika, że w zależności od
ukształtowania stosunku łączącego przedsiębiorcę z rolnikiem przychody uzyskane z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności
przesyłowej mogą być neutralne podatkowe (zakładając, że rolnik
będzie uprawniony do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na
gruncie podatku VAT, a wynagrodzeniu za ustanowienie służebności
przesyłu zostanie nadany charakter odszkodowawczy). Jednak przy
skrajnie niekorzystnym ukształtowaniu umowy, gdy wynagrodzenie
nie przyjmie postaci odszkodowania, lecz szeroko rozumianego „wynagrodzenia”, przy jednoczesnym prowadzeniu przez rolnika ryczałtowego pozarolniczej działalności gospodarczej, rolnik będzie zobowiązany opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych
przychód otrzymany z tytułu ustanowionej służebności, natomiast
z tytułu usługi zobowiązany będzie wystawić fakturę VAT i uiścić należny podatek od towarów i usług. Kompleksowe ujęcie sytuacji podatkowej rolników na gruncie podatku od towarów i usług i podatku
dochodowego od osób fizycznych pozwala na zróżnicowanie skutków
podatkowych oraz generalne stwierdzenie, że w zależności od stopnia
dbałości o swoje obowiązki fiskalne, rolnik może być zwolniony
z zobowiązań podatkowych związanych z opodatkowaniem wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, lub też, w najmniej korzystnej sytuacji, podlegać opodatkowaniu na gruncie obydwu ustaw.
Literatura:
Biernacki M., Służebność przesyłu jako ograniczone prawo rzeczowe – kolaż
prawniczy, „Rejent, Miesięcznik notariatu polskiego”, 2010, nr 4 (228).
Burian B., Gołębiowski K., „Komentarz do art. 285 Kodeksu cywilnego”, [w:]
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1.
Najnowsze dzieło prof. Andrzeja Borodo zatytułowane ,,Współczesne
problemy prawne budżetu państwowego”, wydane nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, stanowi niezwykle ważną i jednocześnie aktualną, zarówno z teoretycznego, jak
i praktycznego punktu widzenia, pozycję w polskiej doktrynie prawa
finansów publicznych, a przede wszystkim doktrynie prawa budżetowego. Dorobek naukowy prof. Andrzeja Borodo, tj. autorstwo ponad
200 prac z zakresu prawa budżetowego, finansów publicznych, finansów samorządu terytorialnego, prawa podatkowego oraz prawa bankowego, świadczy o tym, iż jest on w tym zakresie wybitnym luminarzem nauki, dobrze znanym w środowisku badawczym oraz w szero-
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ko pojętej przestrzeni naukowej. Recenzowana monografia powstała
zatem na gruncie jego dotychczasowych oraz wieloletnich zainteresowań badawczych dotyczących problematyki prawnej budżetu państwowego i kwestii z nim związanych1. Obecnie nie jest mi znana na
rynku wydawniczym żadna publikacja, która w sposób tak kompleksowy i wyczerpujący przedstawiałaby współczesne problemy budżetu państwowego, który zgodnie z art. 219 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku2 uchwalany jest przez
Sejm na rok budżetowy w formie ustawy budżetowej.

2.
Monografia w całości została poświęcona omówieniu najistotniejszych problemów prawnych budżetu państwa, w szczególności problemów ogólnych dotyczących ustroju budżetowego państwa. Tytuł
monografii sformułowano w sposób jak najbardziej przejrzysty i odzwierciedlający poszczególne elementy treści w niej zamieszczonych.
Problematyka prawna, której granice Autor wyznaczył tytułem monografii, jest niezwykle oryginalna i aktualna z punktu widzenia
1

2

Przykładem mogą być następujące publikacje naukowe: Prawo budżetowe, Warszawa 2008; Charakter prawny wydatków budżetowych, „Studia Prawnicze KUL”
2009, nr 2–3,; Budżet zadaniowy w Polsce – wybrane aspekty prawne, [w:] H. Litwińczuk (red.), Ius fiscale. Studia z dziedziny prawa finansowego. Księga pamiątkowa
dedykowana profesorowi Marianowi Weralskiemu, Warszawa 2012; Prawonobudżetowe aspekty tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw państwowych oraz spółek
Skarbu Państwa, [w:] Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu, Kraków 2012; Subwencje i dotacje celowe dla samorządów – zasady ogólne, procedury prawne i roszczenia, [w:] A. Borodo (red.), Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu
terytorialnego, Toruń 2013; Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Toruń 2014 oraz
liczne publikacje w „Prawie Budżetowym Państwa i Samorządu”: Pakt fiskalny
i problem jego ratyfikacji – wybrane aspekty, 2013, nr 2; Ustawa budżetowa na 2014
rok – wybrane aspekty prawne, 2014, nr 1; Ustawa budżetowa na 2015 rok oraz propozycje zmian układu ustawy budżetowej w Polsce, 2015, nr 1; Bank centralny a budżet państwa – wybrane aspekty prawne, 2015, nr 3; Procedury prawne w zakresie
wydatków budżetu państwa (procedury wydatkowe), 2016, nr 1.
Dz.U. Nr 78 poz. 483 ze zm.
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wprowadzanych przez ustawodawcę zmian legislacyjnych w przepisach prawa tworzących właściwy model prawny budżetu państwa.
Należy zaznaczyć, że według definicji T. Grodyńskiego budżetem
jest ,,szczegółowe zestawienie przewidywanych w pewnym przyszłym, ściśle określonym czasookresie wydatków i dochodów państwa, ujętych w związek, wyrażający się równowagą i zatwierdzonych
jako obowiązująca granica działalności władzy wykonawczej przez
powołaną do tego konstytucją władzę ustawodawczą”3. W związku
z tą definicją w procesie stanowienia i wykonywania budżetu istotną
rolę spełnia władza ustawodawcza, czyli w Rzeczypospolitej Polskiej
Sejm i Senat4. Jak podkreśla sam prof. A. Borodo we wstępie do monografii, ,,sprawa znaczenia i pozycji parlamentu w procesie budżetowym jest jednym z głównych aspektów badań prawnych prowadzonych w tej książce”. Autor w publikacji zmierza do odpowiedzi na
pytanie, czy pozycja prawna Sejmu i Senatu jako władz budżetowych
nie jest lekceważona lub ograniczana oraz dąży do przeprowadzenia
analizy i oceny – zwłaszcza z prawnego i ustrojowego punktu widzenia – roli i pozycji parlamentu w procesie stanowienia budżetu państwa (s. 9). Zdaniem Autora obecny układ ustawy budżetowej od
strony prawnej jest mało przejrzysty i wykazuje brak wyrazistej koncepcji finansowo-prawnej, więc z tego względu głównym celem pracy
była próba ustalenia, jaki powinien być układ i kształt prawny współczesnej ustawy budżetowej w Polsce (s. 10). Uwzględniając dotychczasowy dorobek doktryny prawa finansów publicznych i prawa budżetowego, można stwierdzić, że monografia prof. Andrzeja Borodo
wypełnia istniejącą lukę i wpisuje się w najbardziej aktualne problemy związane z kształtowaniem przepisów prawnych regulujących
tworzenie budżetu państwowego w Polsce. Jak sam Autor wskazuje
we wstępie, „pytania i odpowiedzi zawarte w tej pracy nie zamykają

3
4

T. Grodyński, Zasady gospodarstwa budżetowego w Polsce na tle porównawczym,
Kraków 1932, s. 9.
Zgodnie z art. 95 ust. 1 Konstytucji RP ,,władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej
Polskiej sprawują Sejm i Senat”.
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dalszych badań i rozważań dotyczących struktury prawnej ustawy
budżetowej i zagadnień procedury budżetowej, a wręcz przeciwnie,
służą one temu, aby badania i publikacje poświęcone polskiemu budżetowi był prowadzone i kontynuowane w przyszłości”.

3.
Wyżej wymieniona monografia składa się z krótkiego ,,Wstępu” oraz
z sześciu odrębnych rozdziałów, w których Autor analizuje najistotniejsze zagadnienia mające charakter prawno-finansowy dotyczące
współczesnych problemów prawnych budżetu państwowego. Strukturę monografii uzupełnia ponadto kilkustronicowe ,,Zakończenie”,
obszerny wykaz literatury przedmiotu użytej do wykonania tej monografii oraz tłumaczenie streszczenia w języku angielskim. W każdym rozdziale Autor zamieszcza uwagi wstępne, zakreślając w ten
sposób obszar poruszanych zagadnień, a także uwagi końcowe zawierające podsumowania, wnioski i oceny wprowadzanych rozwiązań
prawnych oraz konsekwencje rozwiązań już istniejących. Taka struktura każdego rozdziału jest przejawem samodyscypliny badacza
w dążeniu do rozwiązania trudnych problemów i zagadnień natury
prawnej związanych z budżetem państwa, a jednocześnie sprzyja
przejrzystości wywodów i stanowi fundament do sformułowania
uniwersalnych i bardziej ogólnych wniosków w zakończeniu monografii. Ponadto Autor w uwagach końcowych bardzo często formułuje
wnioski de lega lata oraz de lege ferenda, co świadczyć może o wysoce
nowatorskich rozważaniach oraz powoduje przekonanie, że recenzowana monografia zasługuje na docenienie ze strony doktryny prawa
finansowego. Każdy rozdział został poświęcony innej tematyce prawnej i posiada odrębny tytuł, w związku z czym czytelnik ma szansę
z łatwością odszukać treści, które najbardziej go interesują. W opracowaniu Autor dokonał analizy poszczególnych problemów i zagadnień dotyczących budżetu państwowego w oparciu o płaszczyznę
zarówno normatywną, doktrynalną, jak i jurydyczną z wykorzysta-
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niem orzecznictwa sądów powszechnych oraz Trybunału Konstytucyjnego.
Rozdział I pt. ,,Problematyka pozycji prawnej, zakresu i charakteru
prawnego budżetu państwa” został poświęcony w głównej mierze
pozycji prawnej budżetu i jest próbą odpowiedzi na pytania, czy konstrukcja i zakres budżetu polskiego, ujętego w przepisach Konstytucji
RP z 1997 roku i ustaw zwykłych (zwłaszcza ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych5), tworzą właściwy model prawny
budżetu, czy dają podstawy dla rozwoju społecznego i gospodarczego
oraz czy przepisy Konstytucji w dostateczny sposób uwzględniają
uprawnienia budżetowe parlamentu. Rozważania poczynione w tej
części miały także odpowiedzieć na pytanie, czy polskie przepisy konstytucyjne dotyczące budżetu państwa powinny być zmienione
w stosunku do obecnych regulacji.
Aby odpowiedzieć na powyższa pytania, Autor zbadał aspekt historyczny powstawania budżetu państwa oraz przeanalizował kompleksowo regulacje konstytucyjne i ustawowe odnoszące się do treści,
zakresu i pozycji prawnej budżetu państwa w świetle przepisów
prawnych różnych państw. Autor odniósł się tym samym do regulacji
prawnych zawartych w Konstytucjach i ustawach zasadniczych m.in.
takich państw, jak: Francja, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Luksemburg, Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Węgry, Słowacja oraz Wielka
Brytania oraz odwołał się do właściwości prawnych budżetu Unii
Europejskiej. Badacz szczególną uwagę zwrócił na problemy związane z zakresem i tworzeniem współczesnego budżetu państwa w Polsce. Należy zgodzić się całkowicie ze stwierdzeniem prof. A. Borodo,
że obecne polskie ujęcia konstytucyjne są zbyt ogólne i nie stawiają
wymogów pod adresem zakresu i treści ustawy budżetowej. Konstytucja RP nie określa treści i kształtu ustawy budżetowej, jedynie można wywnioskować z niej, że budżet państwa to akt prawny stanowio-

5

Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.
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ny przez Sejm w formie ustawy budżetowej, a jego przedmiotem są
dochody i wydatki państwa ustalone na jeden rok6.
Jak wskazuje Autor, budżet państwowy powinien być skonstruowany zgodnie z zasadami budżetowymi, a zasady te powinny być
elementem porządku finansowo-prawnego państwa oraz z urzędu
muszą być przestrzegane zarówno przez rząd, jak i parlament. Ponadto w tym rozdziale zamieszczono pogłębione analizy zagadnienia znaczenia i charakteru prawnego ustawy budżetowej oraz zajęto się
omówieniem konstrukcji i struktury wieloletniego planu finansowego
państwa. Autor zajął się także m.in. problematyką stosunku prawnego
budżetu państwa do ustawy budżetowej7. Najistotniejszym wnioskiem z tej części monografii jest stwierdzenie prof. A. Borodo, że
,,w obecnym systemie prawnym zbyt duża jest rola rządu w sprawach
budżetu, a za małe uprawnienia parlamentu do ustalania kształtu
i treści ustawy budżetowej”. Wniosek ten sformułowano po dogłębnej
i kompleksowej analizie wyżej wskazanych problemów związanych
z pozycją prawną, zakresem i charakterem budżetu państwowego.
Prof. Borodo w monografii rezygnuje z prezentowania w wyodrębnionym rozdziale wybranych rozwiązań prawnych dotyczących
zakresu budżetu państwowego obowiązujących w innych państwach.
Przyjął on w tym zakresie odmienną koncepcję polegającą na tym, że
przedstawiając rozwiązania stosowane w polskim porządku prawnym, równoległe porównuje je – w wybranym i niezbędnym zakresie
– z odpowiednimi instytucjami lub zagadnieniami regulowanymi
w przepisach prawnych konkretnych państw europejskich lub konfrontuje te zapisy z właściwymi przepisami prawa unijnego, które
dotyczą budżetu Unii Europejskiej. Przyjęcie takiego, a nie innego
sposobu prezentowania problemów prawnych zmusza czytelnika do
bardzo uważnej lektury monografii oraz pozwala na bieżące konfron-

6
7
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C. Kosikowski, Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP, Warszawa 2004, s. 81.
Zobacz także: A. Borodo, Problematyka prawna ustawy budżetowej, [w:] A. Gomułowicz, J. Małecki (red.), Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci Profesra Wojciecha
Łączkowskiego, Poznań 2003, s. 76.
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towanie rozwiązań stosowanych w Polsce z regulacjami innych
państw europejskich lub Unii Europejskiej.
W rozdziale II Autor rozważa, jak powinien być zbudowany
współczesny budżet państwa oraz z jakich pozycji powinien być złożony. Głównym celem tego rozdziału pt. ,,Układ i konstrukcja prawna
budżetu państwa i ustawy budżetowej” było uzyskanie odpowiedzi na
pytania, czy stosowana obecnie w Polsce struktura budżetu państwa,
podział na odpowiednie rodzaje dochodów i wydatków, ujęcie funduszów celowych oraz różnych kategorii państwowych instytucji gospodarczych odpowiada zasadom budżetowym, w szczególności zasadzie zupełności, powszechności, szczegółowości i przejrzystości
oraz czy układ budżetu państwa prawidłowo wyraża wszystkie zadania państwowe, które powinny być finansowane ze środków publicznych? W tej części pracy dokonano omówienia problematyki związanej z ujęciem jednostek organizacyjnych państwa, przedsiębiorstw
państwowych oraz spółek Skarbu Państwa we współczesnej ustawie
budżetowej. Ważną kwestią poruszoną w tym rozdziale jest prawnobudżetowy aspekt ujęcia dochodów i wydatków publicznych w budżecie oraz układ prawny i organizacyjny budżetu państwa. Takim
zagadnieniom została podporządkowana wewnętrzna konstrukcja
rozdziału drugiego monografii. Autor w tym kontekście odniósł się
w odrębnych punktach do kompleksowej analizy polskiej ustawy budżetowej z dnia 24 stycznia 2014 r.8 na 2014 rok, porównując jej konstrukcję z konstrukcją historycznej już ustawy skarbowej z dnia
29 marca 1938 r.9. W celu określenia prawidłowej konstrukcji i układu polskiej ustawy budżetowej Autor odniósł się do tych aktów
prawno-finansowych obowiązujących w Republice Federalnej Niemiec oraz Francji, które są podstawą realizacji określonych zadań
publicznych. W końcowej części rozdziału wskazano na konstrukcję
i cechy szczególne uchwalonej w dniu 20 grudnia 2012 r. ustawy
o ustaleniu budżetu federalnego Niemiec na rok budżetowy 2013
8
9

Dz.U., poz. 162 ze zm.
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(tzw. Haushaltsgesetz 2013)10 oraz ustawy finansowej na rok 2014
z dnia 29 grudnia 2013 r.11 obowiązującej we Francji. W uwagach
końcowych Autor słusznie sformułował wniosek de lege ferenda, że
,,kierunkiem właściwym służącym zbudowaniu poprawnego układu
budżetu państwa i ustawy budżetowej jest układ: budżet ogólny
(główny element ustawy budżetowej) i budżety dodatkowe, stanowiące składniki ustawy budżetowej”. Zdaniem Autora, aby ustawodawca zrealizował ten kierunek działań, należy przyjąć odpowiednią
terminologię budżetową, tj. dla budżetu ogólnego należy stosować
pojęcia dochody i wydatki budżetowe, a dla budżetów dodatkowych,
powiązanych z budżetem ogólnym inne, np. wpływy i rozchody budżetowe (s. 101–102).
W kolejnym rozdziale pt. ,,Wydatki budżetu państwa – wybrane
zagadnienia prawne” Autor wskazuje na mechanizmy i podstawy
prawne funkcjonowania wydatków publicznych oraz dąży do ustalenia, które wydatki są koniecznością, a które mają charakter fakultatywny. Rozważania zawarte w III rozdziale miały także odpowiedzieć
na pytanie, czy niektóre wydatki państwa można uzależnić od możliwości i rodzajów dochodów państwa, a zwłaszcza z jakich źródeł dochodowych można sfinansować wydatki inwestycyjne państwa.
A. Borodo rozpoczął rozważania od omówienia podstaw prawnych
wydatków państwowych oraz zagadnieniem ich legalności w kontekście regulacji zawartych w konstytucji i poszczególnych aktach legislacyjnych. Autor w sposób bardzo zrozumiały dla przeciętnego czytelnika skupił swoją uwagę na formach prawnych wydatków budżetu
państwa, a w szczególności przeanalizował dotacje z budżetu państwa na rzecz wyodrębnionych prawnie lub organizacyjnie podmiotów oraz dotacje i subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego.
Autor zakończył rozważania problematyką źródeł wydatków inwestycyjnych państwa, formułując wniosek de lege ferenda mówiący
o tym, iż ,,sposób i zakres finansowania inwestycji państwowych po10
11
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winny być ujęte w odrębnym zestawieniu ustawy budżetowej i szczegółowo opisane w objaśnieniach do projektu budżetu” (s. 133).
Jak wskazuje prof. A. Borodo, ,,brak konstytucyjnego lub ustawowego
(w szczególności w ustawie o finansach publicznych) ujęcia źródeł
finansowania inwestycji państwowych daje zbyt dużą swobodę dla
władzy rządowej w zakresie wyboru źródeł finansowania”. W przepisach prawa powinny istnieć regulacje prawnobudżetowe, które wskazywałyby rodzaje źródeł kierowane na cele inwestycyjne. Ponadto,
słusznym zdaniem profesora, polskie przepisy prawa nie zawierają
ogólnego modelu finansowania zadań inwestycyjnych oraz zasad
wskazujących na możliwości i granice wydatków majątkowych państwa (s. 135). W tej części pracy Autor formułuje trafne wnioski de
lege ferenda, które stara się jak najlepiej uzasadniać, co może świadczyć o jego trosce o przyszłość regulacji prawnych w tym zakresie,
które powinny być jego zdaniem wewnętrznie spójne i w najwyższym
stopniu uporządkowane.
Rozdział IV pt. ,,Zagadnienia procedury budżetowej w zakresie budżetu państwa oraz odpowiedzialność za wykonanie ustawy budżetowej” porusza kilka zasadniczych kwestii związanych z polską procedurą budżetową określoną w Konstytucji oraz ustawie o finansach
publicznych. Punktem wyjścia do tych rozważań jest omówienie procedury opracowywania projektu ustawy budżetowej i uchwalenia
budżetu, a także obowiązujące rozwiązania prawne w sytuacji, gdy
parlament – z różnych przyczyn – nie uchwali w terminie ustawy budżetowej. Autor, analizując zagadnienia prawne i przepisy w tym zakresie, nie skupia się tylko na obecnie obowiązujących regulacjach
w Rzeczypospolitej Polskiej, ale tytułem przykładu wskazuje na uregulowania już nieobowiązujące, a istniejące w II RP oraz w innych
krajach europejskich (np. wskazuje na uregulowania we Francji,
Niemczech, Litwie, Rumunii, Słowenii czy Włoszech). Część rozdziału
prof. A. Borodo poświęca problematyce wykonania ustawy budżetowej, a w szczególności dąży do odpowiedzi na pytanie, czy wykonanie
ustawy oraz zmiany tej ustawy w trakcie roku budżetowego są pra-
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widłowo uregulowane z punktu widzenia uprawnień parlamentu, czy
też w tym zakresie procedury budżetowej rola władzy wykonawczej
została zbyt mocno podniesiona? Autor zasadnie wykazuje, że ,,brak
budżetu i obowiązywanie do czasu ogłoszenia ustawy budżetowej
projektu przygotowanego przez rząd osłabia pozycję prawną Sejmu
i Senatu”.
W związku z rozwojem instytucji budżetu zadaniowego w krajach europejskich prof. A. Borodo zajął się tą kwestią także w swojej
książce, określając znaczenie prawne i ratio legis tego rozwiązania12.
Jego zdaniem budżet zadaniowy powinien być oceniany jako instrument wykonywania zadań państwowych, ale nigdy programy zadaniowe nie mogą mieć mocy prawnej właściwej dla ustawy, a jedynie
mogą przyjąć formę wewnętrznego zarządzenia ministra lub być
uchwałą rządu. Autor poruszył to zagadnienie, odwołując się do określonych regulacji prawnych istniejących w prawie budżetowym Unii
Europejskiej, Anglii oraz Francji oraz wskazał zalążki istnienia tej
instytucji w ustawodawstwie polskim.
Druga część tego rozdziału została poświęcona problematyce odpowiedzialności prawnych związanych z wykonywaniem budżetu
i stosowaniem regulacji prawa budżetowego, w szczególności jeżeli
chodzi o odpowiedzialność polityczną, konstytucyjną oraz odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Autor
kompleksowo omówił procedury związane z pociąganiem do odpowiedzialności w związku z nieprawidłowymi działaniami, nie mającymi oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Jak
wskazuje prof. A. Borodo, regulacje prawne dotyczące odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w znaczącym
stopniu są zbliżone do rozwiązań przyjętych we Francji.
Wartościowe i właściwie skonstruowane pod względem merytorycznym są rozważania Autora zamieszone w rozdziale V pt.
12

Zobacz także: E. Ruśkowski, U.K. Zawadzka-Pąk, Prawne problemy konstrukcji
i funkcjonowania budżetu zadaniowego we Francji. Wnioski dla Polski, Białystok
2010, s. 77 i n.
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,,Zagadnieniu ustrojowoprawne długu publicznego i deficytu budżetu
państwa”. Autor wskazuje, że zbadania wymaga przede wszystkim
zagadnienie pojęcia i zakresu deficytu budżetowego i od tego elementu zaczyna swoje rozważania. Charakteryzuje on pod względem
prawnym pojęcie długu Skarbu Państwa, długu publicznego, deficytu
budżetu państwa i deficytu sektora finansów publicznych. Jak słusznie wskazuje w uwagach wstępnych, ,,deficyt budżetu państwa nie
jest równoznaczny z tzw. deficytem sektora publicznego” i koncentruje swoją uwagę na wyjaśnieniu tych pojęć, gdyż powodują one różne
komplikacje prawne. Prof. A. Borodo nie koncentruje się tylko na
przepisach ustawodawstwa polskiego dotyczącego długu publicznego
i deficytu budżetu państwa, lecz znów sięga do konstytucji innych
państw europejskich (Niemiec i Hiszpanii) oraz do regulacji prawa
Unii Europejskiej, które dotyczą tej problematyki. Oryginalna koncepcja mająca na celu porównanie polskich przepisów z przepisami innych krajów europejskich wskazuje na wysoce nowatorskie rozważania poczynione przez Autora dotyczące istotnej tematyki deficytu
budżetowego i długu publicznego w kontekście współczesnych problemów prawnych budżetu państwowego. Autor w tej części rozdziału przedstawił także wpływ sporządzonego w Brukseli w dniu 2 marca 2012 Paktu fiskalnego13 na obowiązujące przepisy dotyczące deficytu i długu publicznego. Autor zajął się także omówieniem wpływu
tzw. przychodów i rozchodów budżetu państwa uregulowanych
w ustawie o finansach publicznych na kształt i wielkość deficytu budżetowego.
Ostatni rozdział pt. ,,Ustawa budżetowa a finansowanie zadań
w zakresie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych i polityki społecznej” dotyczy problematyki stosunku ustawy budżetowej do
finansowania zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego. Prowadzenie i finansowanie zadań socjalnych oparte jest na różnych metodach finansowania: ubezpieczeniowej, zaopatrzeniowej i opiekuńczej.
Z tego względu rozważania zawarte w tym rozdziale miały odpowie13

Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej.
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dzieć na pytanie, jakie są powiązania budżetu i ustawy budżetowej
z poszczególnymi instytucjami systemu finansowego państwa związanymi z systemem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz
polityką społeczną. Autor w tym rozdziale kompleksowo uregulował
relację pomiędzy ustawą budżetową a finansowaniem zadań w zakresie ubezpieczeń społecznych w pkt 2, ustawą budżetową a finansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia w pkt 3 oraz relację pomiędzy ustawa budżetową a finansowaniem zdań z zakresu polityki społecznej i rodzinnej.
Zakończenie monografii stanowi istotny jej element, gdyż Autor
podsumowuje w nim w syntetyczny sposób całość przeprowadzonych
badań i rozważań oraz formułuje wnioski de lege ferenda dotyczące
zmiany regulacji prawnych w celu zniwelowania wyróżnionych
w publikacji problemów finansowoprawnych budżetu państwowego.

4.
Monografia naukowa pt. ,Współczesne problemy prawne budżetu państwowego autorstwa Andrzeja Borodo ze względu na wagę poruszanych w niej aspektów dotyczących problematyki prawno-finansowej
budżetu państwowego niewątpliwie jest opracowaniem oryginalnym
i wartościowym. Poszczególne rozdziały składające się na całość recenzowanej monografii posiadają nieprzeciętny walor naukowy,
a zarazem zostały przygotowane w taki sposób, aby czytelnik będący
laikiem był w stanie zrozumieć analizowane w nich problemy badawcze. Autor w większości monografii, przedstawiając rozwiązania stosowane w polskim porządku prawnym, równolegle porównuje je –
w wybranym i niezbędnym zakresie – z odpowiednimi instytucjami
lub zagadnieniami regulowanymi w przepisach prawnych konkretnych państw europejskich lub konfrontuje te zapisy z właściwymi
przepisami prawa unijnego. Przyjęcie takiej koncepcji powoduje, że
opracowanie jest bardziej nowatorskie i innowacyjne.

102

Ekonomia i Zarządzanie 2(9)/2016

W monografii prof. A. Borodo dokonał analizy tematów w oparciu o płaszczyznę zarówno merytoryczną, jurydyczną, jak i doktrynalną. Autor posłużył się bogatą literaturą przedmiotu, z której większość pozycji stanowi jego wieloletni dorobek naukowy. Zawarte
uwagi de lege ferenda zarówno w poszczególnych rozdziałach, jak
i w zakończeniu monografii mogą i powinny się stać przyczynkiem do
dalszych rozważań, badań i dyskusji nad poszczególnymi rozwiązaniami systemowymi w zakresie problematyki prawnej budżetu państwowego. Recenzowana monografia całkowicie zasługuje na docenienie ze strony doktryny prawa finansów publicznych i prawa budżetowego, gdyż stanowi ważną pozycję monograficzną zarówno dla
przedstawicieli doktryny, pracowników administracji państwowej
zajmujących się zagadnieniami finansów publicznych, jak i dla dydaktyki z zakresu prawa budżetowego.
O zaletach opracowania traktuje także recenzja prof. dr hab. Joanny M. Salachny, która w jednym z fragmentów stwierdza, że za
szczególnie cenne uważa rozważania Autora dotyczące: ,,natury i zakresu upoważnień budżetowych oraz ich powiązań z innymi regulacjami, pozycji ustrojowej władz jako pochodnej względem ich
,,statusu budżetowego”, układu oraz zmiennego zakresu (powszechności) budżetu państwa, podstaw prawnych wydatków państwowych
oraz źródeł pokrycia wydatków inwestycyjnych, tzw. budżetu zadaniowego, klasyfikowania przychodów i rozchodów budżetu” – to
również może stanowić dobrą rekomendację dla recenzowanej monografii.
Literatura:
Borodo A., Problematyka prawna ustawy budżetowej, [w:] A. Gomułowicz,
J. Małecki (red.), Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci Profesra Wojciecha Łączkowskiego, Poznań 2003.
Grodyński T., Zasady gospodarstwa budżetowego w Polsce na tle porównawczym, Polska Akademia Umiejętności, Komitet Wydawnictw Ekonomicznych, Kraków 1932.
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Kosikowski C., Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP, Wydawnictwo
Sejmowe, Warszawa 2004.
Ruśkowski E., Zawadzka-Pąk U.K., Prawne problemy konstrukcji i funkcjonowania budżetu zadaniowego we Francji. Wnioski dla Polski, Temida 2,
Białystok 2010.
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1.
Recenzowana publikacja naukowa pt. ,,Nowelizacja Ordynacji podatkowej” powstała wskutek zakończenia intensywnych prac legislacyjnych, które wprowadziły istotne zmiany w obecnie obowiązującej
Ordynacji podatkowej1. Zmiany te w mniejszym lub większym stopniu
korygują kształt rozmaitych instytucji ogólnego prawa podatkowego,
służą uproszczeniu i racjonalizacji procedur podatkowych, zapewniają efektywniejszy przebieg postępowania podatkowego, a także ułatwiają kontakt podatników z organami podatkowymi. Autorami poszczególnych opracowań składających się na całość recenzowanej
1

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r.,
poz. 613 ze zm.).
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monografii są pracownicy naukowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Osoby te są rozpoznawalne w środowisku badawczym z uwagi na duże doświadczenie praktyczne i dorobek naukowy w zakresie prawa podatkowego.

2.
Monografia poświęcona została w głównej mierze omówieniu najistotniejszych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10 września
2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych
innych ustaw2. Autorzy wzięli także pod uwagę ustawę będącą rezultatem inicjatywy ustawodawczej Prezydenta RP wprowadzającą do
systemu prawa podatkowego zasadę rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych, których nie da się usunąć w standardowym procesie
wykładni prawa, na korzyść podatnika3 oraz ustawę z dnia 10 lipca
2015 roku o administracji podatkowej4 zmieniającą obecny model
administracji podatkowej.
Powstanie monografii uzasadnione było wieloma względami,
z których, jak wskazują redaktorzy naukowi, najważniejszym jest fakt,
iż przepisy nowelizacji Ordynacji podatkowej zawierają na tyle istotne zmiany, że wymagają one zarówno dogłębnej analizy, jak i komentarza przybliżającego ich charakter (s. 15). Publikacja powstała na
podstawie cyklu zaktualizowanych i uzupełnionych artykułów opublikowanych w ,,Przeglądzie podatkowym” od listopada 2015 r. do
kwietnia 2016 r.

2
3
4

Dz.U. z 2015 r., poz. 1649 ze zm.
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1197).
Dz.U. z 2015 r., poz. 1269 ze zm.
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3.
Wyżej wymieniona monografia składa się z krótkiego ,,Wprowadzenia” oraz czternastu opracowań odnoszących się w sposób wyczerpujący do zmian legislacyjnych znowelizowanej Ordynacji podatkowej. Każdy artykuł opublikowany w monografii posiada odrębny
tytuł, w związku z czym czytelnik ma szansę z łatwością odszukać
treści, które najbardziej go interesują.
Autorzy, będący wybitnymi specjalistami z zakresu prawa podatkowego, omówili w monografii zagadnienia dotyczące zobowiązań
podatkowych, w tym w szczególności skupili się na zmianach przepisów dotyczących instytucji nadpłaty podatku, odpowiedzialności osób
trzecich i następstwa prawnego spadkobierców, a także instytucji
zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych. W publikacji
zaprezentowano także zmiany w zakresie przepisów dotyczących
właściwości organów podatkowych, urzędowych interpretacji przepisów prawa, porozumień w sprawie cen transferowych oraz instytucji
doręczania pism w postępowaniu podatkowym. Skupiono również
uwagę na modyfikacji przepisów związanych z obliczaniem odsetek
za zwłokę i wygasaniem zobowiązań podatkowych, a także zajęto się
nowelizacją zasad zwrotu środków pieniężnych otrzymanych od organów podatkowych w wysokości nienależnej lub wyższej od należnej. Analizie poddano także zmienione przepisy Ordynacji podatkowej, które dotyczą ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Zajęto się
również nowelizacją przepisów dotyczących czynności sprawdzających i kontroli podatkowej, które niewątpliwie wpływają na przebieg
postępowania podatkowego. Autorzy szczególny nacisk położyli na te
regulacje prawne, które wywołują największe wątpliwości w praktyce
i są najczęstszym przedmiotem zainteresowania zarówno organów
podatkowych, jak i sądów administracyjnych, orzekających w kwestiach podatkowych.
Autorzy przedstawili konkretne zagadnienia w oparciu o bogatą
literaturę przedmiotu oraz o adekwatne do poruszanych zagadnień
orzecznictwo sądów administracyjnych, zarówno poszczególnych
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wojewódzkich sądów administracyjnych, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Pierwszy artykuł pt. „O zmianach w Ordynacji podatkowej” autorstwa Bogumiła Brzezińskiego stanowi niejako wstęp do poruszanych zagadnień w monografii. Autor w sposób syntetyczny i bardzo
interesujący wskazuje na przyczyny i skutki częstych nowelizacji
przepisów prawa podatkowego zawartych w Ordynacji podatkowej.
Liczne zmiany w tym akcie prawnym, jego zdaniem, są po części
,,wymuszane” przez rzeczywistość, a po części są konsekwencją archaicznej postaci i nieuporządkowanej struktury zarówno przepisów,
jak i niedoskonałego kształtu instytucji prawnych występujących
w Ordynacji podatkowej. Nie sposób nie zgodzić się z tezą sformułowaną przez B. Brzezińskiego, który stwierdza, że „wszystkie zmiany
wprowadzone do Ordynacji podatkowej wywierają bardziej lub mniej
daleko idące skutki praktyczne. Na pierwszy rzut oka większość
zmian to zmiany usprawniające system, usuwające istniejące dysfunkcjonalności i dostosowujące je do zmieniającej się rzeczywistości.
W spornym zakresie zmiany były pożądane, niekiedy wręcz niezbędne” (s. 18). Część artykułu profesor poświęca także wprowadzonej
w ubiegłym roku do omawianego aktu prawnego zasady rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych na korzyść podatnika będącą jedną
z podstawowych zasad prawa podatkowego z obawą, iż nie będzie
ona egzekwowana przez sądy administracyjne.
Opracowanie pn. ,,Organy podatkowe i ich właściwość” autorstwa Marka Kalinowskiego oraz Ewy Prejs wskazuje na fundamentalne znaczenie zagadnienia właściwości organów podatkowych w prawie podatkowym. Autorzy w sposób wyczerpujący scharakteryzowali
podstawowe rodzaje właściwości organu podatkowego wyróżnianych
w Ordynacji podatkowej (właściwość powszechnie definiowana jest
jako zdolność do rozpoznawania i rozstrzygania określonych spraw
z zakresu prawa podatkowego5), czyli właściwość rzeczową, miej5

B. Brzeziński, M. Kalinowski, A. Olesińska (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz
praktyczny, Gdańsk 2015, s. 95.
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scową, instancyjną (funkcjonalną) oraz rzadko występującą właściwość delegacyjną, biorąc pod uwagę przepisy ustawy nowelizującej
z dnia 10 września 2015 r. Szczególną uwagę zwrócili oni na najistotniejsze zmiany poczynione w zakresie dotyczącym właściwości miejscowej oraz delegacyjnej. Autorzy słusznie poddają pod wątpliwość
wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego wyznaczenia do
przeprowadzenia kontroli lub prowadzenia sprawy podatkowej organu podatkowego, którego siedziba znajduje się w dużej odległości
od miejsca zamieszkania podatnika. Przepis ten ich zdaniem w wyraźny sposób utrudni podatnikowi czynny udział w postępowaniu
podatkowym poprzez ograniczony dostępu do akt prowadzonej
sprawy. Autorzy podkreślają, iż zastrzeżenia budzi także przepis nakładający obowiązek osobistego stawiennictwa przed organem wyznaczonym, którego siedziba niekoniecznie będzie mieściła się na
obszarze województwa, w którym zamieszkuje lub przebywa wezwany. Wątpliwości te stanowią niejako asumpt do dalszych dyskusji na
temat kolejnych zmian wprowadzanych w Ordynacji podatkowej
przez ustawodawcę. Autorzy zwrócili także uwagę, iż na mocy nowelizacji Ordynacji podatkowej – ustawą o administracji podatkowej –
Dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej ustanowiono nowym organem podatkowym właściwym w sprawie wydawania indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Z dniem 1 stycznia 2016 r.
zastąpi on w tych kompetencjach Ministra Finansów. Powyższe opracowanie jest zdecydowanie adekwatne do poruszanej tematyki recenzowanej monografii naukowej.
Kolejne interesujące rozważania zawarte są w artykule Wojciecha Morawskiego oraz Tomasza Janickiego pt. ,,Urzędowe interpretacje prawa podatkowego”. Należy wskazać, że autorzy w przystępny
sposób zaprezentowali zmiany nowelizacyjne odnoszące się do ogólnych oraz indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, wskazując na promowanie w szczególny sposób tych pierwszych, wydawanych przez Ministra Finansów. Należy zwrócić uwagę
na dokonanie dogłębnej analizy nowych przepisów dotyczących zbie-
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gu interpretacji ogólnych z interpretacjami indywidualnymi oraz dokładne omówienie zasady prymatu interpretacji ogólnych, która stanowić będzie swoiste remedium na te problemy. Autorzy odnieśli się
także do zmian w zakresie doręczania interpretacji indywidualnych,
omówili instytucję wniosku wspólnego oraz wprowadzenia przepisów, które rozszerzyły katalog podmiotów mających prawo uzyskania
interpretacji indywidualnej o zamawiającego w rozumieniu przepisów prawa zamówień publicznych6 oraz podatkową grupę kapitałową. W opracowaniu tym autorzy dokonali analizy tematu w oparciu
o płaszczyznę zarówno normatywną, doktrynalną, jak i jurydyczną
z wykorzystaniem orzecznictwa sądów administracyjnych. Ponadto
przedstawili oni własną analizę i ocenę prawną wprowadzonych rozwiązań prawnych. Formułując określone wnioski, wskazywali na konsekwencje wprowadzonych zmian dla praktyki w zakresie stosowania
prawa podatkowego. W związku z powyższym artykuł ten charakteryzuje się wysokim stopniem naukowości i przydatności, nie tylko dla
pracowników administracji podatkowej zajmujących się stosowaniem
tych konkretnych przepisów Ordynacji podatkowej, prawników, radców prawnych czy doradców podatkowych, ale także dla przeciętnych
podatników chcących uzyskać w obrocie prawnym taką interpretację.
Artykuł Krzysztofa Lasińskiego-Suleckiego pt. ,,Uprzednie porozumienia cenowe” należy także ocenić bardzo wysoko. Autor w bardzo ciekawy sposób dokonał analizy zmodyfikowanych nowelizacją
przepisów o porozumieniach w sprawie cen transferowych, które
określane są mianem Advance Pricing Agreements (APA), czyli
uprzednich porozumień cenowych. W dogłębny sposób przeanalizował on przepisy dotyczące porozumień dwustronnych i wielostronnych, wskazał na obligatoryjne elementy wniosku o zawarcie porozumienia w sprawie cen transferowych oraz na przebieg całego postępowania związanego z zawarciem takiego porozumienia. W publikacji zwrócono uwagę także na formę zakończenia postępowania oraz
6

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.
z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
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zakres obowiązywania wydanej decyzji w sprawie przedmiotowego
porozumienia. Po przeanalizowaniu zmian legislacyjnych w zakresie
uprzednich porozumień cenowych należy zgodzić się ze stanowiskiem autora, w myśl którego wprowadzone zmiany nie eliminują
wszystkich wątpliwości interpretacyjnych, jednakże na docenienie
zasługuje próba zwiększenia korelacji terminologicznej z przepisami
ustawy o podatku dochodowym oraz jasne uregulowanie decyzji
w odniesieniu do umów o podziale kosztów. Autor dokonał analizy
zagadnienia jedynie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, nie
wykorzystując w tym zakresie właściwej literatury przedmiotu. Pominięcie innych opracowań naukowych być może jest celowym zabiegiem autora, który powoduje, iż publikacja wykazuje się wyjątkowym walorem naukowym.
Wojciech Morawski oraz Adam Nita dokonali dogłębnej analizy
zmian wprowadzonych do Ordynacji podatkowej ustawą nowelizującą z dnia 10 września 2015 r. w zakresie zabezpieczenia wykonania
zobowiązań podatkowych, które są materią szczególnie ,,trudną
w odbiorze” z tego względu, że dotyczą jej także przepisy innych
ustaw7. W swoim opracowaniu pn. ,,Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych” autorzy zwrócili szczególną uwagę na przepisy
w zakresie zastawu skarbowego, które zaczną obowiązywać dopiero
z dniem 1 stycznia 2017 r. Jak wskazują, wynika to z potrzeby przeprowadzenia zmian organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem
jednego rejestru zastawów skarbowych. W artykule zajęli się oni
przeanalizowaniem przepisów związanych z utworzeniem jednego
Rejestru Zastawów Skarbowych, kwestią jawności formalnej i materialnej tego rejestru, zagadnieniem dostępu do danych zawartych
w rejestrze oraz procedurą i trybem wpisu. Część artykułu poświęcono omówieniu kwestii związanych z wygasaniem zastawu skarbowe-

7

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 599); ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach
wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 790); ustawa z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 380).
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go oraz zmianami w zakresie hipoteki podatkowej i zabezpieczenia
należności osób trzecich. W publikacji autorzy ocenili wprowadzone
w tym zakresie zmiany, stwierdzając, że mają one charakter kosmetyczny i rozczarowujący. Należy zgodzić się ze sformułowaniem, że
prawodawca, nowelizując Ordynację podatkową, nie podjął się rozwiązania wszystkich problemów, które już wcześniej zauważane były
przez sądy administracyjne oraz niejednokrotnie wskazywane
w praktyce i doktrynie prawa podatkowego. W związku z bardzo wysokim walorem naukowości tego opracowania wnioski, jakie wyciągają autorzy, zasługują na docenienie ze strony doktryny prawa podatkowego.
Opracowanie Jowity Pustuł zasługuje na szczególną uwagę z tego
względu, iż autorka zajęła się przeanalizowaniem zmian w Ordynacji
podatkowej mających niebagatelny wpływ na kształt postępowania
podatkowego oraz relacje pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. W artykule pn. ,,Zwrot kwot nienależnie otrzymanych, naliczanie odsetek za zwłokę, wygasanie zobowiązań podatkowych”
wskazała, że nowe regulacje umożliwiają organom podatkowym występowanie o zwrot środków pieniężnych bezpodstawnie przekazanych danej osobie (nienależnie lub w wysokości wyższej niż należna)
bez konieczności występowania w takiej sprawie z powództwem cywilnym. Zagadnienie dotyczące odsetek za zwłokę jako czynnik motywujący do terminowej zapłaty podatku na gruncie Ordynacji Podatkowej jest dość ważnym zagadnieniem8. Jeżeli chodzi o zmiany obowiązujące przy obliczeniu odsetek za zwłokę należy je ocenić dwojako. Z jednej strony, jak wskazuje autorka, korzystne dla podatników
jest obniżenie preferencyjnej stawki odsetek za zwłokę, ale z drugiej
strony wątpliwe, czy przyczyni się to do wzrostu zainteresowania
składaniem autokorekt deklaracji podatkowej. Podatników do składania korekt, zdaniem autorki, może skłonić nowa, podwyższona
8

A. Nita, Odsetki za zwłokę jako prawna konsekwencja powstania zaległości podatkowej, [w:] R. Dowgier (red.), Ordynacja Podatkowa. Wokół nowelizacji, Białystok
2009, s. 108.

112

stawka odsetek za zwłokę, ustalona w wysokości 150% stawki podstawowej. Oprócz zmian związanych z naliczaniem odsetek za zwłokę
Jowita Pustuł zajęła się w artykule nowelizacją przepisów dotyczących rozszerzenia katalogu sposobów wygasania zobowiązań podatkowych wskutek nabycia spadku przez Skarb Państwa albo jednostkę
samorządu terytorialnego. Autorka zwróciła także uwagę na przepisy
ułatwiające zapłatę podatku. Pozytywnie oceniła umożliwienie podatnikom regulowanie zobowiązań podatkowych przy użyciu karty
płatniczej oraz dopuszczenie możliwości dokonywania zapłaty podatku przez osobę bliską lub aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej czy zastawu skarbowego. Autorka w przystępny
i ciekawy sposób opisała wszystkie poruszone zagadnienia od strony
teoretycznoprawnej, wykorzystując dostępną literaturę przedmiotu
w tym zakresie oraz orzecznictwo sądów administracyjnych.
Następnym zagadnieniem omówionym w recenzowanej monografii są ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i przedawnienie.
Opracowanie o takim tytule autorstwa Janusza Orłowskiego dotyczy
nowych zasad odraczania lub rozkładania na raty odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, udzielania z urzędu ulg
w spłacie zobowiązań podatkowych oraz zmiany w stosowaniu ulg w
spłacie zobowiązań podatkowych będących pomocą publiczną. Autor
kompleksowo odniósł się także do zmian nowelizacyjnych związanych z przedawnieniem prawa do ustalania wysokości zobowiązania
z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Ponadto wskazano
na dostosowanie przepisów o przedawnieniu zobowiązań podatkowych do zmienionych unormowań prawa upadłościowego oraz
unormowano wpływ elementów procedury wzajemnego porozumiewania się z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania na bieg
terminów przedawnienia.
Przedmiotem opracowania pn. ,,Nadpłata” autorstwa Bogumiła
Brzezińskiego oraz Hanny Filipczyk są najważniejsze zmiany w materialnoprawnej i proceduralnej regulacji nadpłaty, które zostały
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wprowadzone do Ordynacji podatkowej ustawą nowelizacyjną z dnia
10 września 2015 r. Przez pojęcie nadpłaty rozumie się kwotę (zarówno zapłaconą w całości nienależnie, jak i kwotę, o którą zawyżono
zobowiązanie), która została zapłacona tytułem podatku, gdy zobowiązanie do jej uiszczenia nie istniało lub została błędnie określona
decyzja organu podatkowego9. Jak wskazują autorzy, prezentując
komentowane zmiany, odwołali się, nie tylko do stanowiska doktryny
i orzecznictwa sądów administracyjnych, ale także czerpali wiedzę
o zmianach z uzasadnienia projektu ustawy zmieniającej kształt tej
instytucji. W opracowaniu autorzy podjęli próbę scharakteryzowania
relacji pomiędzy postępowaniem w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty a postępowaniem wymiarowym mającym na celu określenie
wysokości zobowiązania podatkowego, biorąc pod uwagę przepisy
nowelizujące. Ponadto zajęli się kompleksową analizą przepisów dotyczących wpływu upływu terminu przedawnienia na możliwość
orzekania w sprawie nadpłaty oraz zwrotem nadpłaty w trybie bezdecyzyjnym. Autorzy zwrócili poniekąd uwagę na charakter prawny
korekty deklaracji podatkowej towarzyszącej wnioskowi o stwierdzenie nadpłaty, reguły zwrotu nadpłaty oraz uprawnienia do złożenia takiego wniosku o zwrot. Autorzy dokonali oceny wprowadzonych rozwiązań prawnych, stwierdzając, że nowelizacja tylko w części
wykorzystuje szansę na ulepszenie regulacji. Autorzy ubolewają, że
nietknięte zmianami pozostały pewne fragmenty instytucji nadpłaty,
które zmian tych ,,łakną jak kania dżdżu”. Powyższa konkluzja artykuły jest jak najbardziej trafna.
Następnym zagadnieniem omówionym w recenzowanej monografii jest aspekt następstwa prawnego spadkobierców. Agnieszka
Olesińska w swoim opracowaniu pn. ,,Następstwo prawne spadkobierców” wskazała na dość istotne zmiany w zakresie przejmowania
przez spadkobierców praw i obowiązków zmarłego wynikające
9

B. Brzeziński, A. Olesińska, Podstawowe instytucje ogólnego prawa podatkowego,
[w:] W. Nykiel (red.), M. Wilk (red.), Zagadnienia ogólne prawa podatkowego, Łodź
2014, s. 31.
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z przepisów prawa podatkowego. Poświęciła ona swój artykuł omówieniu zmian dotyczących zasad zwrotu nadpłaty spadkobiercom
podatnika, orzekania w zakresie odpowiedzialności lub uprawnień
spadkobierców, a także zmian dotyczących zakresu następstwa
prawnego spadkobierców. Zmiany Ordynacji podatkowej, zdaniem
autorki, wyeliminowały wątpliwości interpretacyjne dotyczące
przejmowania przez spadkobierców obowiązku podatkowego, nieskonkretyzowanego za życia spadkodawcy. Jednakże nadal wiele
wątpliwości będzie wywoływać rozliczenie podatku dochodowego po
śmierci podatnika. Podsumowując, A. Olesińska stwierdza, że ustawodawca w coraz większym stopniu zdaje sobie sprawę z nieadekwatności przyjmowanych rozwiązań do istniejących potrzeb, wprowadza nowe rozwiązania, zastępując nimi te, które ewidentnie się nie
sprawdziły. Opracowanie charakteryzuje się wysokim walorem naukowości, a oceny zmian dokonanych nowelizacją oraz wnioski, jakie
autorka wysnuwa w trakcie omawiania zagadnienia, zasługują na
docenienie ze strony doktryny prawa podatkowego.
Kolejne interesujące rozważania Agnieszki Olesińskiej zawarte są
w artykule pt. ,,Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe”, napisanym we współautorstwie z Ewą Prejs. Osoby trzecie
na podstawie ogólnych przepisów prawa podatkowego mogą być
pociągnięte do odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe podatnika w sytuacji, gdy ten ostatni zwleka z wykonaniem ciążącego na
nim zobowiązania podatkowego lub też dopiero wtedy, gdy sprawa
przymusowego wyegzekwowania podatku zakończyła się niepowodzeniem10.
Autorki w bardzo przystępny sposób omówiły regulacje dotyczące odpowiedzialności spółki osobowej, do której osoba fizyczna wniosła wkład w postaci przedsiębiorstwa, odpowiedzialności wspólników spółek osobowych oraz odpowiedzialności członków zarządu
i likwidatorów osób prawnych. Część artykułu poświęciły także na
wskazaniu podstawowych, a zarazem ogólnych zasad odnoszących się
10

Tamże, s. 40.
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do odpowiedzialności osób trzecich. Autorki swoje rozważania oparły
o bogatą i dobrze dobraną literaturę przedmiotu.
Dwa następne artykuły, współautorstwa Marka Kalinowskiego
oraz Mariana Masternaka pt. ,,Pełnomocnictwo w jurysdykcyjnym
postępowaniu podatkowym” oraz ,,Doręczenie w postępowaniu podatkowym”, są obszernymi opracowaniami dotyczącymi istotnych
zmian w Ordynacji podatkowej wprowadzonych w tym zakresie
ostatnimi nowelizacjami. Zmiany te wpływają w istotny sposób na
kształt całego postępowania podatkowego. W pierwszym opracowaniu dotyczącym unormowań prawnych pełnomocnictw, mających
fundamentalne znaczenie dla określenia możliwości działania strony
przez pełnomocnika oraz przypisania jej skutków działania tego pełnomocnika, Autorzy zajęli się omówieniem 3 rodzajów pełnomocnictw: pełnomocnictwa ogólnego, szczególnego oraz pełnomocnictwa
do doręczeń. Wykazali oni w poszczególnych częściach stanowiących
całość artykułu najistotniejsze zmiany dotyczące każdego rodzaju
pełnomocnictwa. Ponadto wskazali na zmiany przepisów dotyczących
pełnomocnictwa ogólnego kuratora oraz umocowania do działania
agenta celnego. Autorzy, omawiając to zagadnienie, odwoływali się
w trafny sposób do adekwatnych orzeczeń sądów administracyjnych
oraz posłużyli się istniejącą na rynku naukowym literaturą przedmiotu.
W drugim opracowaniu pn. ,,Doręczenie w postępowaniu podatkowym”, podzielonym na 13 odrębnych części, autorzy zajęli się
kompleksowym omówieniem zagadnienia procesu doręczenia pism,
które określane jest jako typowa czynność o charakterze materialnotechnicznym polegająca na dostarczeniu pisma jego adresatowi
w celu powiadomienia go o treści tego pisma11. Mimo że doręczenie
zaliczane jest do czynności pomocniczych i technicznych postępowanie to stanowi niezwykle istotną jego część wywołującą skutki prawne w każdym stadium postępowania podatkowego, zarówno w czasie
11

A. Melezini, D. Zalewski, Kontrola Podatkowa, [w:] D. Zalewski (red.), A. Melezini
(red.), Postępowanie podatkowe. 810 wyjaśnień i interpretacji, Warszawa 2013,
s. 100.
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jego wszczęcia, w trakcie, jak i w momencie jego ostatecznego zakończenia12. Po omówieniu zasady oficjalności doręczeń oraz formy pisma będącego przedmiotem procesu doręczenia autorzy w sposób
płynny przeszli do przedstawienia podstawowych sposób doręczania
pism w postępowaniu podatkowym. W artykule wskazali także zmiany dotyczące podmiotów dokonujących doręczeń, zasad doręczania
pism w formie dokumentu elektronicznego oraz zmiany dotyczące
trybów doręczania pism. Autorzy w ciekawy sposób odnieśli się także
do obowiązku informowania organu podatkowego o zmianie adresu
strony postępowania podatkowego. Część artykułu poświęcili zmianom dotyczącym szczególnych sposobów doręczenia pism, czyli doręczenia zastępczego oraz przez tzw. awizowanie. Oryginalna koncepcja
opracowania Marka Kalinowskiego oraz Mariana Masternaka wskazuje na wysoce nowatorskie rozważania dotyczące istotnych zmian mających wpływ na przebieg zakończenia postępowania podatkowego.
Ostatnim artykułem, kończącym rozważania na temat znowelizowanych przepisów Ordynacji podatkowej, jest opracowanie autorstwa Ewy Prejs pn. ,,Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa”.
Czynności sprawdzające, będące swoistą formą sprawowania przez
organy podatkowe nadzoru w zakresie wywiązywania się przez podatników z ich obowiązków związanych z samoobliczeniem, zadeklarowaniem i odprowadzeniem określonej kwoty podatku w terminie,
należy zaliczyć od innej procedury podatkowej aniżeli postępowania
podatkowe czy kontrola podatkowa13. Autorka skupiła się na omówieniu kwestii zmian związanych z rozszerzeniem zakresu szczególnego trybu dokonywania przez organ podatkowy weryfikacji deklaracji podatkowych, jakim są czynności sprawdzające. Część artykułu
poświęciła także zaprezentowaniu zasad dokonywania korekty deklaracji przez organ podatkowy z urzędu oraz czynnościom sprawdzają12

13

M. Cieśla, Zasady doręczania pism na gruncie Ordynacji Podatkowej. Rola pełnomocnika do spraw doręczeń, [w:] J. Glumińska-Pawlic (red.), Rozważania nad Ordynacją Podatkową – de lege lata i de lege ferenda, s. 19.
A. Kaźmierski, D. Zalewski, Czynności sprawdzające, [w:] D. Zalewski, A. Melezini
(red.), Postępowanie podatkowe. 810 wyjaśnień i interpretacji, Warszawa 2013, s. 100.
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cym u kontrahenta podatnika i istotnym zmianom w tym zakresie.
W drugiej części opracowania autorka skupiła się na uregulowaniach
prawnych dotyczących kontroli podatkowej, a w szczególności na
zagadnieniach dotyczących wszczęcia postępowania podatkowego,
jego przebiegu i dokumentacji sporządzanej po zakończeniu kontroli,
a także zmian prawnych w zakresie osoby wyznaczonej do reprezentowania podatnika, płatnika lub inkasenta czy zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Należy w zupełności zgodzić
się ze stwierdzeniem autorki, że ,,zbudowanie właściwego modelu
gwarantującego kontrolę realizacji obowiązków podatkowych wymaga zatem ważenia interesów – z jednej strony interesu państwa,
a z drugiej interesu jednostki – aby w jak największym stopniu służył
on osiągnięciu prawidłowego rezultatu przy jednoczesnym zachowaniu gwarancji praw podmiotu kontrolowanego. Postulat ten zdają się
realizować ostatnie zmiany wprowadzone w Ordynacji podatkowej
w obszarze dotyczącym procedur kontrolnych, nie mniej jednak niektóre z tych zmian mają jedynie charakter fasadowy i niewystarczający (…)”. Opracowanie jest bardzo obszerne i kompletne pod względem merytorycznym. Autorka posłużyła się wyrokami sądów administracyjnych, które stanowią nieocenione źródło analizy zagadnień
dotyczących czynności sprawdzających i kontroli podatkowej.

4.
Monografia pt. ,,Nowelizacja Ordynacji podatkowej” pod redakcją
naukową Bogumiła Brzezińskiego i Wojciecha Morawskiego ze
względu na wagę poruszanych w niej aspektów dotyczących nowelizacji omawianego aktu prawnego niewątpliwie jest opracowaniem
oryginalnym i wartościowym. Poszczególne artykuły składające się na
całość recenzowanej monografii posiadają nieprzeciętny walor naukowy, a zarazem zostały przygotowane w taki sposób, aby czytelnik
będący laikiem był w stanie zrozumieć analizowane w nich problemy
badawcze. Autorzy wszystkich opracowań w sposób bardzo wnikliwy
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i szczegółowy omówili podstawowe instytucje ogólnego prawa podatkowego, zwracając uwagę na modyfikację przepisów i wprowadzeniem przez ustawodawcę nowych, mających zgoła inne oblicze.
W opracowaniach dokonali analizy tematów w oparciu o płaszczyznę
zarówno merytoryczną, jurydyczną, jak i doktrynalną. Autorzy posłużyli się bogatą literaturą przedmiotu oraz adekwatnymi do określonego tematu orzeczeniami sądów administracyjnych. Recenzowana
monografia całkowicie zasługuje na docenienie ze strony doktryny
prawa podatkowego, gdyż stanowi ważną pozycję monograficzną
zarówno dla przedstawicieli doktryny, prawników, radców prawnych,
doradców podatkowych, sędziów sądów administracyjnych, jak i dla
dydaktyki z zakresu ogólnego prawa podatkowego. Całkowicie należy
się także zgodzić ze stanowiskiem dr. hab. Jacka Wantoch–
Rekowskiego, recenzenta monografii, który podkreślił, iż ,,autorzy
dokonali nie tylko analizy zmian do Ordynacji podatkowej, ale poddali
je także pogłębionej analizie teoretycznej. Wskazali również na konsekwencję dla praktyki w zakresie stosowania prawa podatkowego”.
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