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Summary
of the article: The clara non sunt interpretanda (what is clear does not need to be interpreted) principle – myths and reality
The article presents two different versions of understanding the clara non sunt interpretanda (what is clear does not need to be interpreted) paroemia. One (anti-initiating) known
in Poland since 1956 and the other (anti-continuing) known since 1975. The ﬁrst of them
refers to abstaining from undertaking interpretation when a given term is directly “clear”
and the second emphasises the need to conclude the interpretation upon arriving at linguistic “clarity”.
The critical and approving arguments were presented for both versions and then these
arguments were compared and such a comparison resulted in rejecting the ﬁrst version and
replacing it with the omnia sunt interpretanda (interpretation is always necessary) principle,
and in the case of the other – in applying always the three groups of interpretative directives
(i.e. the systemic and functional directives apart from the linguistic one).
This article also points to the tendency in the decisions of Polish courts arguing for rejecting the ﬁrst version and gradually eliminating the other one.
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do sfery przedmiotowej administracji publicznej sensu stricto. Oznacza to, że ze
względu na zasadę, iż przepisy szczególne nie mogą być interpretowane rozszerzająco, sądowa kontrola legalności orzecznictwa dyscyplinarnego jest możliwa
tylko w przypadkach, w których przepisy ustaw szczególnych dopuszczają taką
ewentualność, a skarga może być wniesiona tylko w ustalonym w nich zakresie
oraz po wyczerpaniu przewidzianych w tych przepisach procedur. Przepisy te
stanowią zatem wyłączną podstawę prawną kreowania właściwości sądów administracyjnych w sprawach dyscyplinarnych oraz określenia zakresu zastosowania w nich unormowań ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
W nawiązaniu do przeprowadzonego wywodu można stwierdzić, że wyłączając
funkcjonariuszy Służby Więziennej, których sprawy dyscyplinarne podlegają sądownictwu powszechnemu, przepisy przyjęły jako zasadę regulacyjną, iż skarga do
sądu administracyjnego przysługuje na orzeczenia formalnie zaliczone do katalogu
kar dyscyplinarnych. W katalogach tych nie mieści się sankcja w postaci rozmowy
dyscyplinującej odnosząca się do deliktu zakwaliﬁkowanego jako przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi. Ponadto skarga co do zasady przysługuje na orzeczenia
dotyczące kar dyscyplinarnych wydane w postępowaniu odwoławczym27. Stosownie do konkretnej regulacji mogą to być wszelkie orzeczenia wydane w drugiej
instancji (kasacyjne i merytoryczne) lub tylko orzeczenia kończące postępowanie
dyscyplinarne (merytoryczne). Odnosząc powyższe do możliwości sądowej kontroli
legalności postępowania dotyczącego przewinień dyscyplinarnych mniejszej wagi,
stwierdzić należy, że od zapadłych w tych sprawach rozstrzygnięć dyscyplinarnych
nie przysługuje żaden sformalizowany środek zaskarżenia, a przepisy analizowanych ustaw jako przepisy szczególne nie przewidują ani wprost, ani w dorozumiany
sposób drogi sądowej.

Summary
of the article: Liability of militarised services officers for minor disciplinary offences
The article discusses the liability of militarised services officers for minor disciplinary
offences. Such liability is borne by officers of the Police, Border Guard, State Fire Service,
Prison Service and the Customs Service for minor violations of their duties characterised by
a limited degree of guilt and social noxiousness of the act. In accordance with the contents of
the relevant act, the sanctions for the offences in question are referred to as the “disciplining
conversation” or “written admonition” and are imposed single-handedly by the relevant
disciplining superior who decides if the relevant act the officer has committed is a “minor
disciplinary offence” or another disciplinary offence. The above sanctions, in spite of the afﬂictions involved, are not included in the statutory catalogues of the disciplinary penalties.
Given the subject and the required procedure the sanctions in question are imposed in
the so-called simpliﬁed disciplinary proceedings that include specifying the entity authorised to impose them, the preconditions of liability, the form of sanctioning, the running of
the term to impose the sanction, the prescription of the amenability to punishment and the
term for erasing the sanction.
The officer may appeal against the sanction consisting in imposing the penalty of written
admonition to the relevant disciplinary commission and complain to an administrative
27

Por. np. postanowienie NSA z 9 września 2011 r., I OZ 641/11, Lex nr 965933.
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court. The officer has no formal remedy against the sanction of a disciplining conversation
and s/he may not complain against this sanction to an administrative court. This solution
should be critically evaluated, because although this sanction has many negative effects on
the personal and property sphere of the officers’ function-based relationship, the competence, procedural and material correctness of its application remain beyond the control of
any instance or court.
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W sposób pośredni powyższe stanowisko potwierdził również Trybunał Konstytucyjny we wspomnianym wcześniej wyroku z 21 czerwca 2011 r., P 26/1062.
W orzeczeniu tym bowiem Trybunał podkreślił, że zasady przedawniania się zobowiązań podatkowych należy rozpatrywać w kontekście art. 84 Konstytucji,
ustanawiającego powszechny obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, a także art. 217 Konstytucji, ustanawiającego władztwo ﬁnansowe państwa.
Decyzja zatem, czy w ogóle wprowadzić do systemu prawa przedawnienie zobowiązań podatkowych i jaki końcowy termin przedawnienia należy ustalić, mieści
się w szerokim marginesie swobody regulacyjnej ustawodawcy.
Ze względu na daleko idące skutki zabezpieczenia zobowiązań podatkowych
niezbędne jest zawsze precyzyjne określenie momentu powstania i ustania zastawu skarbowego lub chwili wpisu hipoteki i ewentualnego odpadnięcia podstawy
prawnej wpisu hipoteki. Okoliczności te powinny być każdorazowo badane przez
wojewódzki sąd administracyjny z urzędu na podstawie art. 134 § 1 p.p.s.a. w tych
wszystkich sytuacjach, gdy nie doszło do przedawnienia na podstawie art. 70 § 8
o.p. Jednocześnie zakres działań dozwolonych po upływie terminu przedawnienia
jest ściśle ograniczony. Sformułowanie zawarte w tym przepisie, że „nie ulegają
przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone zastawem skarbowym lub
hipoteką”, nie oznacza, iż w tym stosunku prawnym po upływie terminu przedawnienia nie nastąpiły istotne zmiany. W istocie bowiem sens art. 70 § 8 o.p. sprowadza się jedynie do umożliwienia efektywnego zakończenia postępowania podatkowego i wydania decyzji w tym zakresie oraz wyegzekwowania należności
z przedmiotu zastawu skarbowego lub hipoteki. Natomiast organy administracji
publicznej, z uwagi na upływ terminu przedawnienia, nie są uprawnione do podejmowania żadnych innych czynności.

Summary
of the article: Imprescriptible tax liabilities in judicial decisions of administrative courts
This article analyses the regulation included in Art. 70.8 of the Tax Code dated 29 August 1997 (Journal of Laws of 2012, item 749, hereinafter the Tax Code). It provides that
tax obligations secured by mortgage or treasury pledge shall not prescribe, however, after
the lapse of the period of prescription the tax obligations may only be enforced against the
object of mortgage or pledge. Its author attempts to answer the question if maintaining this
norm is purposeful, in particular given that under Art. 70.4 of the Tax Code the running of
the period of prescription may be repeatedly interrupted.
Given the far-reaching effects of securing the tax liabilities, it is always necessary to precisely determine the time when the treasury pledge is established and released or when the
mortgage is entered in the land and mortgage register and when the legal basis for entering
the mortgage ceases to exist. The relevant voivodeship administrative court should from
time to time examine these circumstances by virtue of law under Art. 134.1 of the Act on
Proceedings Before Administrative Courts dated 30 August 2002 (Journal of Laws of 2012,
62
OTK ZU-A 2011, nr 5, poz. 43. Warto podkreślić, że w uzasadnieniu tego wyroku skoncentrowano uwagę na przedawnieniu zobowiązań podatkowych w toku postępowania egzekucyjnego w administracji. Natomiast nieco inna jest funkcja przedawnienia w toku postępowania jurysdykcyjnego,
zmierzającego do wydania decyzji, która będzie podstawą wydania tytułu wykonawczego.
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item 270) in all these situations when the tax liabilities do not prescribe under Art. 70.8 of
the Tax Code. At the same time the scope of activities permitted, after the lapse of the period
of prescription, is strictly limited. The expression that “the tax obligations secured by mortgage or treasury pledge shall not prescribe” does not mean that no material changes have
occurred in this legal relationship following the lapse of the prescription period. Actually the
meaning of Art. 70.8 of the Tax Code is limited mainly to ensuring the effective conclusion of
the tax proceedings and issuing the decision to this extent and enforcing the treasury pledge
or the mortgage. On the other hand, the public administration authorities are not authorised
to take any further steps given the lapse of the prescription period.
Therefore the institution included in Art. 70.8 of the Tax Code is highly necessary in
practice, even in spite of the regulation included in Art. 70.4 of the Tax Code. Both these
provisions have different purposes. The regulation included in Art. 70.8 of the Tax Code
makes it possible to conclude the tax proceedings or the enforcement proceedings in spite of
the lapse of the prescription period referred to in Art. 70.1 of the Tax Code and to effectively
satisfy a creditor from the object of the mortgage or pledge, also after the lapse of the above
mentioned period of time.
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odpowiednio normy prawne dotyczące w pierwszym zakresie odniesienia orzeczeń
sądowych mogą być w każdym przypadku dostosowane do charakteru prawnego
konkretnego zarządzenia i sytuacji prawnej, w jakiej jest ono wydawane. Dzięki
temu zarządzenia stanowią najelastyczniejszą formę decyzyjną organu sądowego,
sprzyjającą odformalizowaniu postępowania.
W odniesieniu do zarządzeń, w których pierwszorzędne znaczenie odgrywa element decyzyjny bezpośrednio wpływający na sytuację procesową stron postępowania,
ustanowiono środki zaskarżenia, których wniesienie umożliwia zmianę albo uchylenie
wydanego zarządzenia. Środkami tymi są zażalenie i środki prawne o charakterze
szczególnym w postaci odwołania, o którym stanowi art. 103 p.p.s.a. i art. 114 p.p.s.a.,
oraz sprzeciwu z art. 259 § 1 p.p.s.a. Przez ustanowienie wskazanych środków zaskarżenia strony postępowania w realny sposób mogą strzec swej pozycji w toczącym się
procesie, zmierzając tym samym do osiągnięcia pierwszorzędnego celu, jakim jest dokonanie przez sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie oceny zgodności z prawem
zaskarżonego aktu lub czynności z zakresu administracji publicznej.

Summary
of the article: Orders in proceedings before administrative courts
Judgements and decisions are not the only forms of procedural actions of decision-making nature taken by an authority conducting proceedings before administrative courts. In
many provisions of the Act on Proceedings Before Administrative Courts the legislator refers to an order, being the declaration of will of the judicial authority which is not an act of
administration of justice, issued in the administrative and organisational cases, in order to
prepare a hearing and in its course. An order is an effective instrument available to a judge
as a supervisor over the court proceedings before they are instituted, in their course and following their completion. Although the legislator repeatedly uses the term “the court orders”
in the Act on Proceedings Before Administrative, issuing orders is the power of one-man
judicial authorities. The court makes orders in the form of a judgement and a decision, if the
act does not provide for issuing a judgement.
The legislator does not include the complex regulations of the orders in the Act on Proceedings Before Administrative Courts, instead making a reference in Art. 167 of the Act on Proceedings Before Administrative Courts in relation to the orders issued by the presiding judges
to the relevant application on court decisions. These provisions also apply accordingly to the
orders issued by a justices’ clerk under Art. 258.3 of the Act on Proceedings Before Administrative Courts and the orders of the president of the court. Therefore the legal norms concerning
in the ﬁrst scope of reference the court decisions applied accordingly may in each case be adapted to the legal nature of the individual order and legal situation in which it is issued.
As regards the orders in which the deciding element directly affecting the procedural
situation of the parties to the proceedings has the primary role, the legislator provided the
means of appeal the exercise of which makes possible changing or revoking the issued order.
These means of appeal include a complaint and speciﬁc remedies, in the form of an appeal
provided for in Art. 103 of the Act on Proceedings Before Administrative Courts and Art. 114
of the Act on Proceedings Before Administrative Courts and the opposition referred to in
Art. 259.1 of the Act on Proceedings Before Administrative Courts. Exercising these means
of appeal the parties to the proceedings may effectively protect their positions in the court
trial, this way attempting to achieve the primary goal i.e. the court deciding in the award
completing the proceedings on the legality of the challenged act or action in the area of public administration.
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w zakresie danych osobowych z powodu odmowy przez GIODO rejestracji zbioru
uniemożliwia zatem de facto rozpoczęcie działalności gospodarczej biura.
Stosownie do art. 44a u.o.d.o. GIODO wykreśla zbiór danych osobowych z rejestru w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli zaprzestano przetwarzania danych
w zarejestrowanym zbiorze (pkt 1) lub jeśli rejestracji dokonano z naruszeniem
prawa (pkt 2)88. Wykreślenie zbioru danych osobowych przetwarzanych przez
biuro informacji gospodarczej nastąpi zatem m.in. wtedy, kiedy biuro zaprzestanie
ich przetwarzania. Jak się wydaje, wniosek do GIODO w tym przedmiocie może
złożyć samo biuro lub wierzyciel poinformowany przez biuro o zaprzestaniu wykonywania działalności.
Na marginesie rozważań dotyczących kontroli przetwarzania danych osobowych w biurze informacji gospodarczej wypada zauważyć, że obowiązkiem GIODO
wynikającym ze wspomnianego już art. 304 § 2 k.p.k. będzie zawiadomienie prokuratora lub Policji o popełnieniu przestępstw z art. 49, 51, 52, 53 oraz 54 u.o.d.o.
w razie powzięcia o nich wiadomości. Kontrolujący biuro inspektor na tej samej
podstawie otrzymał uprawnienie dotyczące popełnienia przestępstwa, o którym
mowa w art. 54a u.o.d.o.
Analiza norm prawnych zawartych w przepisach u.i.g. dotyczących decyzji i postanowień administracyjnych w zakresie udostępniania informacji gospodarczej
prowadzi do wniosku, że ustawodawca zdecydował się objąć ten przedmiot działalności gospodarczej szczególną pieczą. Organ sprawujący nadzór nad działalnością
gospodarczą biura – minister właściwy do spraw gospodarki – jest uprawniony do
podejmowania wobec niego władczych, skonkretyzowanych i zindywidualizowanych rozstrzygnięć wydawanych zarówno w przedmiocie zatwierdzania regulaminu biura, jak i zakazu prowadzenia przez biuro działalności gospodarczej.
W zakresie przetwarzania danych stanowiących dane osobowe kontrolę
nad biurem sprawuje GIODO, kompetentny do orzekania na podstawie ustawy
o ochronie danych osobowych.

Summary
of the article: Administrative decisions in cases concerning business information disclosure
The main purpose of the article is to discuss the decisions and orders concerning the
economic information bureaus.
Pursuant to Art. 22 of the Constitution of the Republic of Poland, limitations upon the
economic freedom may be imposed only by means of statute and only for important public
reasons. The scope of business of an economic information bureau consists in agency in disclosing economic information. As a result, its freedom of economic activity is limited e.g. by
administrative decisions.
The supervision over the bureaus is exercised by the minister competent for economy
in the scope of compliance of the conducted business with the act and the rules. Given that
economic information includes, among others, personal data of a debtor (also a consumer),
the Inspector General for Personal Data Protection controls the processing of this data.
88
Zdaniem A. Drozda wszczęcie postępowania w przedmiocie wykreślenia z rejestru zbiorów danych osobowych może nastąpić zarówno z urzędu (także w wyniku informacji złożonych przez osobę,
której dane dotyczą), jak i na wniosek administratora danych (A. Drozd, op.cit., s. 283).

