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WYKAZ SKRÓTÓW 
 

1. Akty prawne 

 

 

AML ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. 

poz. 593) 

dyrektywa UCITS Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z 

dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów 

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących 

się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne 

papiery wartościowe (UCITS) (Dz.Urz.UE.L 2009 Nr 302, str. 

32). 

dyrektywa ZAFI Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 

8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 

2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 

1095/2010 (Dz.Urz.UE.L 2011 Nr 174, str. 1). 

HTC the Hague Convention on the Law Applicable to Trusts and Their 

Recognition of 1 July 1985 – Konwencja haska o prawie 

właściwym dla trustów i ich uznawaniu z 1985 roku 

k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst 

jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) 

k.h. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 

1934 roku - Kodeks handlowy (Dz.U. 1934 nr 57 poz. 502) 

k.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (tekst jedn. 

Dz.U. z 2021 r. poz. 2345 z późn. zm.) 

k.k. z 1932 roku Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 

1932 roku - Kodeks Karny (Dz.U. 1932 Nr 60 poz. 571 z późn. 

zm.) 

k.m. ustawa z dnia 18 września 2001 roku – Kodeks morski (tekst 

jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2175 z późn. zm.) 
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k.p.c. ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania 

cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.) 

k.r.o. ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i 

opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359) 

k.s.h. ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek 

handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) 

k.z. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 27 

października 1933 – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 

z późn. zm.) 

Konstytucja RP Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., 

(Dz.U. 1997 nr 78 poz 483 z późn. zm.) 

MiFID II Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 

15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych 

oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 

2011/61/UE (Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 173, str. 349). 

p.a. ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) 

p.b. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (tekst 

jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.) 

p.p.o.p.w. ustawa z dnia 22 marca 1991 roku – Prawo o publicznym obrocie 

papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (tekst 

jedn. Dz.U. 1994 r. nr 58 poz. 239) 

p.u. ustawa z dnia z 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (tekst 

jedn. Dz.U. z 2020 r. poz 1228 z późn. zm.) 

p.u. z 1934 roku Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 

października 1934 roku - Prawo upadłościowe (Dz.U.1934 Nr 93 

poz. 834 z późn. zm.) 

r.t.w.p. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 roku w 

sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, 

banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (tekst 

jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1922 z późn. zm.) 



 

 9 

Rozporządzenie 

2017/565 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 

kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów 

organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez 

firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej 

dyrektywy (Dz.Urz.UE.L 2017 Nr 87, str. 1) 

Rozporządzenie 

MAR 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku 

(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 

dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i 

dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE 

(Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 173, str. 1) 

u.f.i. ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst 

jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 605 z późn. zm.) 

u.f.i. z 1997 roku ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o funduszach 

inwestycyjnych (Dz.U. 1997 r. nr 139 poz. 933) 

u.f.r. projekt ustawy o fundacji rodzinnej z dnia 19 października 2021 

roku 

u.g.n.r. ustawa z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 

2022 r. poz. 514) 

u.k.w. ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i 

hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2204 z późn. zm.) 

u.o.i.f. ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 

finansowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 861 z późn. zm.) 

u.o.k.i.k. ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i 

konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 275) 

u.o.z.z. ustawa z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu 

prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz.U. z 2018 r poz. 

1293) 

u.z.s. ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym 

przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach 
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związanych z sukcesją przedsiębiorstw (tekst jedn. Dz.U. z 2021 

r. poz. 170 z późn. zm.) 

 

2. Organy 

 

AMW Agencja Mienia Wojskowego 

CRBR Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych 

DKIS Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 

ESMA European Securities and Markets Authority 

GIIF Generalny Inspektor Informacji Finansowej 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KOWR Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

NSA Naczelny Sąd Administracyjny 

PKWN Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 

SA Sąd Apelacyjny 

SN Sąd Najwyższy 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

WSA Wojewódzki Sąd Administracyjny 

 

3. Publikatory, czasopisma 

 

Dz.U. Dziennik Ustaw 

Dz.Urz.UE.L Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Seria L 

HLR Harvard Law Review 

KPP Kwartalnik Prawa Prywatnego 

MoP Monitor Prawniczy 

MPB Monitor Prawa Bankowego 

MPH Monitor Prawa Handlowego 

NP Nowe Prawo 

PiP Państwo i Prawo 

PPH Przegląd Prawa Handlowego 

PUG Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 
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RPEiS Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 

SC Studia Cywilistyczne 

SJP Słownik Języka Polskiego 

SPH System Prawa Handlowego 

SPK System Prawa Karnego 

SPP System Prawa Prywatnego 

ZNUJ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

4. Inne skróty 

 

art. artykuł 

ASI Alternatywna Spółka Inwestycyjna 

CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 

cyt. cytowanie 

cz. część 

FIO Fundusz Inwestycyjny Otwarty 

FIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie 

Legalis System Informacji Prawniczej Legalis 

LEX System Informacji Prawniczej LEX 

No. Number 

np. na przykład 

nr numer 

OZZ organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi 

Por. Porównaj 

poz. pozycja 

r. rok 

red. redakcja 

s. strona 

SFIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 

spółka z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

t. tom 
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tekst jedn. tekst jednolity 

UFK ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy 

ust. ustęp 

Vol Volume 

w. wiek 

z późn. zm. z późniejszymi zmianami 

Zob. Zobacz 

zw. związek 
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SUMMARY 
 
I this doctoral dissertation will be analyze the management aspects of trusteeship 

present in Polish legal system. The main objective of this paper will be answering to 

the following research questions: 

1) What is the legal nature of trusteeship agreement and what are its specific 

elements? 

2) What may be the subject of fiduciary duty agreement? 

3) Do the fiduciary relationships require specific regulation in the statutory 

law? 

In order to answer above mentioned questions, it will be necessary to provide answers 

to the following auxiliary questions: 

1) Is trusteeship allowed under Polish law? 

2) Which trusteeship model is appropriate for the Polish legal framework? 

3) To which known legal constructs the trusteeship is or may be applicable? 

4) How are the interest of the beneficiary of fiduciary relationship protected? 

The reliable analysis of above mentioned questions will help to outline the basis rules 

that apply to managerial fiduciary relations. 

 

The research for this dissertation was carried out primarily using the dogmatic method, 

which analyzed legal acts, jurisprudence and the achievements of legal science in the 

field of fiduciary duties. The historical-legal method was also used as an auxiliary – 

primarily in the assessment of the sources of trust law, as well as for some aspects 

related to the protection of the beneficiary's interests - and the comparative law 

method, which was used to correctly select the fiduciary model, which is applicable to 

the Polish legal regime. 

 

This paper was divided into six chapters. The Chapter 1 deals with the issue of defining 

trusts by jurisprudence and doctrine. Then, the issues related to the admissibility of 

trusts based on the freedom of contract were discussed, including the statement of trust 

for sham activities, the clause of civil law circumvention, the clause against tax 

avoidance and limitations resulting from property and inheritance law. Finally, the 

trust is compared with other civil law institutions which, prima facie, may be of a 

similar nature. 
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The Chapter 2 discusses the historical origins of the fiduciary relationships. Four 

theories of the origin of modern fiduciary activities that appear most frequently in the 

literature on the subject were discussed. That is, Roman law and the institutions of 

fideicommisum, fiducia cum creditore contracta and fiducia cum amico contracta, 

medieval canon law, Islamic law with particular emphasis on the waqf institution and 

Salic law that created the institution of salmannus. The purpose of this chapter is to 

show that the trust is one of the oldest legal institutions and to present the similarities 

between its historical and contemporary understanding. 

 

The Chapter 3 is dedicated to the models of fiduciary relationships present in various 

legal systems. The Anglo-Saxon model is presented on the example of trust structure 

and international legal regulations concerning this issue, as well as the Romanesque 

model and the Germanic model. In addition, the trust institutions historically known 

in Poland were briefly discussed. Addressing the above issues is intended to indicate 

the model of trusteeship appropriate for the Polish legal system. 

 

The Chapter 4 takes a detailed look at the managerial fiduciary agreement. The 

provisions of the statutory law applicable to such an agreement were discussed in 

particular. Then, the focus was on the general characteristics of such an agreement, 

mutual obligations of the parties and the principles of terminating such a legal 

relationship. Issues related to the legal form of the contract were also raised. The 

purpose of such analysis is to reconstruct the fiduciary management agreement by 

indicating the elements that should be included in it in order to ensure legal security 

for all parties and to ensure the certainty of legal transactions. 

 

The Chapter 5 concerns the practical use of trusteeship in the applicable provisions of 

statutory law. The first part recreates the catalog of things and rights that may be the 

subject of a trust. Then, the investment institutions known to the Polish legal system, 

once based on trusteeship, or based on it today, were discussed. This includes 

investment funds, mutual funds (known as fiduciary funds), collective securities 

portfolio management and an asset management agreement that includes one or more 

financial instruments. The next step was to present banking fiduciary activities, i.e. 

fiduciary account, housing fiduciary account, escrow account, as well as activities 
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performed by custodian banks. The next part focuses on the relationship between 

inheritance law and trust. For this reason, the institution of the executor of the will, the 

succession administrator was analyzed, contracts for inheritance were discussed, and 

the issues of the proposed regulation concerning a family foundation were discussed. 

The last part of this chapter concerns trusteeship based on statutory law provisions, i.e. 

the relationship between the State Treasury and certain state agencies, i.e. National 

Center for Agricultural Support and Military Property Agency. The analysis in this 

chapter will show the scale of the possibility of using trusteeship as well as the variety 

of goals that can be achieved through the use of trusteeship. 

 

The Chapter 6 deals with the protection of the interests of the parties to the trust 

relationship. The civil law methods of protecting the interests of the beneficiary of a 

trust, raised in the literature, were analyzed in detail. Next, the issue of the trustee's 

criminal liability, which may be incurred in the event of breach of the provisions of 

the trust management agreement, was discussed. The last part discusses the 

administrative obligations related to the conclusion of a trust management agreement. 

They concern the notification of the beneficiary to the Central Register of Beneficial 

Owners base on anti-money laundering regulations and the possible notification of the 

trust agreement as the intention of concentration, which is subject to preventive control 

by the President of the Office of Competition and Consumer Protection. Both of these 

obligations affect on the anonymity of the beneficiary of the trust, and therefore affect 

the scope of protection of its interests. The purpose of the analysis in this respect is to 

indicate the scope of protection measures that are available to the parties to this legal 

relationship, to demonstrate their possible weaknesses and to present de lege ferenda 

how their effectiveness can be improved. 

 

The conclusions of the analysis were divided in to two parts, conclusions de lege lata 

and conclusions de lege frenda in order to proper organize the answers to the research 

questions given in the Introduction to this dissertation. 
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WSTĘP 
 

W niniejszej rozprawy doktorskiej analizie zostaną poddane występujące w 

polskim porządku prawnym czynności powiernicze typu zarządzającego. Celem 

badań jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 

1) jaki charakter prawny ma umowa zarządu powierniczego i jakie 

szczegółowe elementy się na nią składają? 

2) co może być przedmiotem umowy zarządu powierniczego? 

3) czy stosunki powiernicze wymagają uregulowania w przepisach 

powszechnie obowiązujących? 

Konieczne będzie też udzielenie odpowiedzi na następujące pytania pomocnicze: 

1) czy powiernictwo jest dopuszczalne w prawie polskim? 

2) jaki model powiernictwa jest właściwy dla polskiego systemu prawnego? 

3) do jakich, znanych już stosunków prawnych powiernictwo typu 

zarządzającego ma zastosowanie? 

4) w jaki sposób chronione są interesy beneficjenta stosunku 

powierniczego? 

Rzetelna analiza powyższych pytań umożliwi zarysowanie zasad, które mają 

zastosowanie do stosunków powierniczych typu zarządzającego.  

W doktrynie prawa prywatnego wyróżnia się dwa rodzaje czynności 

powierniczych. Są to czynności typu zabezpieczającego oraz zarządzającego 

(administracyjnego1). Wydaje się, że czynności typu zabezpieczającego, do których 

należy przede wszystkim przewłaszczenie na zabezpieczenie, zostały dobrze 

rozpoznane zarówno przez orzecznictwo2, jak i doktrynę3. Z tej przyczyny tematyka 

niniejszej rozprawy została ograniczona wyłącznie do czynności zarządu 

 
1. Z. Radwański, J. Grykiel (w:) SPP. Prawo cywilne - część ogólna Tom. 2, Z. Radwański, A. 

Olejniczak (red.), Warszawa 2019, s. 294. 
2. Por. Uchwała SN z dnia 10 maja 1948 roku, C Prez 18/48, Orzeczenie SN z dnia 12 grudnia 1952 

roku, C 2661/65; Wyrok SN z dnia 19 listopada 1992 roku, II CRN 87/92; Wyrok SN z dnia 29 
maja 2000 roku, III CKN 246/00; Wyrok SN z dnia 8 marca 2002 roku, III CKN 748/00; Wyrok SN 
z dnia 25 sierpnia 2004 roku, IV CK 589/03. 

3. G. Tracz, F. Zoll, Przewłaszczenie na zabezpieczenie. Praktyka. Konstrukcja. Dopuszczalność. 
Przedmiot, Kraków 1996; J. Gołaczyński, Przewłaszczenie na zabezpieczenie: przedmiot, 
konstrukcja, dopuszczalność, wykonanie, praktyka, Kluczbork 1998; J. Gołaczyński, 
Przewłaszczenie na zabezpieczenie, Warszawa 2004; E. Gniewek (w:) SPP. Prawo rzeczowe. Tom 
3, E. Gniewek (red.), Warszawa 2020, s. 316-323; Z. Radwański, J. Grykiel (w:) SPP. Prawo 
cywilne - część ogólna, Z. Radwański, A. Olejniczak (red.), Warszawa 2019, s. 294-298; M. Kućka 
(w:) SPH. Prawo umów handlowych. Tom 5a, M. Stec (red.), Warszawa 2020, s. 441-459; I. 
Heropolitańska, Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności, Warszawa 2018, s. 271-321; R. 
Strzelczyk, Prawo nieruchomości, Warszawa 2019, s. 359-363. 
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powierniczego. 

Problematyce powiernictwa nie poświęcono w polskiej nauce wiele miejsca. 

Podstawową literaturą w tym zakresie są monografie Piotra Steca 4 , Roberta 

Rykowskiego5, a także Macieja Zachariasiewicza6. Dodatkowo, temu zagadnieniu 

poświęcone zostały nieopublikowane doktoraty Katarzyny Michałowskiej7, a także 

Bartłomieja Wiktora Woźniaka8. Przy czym wskazać należy, że prace P. Steca oraz K. 

Michałowskiej mają charakter prac prawnoporównawczych. Natomiast monografia 

M. Zachariasiewcza dotyczy problematyki powiernictwa w kontekście prawa 

prywatnego międzynarodowego, a doktorat B.W. Woźniaka koncentruje się na 

ochronie beneficjenta powiernictwa oraz występowaniu w tym stosunku prawnym 

surogacji rzeczowej. Jedynie monografia R. Rykowskiego jest w pełni poświęcona 

czynnościom powierniczym typu zarządczego. Niemniej została ona wydana w 2005 

roku, a zatem 17 lat temu. Z tego powodu, zwrócić należy uwagę, na fakt iż w tym 

czasie zmianie uległo wiele regulacji przede wszystkim dotyczących obrotu na rynku 

kapitałowym, kodeksu spółek handlowych, jak również dodano nowe regulacje 

dotyczące prawa spadkowego, a także zmienił się charakter prawny agencji 

rządowych, które do tej pory uważane były za zastosowanie powiernictwa 

ustawowego. Pozostałe odniesienia do literatury wskazane są w przypisach 

znajdujących się w poszczególnych rozdziałach, zaś szczegółowy wykaz literatury, 

aktów prawnych oraz orzecznictwa znajduje się na końcu pracy.  

Badania do niniejszej pracy przeprowadzono wykorzystując przede wszystkim 

metodę formalno-dogmatyczną, za pomocą której przeprowadzono analizę aktów 

prawnych, orzecznictwa oraz dorobku nauki prawa w zakresie powiernictwa. 

Pomocniczo wykorzystano również metodę historycznoprawną – użytą w przypadku 

oceny źródeł prawa powierniczego, jak również do niektórych aspektów związanych 

z ochroną interesów beneficjenta – oraz prawnoporwónawczą, która posłużyła 

dokonaniu prawidłowego wyboru modelu powiernictwa, który jest wykorzystywany 

w polskim reżimie prawnym. 

Niniejsza rozprawa doktorska podzielona została na sześć rozdziałów. W 

 
4. P. Stec, Powiernictwo w prawie polski na tle porównawczym, Kraków 2005. 
5. R. Rykowski, Pojęcie powiernictwa - konstrukcja prawna zarządu powierniczego, Warszawa 2005. 
6. M. Zachariasiewicz, Trust i inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie prywatnym 

międzynarodowym, Katowice 2016. 
7. K. Michałowska, Powiernictwo w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, Warszawa 2000. 
8. B.W. Woźniak, Surogacja rzeczowa w kontekście ochrony majątku powierniczego w europejskiej 

tradycji prawnej, Warszawa 2019. 
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pierwszym rozdziale poruszono problematykę definiowania powiernictwa przez 

orzecznictwo oraz doktrynę. Następnie poruszone zostały zagadnienia związane z 

dopuszczalnością powiernictwa na tle swobody kontraktowania, z uwzględnieniem 

zestawienia powiernictwa od czynności pozornej, klauzuli obejścia prawa cywilnego, 

klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania i ograniczeń wynikających z prawa 

rzeczowego oraz spadkowego. Na zakończenie porównano powiernictwo z innymi 

instytucjami prawa cywilnego, które prima facie mogą mieć do niego zbliżony 

charakter. 

W drugim rozdziale omówiono historyczne źródła stosunków powierniczych. 

Dyskusji poddano cztery najczęściej pojawiające się w literaturze przedmiotu teorie 

pochodzenia współczesnych czynności powierniczych. Czyli prawo rzymskie i 

instytucje fideikomisu, fiducia cum creditore contracta oraz fiducia cum amico 

contracta, średniowieczne prawo kanoniczne, prawo islamskie ze szczególnym 

uwzględnieniem instytucji waqf oraz prawo salickie, które wytworzyło instytucję 

salmannusa. Celem tego rozdziału jest wykazanie, że powiernictwo jest jedną z 

najstarszych instytucji prawnych oraz prezentacja podobieństw pomiędzy jego 

historycznym i współczesnym kształtem.  

Trzeci rozdział poświęcony został obecnym w różnych systemach prawnych 

modelom relacji powierniczych. Przedstawiono model anglosaski na przykładzie 

konstrukcji trustu oraz regulacji prawnomiędzynarodowych dotyczących tej kwestii, 

model romański oraz model germański. Oprócz tego krótko omówiono instytucje 

powiernicze historycznie znane na ziemiach polskich. Poruszenie powyższych 

zagadnień ma na celu wskazanie modelu powiernictwa właściwego dla polskiego 

systemu prawnego. 

W czwartym rozdziale szczegółowo przyjrzano się umowie zarządu 

powierniczego. W szczególności omówiono przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego mające zastosowanie do takiej umowy. Następnie skoncentrowano 

się na ogólnej charakterystyce takiej umowy, wzajemnych obowiązkach stron oraz 

zasad zakończenia takiego stosunku prawnego. Poruszono również zagadnienia 

związane z formą prawną umowy. Celem takiej analizy jest rekonstrukcja umowy 

zarządu powierniczego poprzez wskazanie elementów, które powinny się w niej 

znaleźć, aby zapewnić bezpieczeństwo prawnego wszystkim stronom stosunku 

prawnego oraz zapewnieniu pewności obrotu prawnego. 

Rozdział piąty dotyczy praktycznego wykorzystania powiernictwa w 
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obowiązujących przepisach prawa powszechnie obowiązującego. W pierwszej części 

odtworzono katalog rzeczy i praw, które mogą być przedmiotem zarządu 

powierniczego. Następnie omówione zostały znane polskiemu systemowi prawnemu 

instytucje prawa rynków kapitałowych, niegdyś oparte na powiernictwie lub 

opierające się na nim dzisiaj. W szczególności mowa tutaj o funduszach 

inwestycyjnych, powierniczych funduszach inwestycyjnych, zarządzaniu zbiorczym 

portfelem papierów wartościowych oraz umowę o zarządzanie portfelem, w skład 

którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Kolejnym 

krokiem było zaprezentowanie bankowych czynności powierniczych, tj. rachunku 

powierniczego, mieszkaniowego rachunku powierniczego, rachunku zastrzeżonego, a 

także czynności wykonywanych przez banki powiernicze. W następnej części 

skupiono się na relacjach pomiędzy prawem spadkowym a powiernictwem. Z tej 

przyczyn analizie poddano instytucję wykonawcy testamentu, zarządcy sukcesyjnego, 

omówiono umowy o spadek, także poruszono problematykę projektowanej regulacji 

dotyczącej fundacji rodzinnej. Ostatnia część tego rozdziału dotyczy powiernictwa 

ustawowego, czyli relacji pomiędzy Skarbem Państwa a niektórymi agencjami 

państwowymi, czyli KOWR oraz AMW. Analiza przeprowadzona w tym rozdziale 

pokaże skalę możliwości wykorzystania powiernictwa zarządczego, a także 

różnorodność celów jakie można osiągnąć wykorzystując powiernictwo.  

W ostatnim rozdziale poruszono problematykę ochrony interesów stron 

stosunku powierniczego. Szczegółowej analizie poddano podnoszone w literaturze 

cywilnoprawne sposoby ochrony interesów beneficjenta powiernictwa. Następnie 

poruszono zagadnienie odpowiedzialności karnej powiernika, którą może on ponieść 

w przypadku sprzeniewierzenia się postanowieniom umowy zarządu powierniczego. 

W ostatniej części omówiono problematykę obowiązków administracyjnoprawnych, 

które są związane z zawarciem umowy zarządu powierniczego. Dotyczą one 

zgłoszenia beneficjenta do CRBR oraz ewentualnego zgłoszenia umowy powierniczej 

jako zamiaru koncentracji, która podlega kontroli prewencyjnej Prezesa UOKiK. Oba 

te obowiązki niweczą przymiot anonimowości beneficjenta powiernictwa, a zatem 

mają wpływ na zakres ochrony jego interesów. Celem przeprowadzania analizy w tym 

zakresie jest wskazanie zakresu środków ochrony, które przysługują stronom tego 

stosunku prawnego, wykazania ich ewentualnych słabości oraz przedstawienie de lege 

ferenda w jaki sposób ich skuteczność może zostać poprawiona.  

Jednocześnie nadmienić należy, że wnioski płynące z przedstawionej analizy 
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zostaną podzielone na dwie części, wnioski de lege lata oraz wnioski de lege ferenda. 

Zabieg ten zapewni czytelność wywodu a wynika wprost ze złożoności i 

różnorodności zagadnienia jakim jest zarząd powierniczy. 

Ponadto, wskazać należy, że w toku analizy pominięto zagadnienie związane 

z zasadami opodatkowania powiernictwa. Wydaje się, że problematyka 

opodatkowania powiernictwa została dobrze rozpoznana na gruncie prawa 

podatkowego zarówno w orzecznictwie sądowo-administracyjnym 9 , przez organy 

podatkowe10, jak również w doktrynie prawa podatkowego11. Z tej przyczyny, nie ma 

 
9. Por. Wyrok NSA z dnia 10 listopada 2021 roku, I FSK 716/18; Wyrok NSA z dnia 7 lutego 2019, I 

FSK 142/17; Wyrok NSA z dnia 15 kwietnia 2016 roku, II FSK 1005/14; Wyrok NSA z dnia 12 
lipca 2016 roku, II FSK 1620/14; Wyrok NSA dnia 15 kwietnia 2016 roku, II FSK 460/14; Wyrok 
NSA z dnia 23 listopada 2015 roku, I FSK 882/14; Wyrok NSA z dnia 9 czerwca 2017 roku, II FSK 
1370/15; Wyrok NSA z dnia 4 kwietnia 2012 roku, I FSK, 1925/11. 

10. Por. Pismo z dnia 4 lutego 2022 roku, wydane przez: DKIS, 0115-KDIT1.4011.836.2021.1.MR; 
Pismo z dnia 19 kwietnia 2019 roku, wydane przez: DKIS, 0112-KDIL3-2.4011.130.2019.1.MKA; 
Pismo z dnia 19 kwietnia 2019 roku, wydane przez: DKIS, 0112-KDIL3-2.4011.131.2019.1.MKA; 
Pismo z dnia 12 października 2018 roku, wydane przez: DKIS, 0112-KDIL3-
1.4011.377.2018.1.AN; Pismo z dnia 24 października 2018 roku, wydane przez: DKIS, 0114-
KDIP3-2.4011.517.2018.1.JG1; Pismo z dnia 26 lipca 2017 roku, wydane przez: DKIS, 0112-
KDIL3-1.4011.137.2017.1.AN; Pismo z dnia 26 lipca 2017 roku, wydane przez: DKIS, 0112-
KDIL3-1.4011.138.2017.1.AN; Pismo z dnia 26 lipca 2017 roku, wydane przez: DKIS, 0112-
KDIL3-1.4011.136.2017.1.AN; Pismo z dnia 10 listopada 2017 roku, wydane przez: DKIS, 0113-
KDIPT2-3.4011.280.2017.3.AC; Pismo z dnia 26 lutego 2020 roku, wydane przez: DKIS, 0112-
KDIL2-2.4011.10.2020.1.MM; Pismo z dnia 8 sierpnia 2018 roku, wydane przez: DKIS, 0112-
KDIL3-3.4011.246.2018.1.KP; Pismo z dnia 10 sierpnia 2017 roku, wydane przez: DKIS, 0111-
KDIB1-3.4010-176.2017.1.AL; Pismo z dnia 23 listopada 2021 roku, wydane przez: DKIS, 0113-
KDIPT2-3.4011.870.2021.1.KS; Pismo z dnia 2 listopada 2018 roku, wydane przez: DKIS, 0114-
KDIP3-1.4011.452.2018.1.ES; Pismo z dnia 8 sierpnia 2018 roku, wydane przez: DKIS, 0112-
KDIL3-3.4011.247.2018.1.DS; Pismo z dnia 15 stycznia 2019 roku, wydane przez: DKIS, 0114-
KDIP3-2.4011.559.2018.2.AK1; Pismo z dnia 30 kwietnia 2021 roku, wydane przez: DKIS, 0111-
KDIB2-1.4010.82.2021.1.BJ; Pismo z dnia 17 października 2017 roku, wydane przez: DKIS, 0112-
KDIL1-1.4012.266.2017.2.OA; Pismo z dnia 28 grudnia 2018 roku, wydane przez: DKIS, 0113-
KDIPT2-3.4011.566.2018.1.SJ; Pismo z dnia 26 maja 2021 roku, wydane przez: DKIS, 0114-
KDIP3-1.4011.194.2021.2.EC; Pismo z dnia 25 października 2021 roku, wydane przez: DKIS, 
0113-KDIPT2-3.4011.640.2021.2.AK; Pismo z dnia 31 marca 2020 roku, wydane przez: DKIS, 
0111-KDIB2-3.4014.109.2019.4.AD; Pismo z dnia 21 grudnia 2018 roku, wydane przez: DKIS, 
0115-KDIT2-1.4011.402.2018.1.MST; Pismo z dnia 7 listopada 2017 roku, wydane przez: DKIS, 
0111-KDIB1-3.4010.282.2017.1.MST; Pismo z dnia 2 marca 2018 roku, wydane przez: DKIS, 
0111-KDIB4.4014.79.2018.1.BB; Pismo z dnia 23 października 2019 roku, wydane przez: DKIS, 
0113-KDIPT2-3.4011.490.2019.1AC; Pismo z dnia 2 marca 2018 roku, wydane przez: DKIS, 0111-
KDIB4.4014.37.2018.2.BB; Pismo z dnia 22 lutego 2018 roku, wydane przez: DKIS, 0111-
KDIB4.4014.44.2018.2.LB; Pismo z dnia 19 kwietnia 2019 roku, wydane przez: DKIS, 0112-
KDIL3-2.4011.129.2019.1.JK; Pismo z dnia 3 września 2019 roku, wydane przez: DKIS, 0113-
KDIPT2-3.4011.395.2019.1.PR; Pismo z dnia 24 marca 2020 roku, wydane przez: DKIS, 0115-
KDIT3.4011.511.2019.3.AD; Pismo z dnia 28 grudnia 2018 roku, wydane przez: DKIS, 0112-
KDIL3-2.4011.409.2018.1.MKA; Pismo z dnia 27 kwietnia 2018 roku, wydane przez: DKIS, 0113-
KDIPT2-3.4011.78.2018.1.AC; Pismo z dnia 24 marca 2020 roku, wydane przez: DKIS, 0115-
KDIT3.4011.512.2019.7.AW; Pismo z dnia 24 marca 2020 roku, wydane przez: DKIS, 0115-
KDIT3.4011.518.2019.7.AD. 

11. Por. A. Mariański, A. Żądło, Opodatkowanie fundacji prywatnych, Przegląd Podatkowy 8/2018, s. 
21-29; D.L. Hill, T. Kardach, Trust i prywatna fundacja jako narzędzie planowania podatkowego - 
wybrane zagadnienia (I), Przegląd Podatkowy 5/2007, s. 14-20; D.L. Hill, T. Kardach, Trust i 
prywatna fundacja jako narzędzie planowania podatkowego - wybrane zagadnienia (II), Przegląd 
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konieczności dokonywania analizy tych zagadnień w niniejszej rozprawie doktorskiej.  

Na wstępie warto poczynić również kilka uwag o charakterze 

terminologicznym. Wskazać należy, że terminu „powiernictwo” oraz „powierzać” w 

niniejszej pracy nie należy rozumieć w sposób potoczny 12 . Termin powiernictwo 

należy ściśle odnieść do takiego stosunku prawnego, na mocy którego pierwsza osoba 

w zaufaniu przekazuje drugiej czasowo własność określonej rzeczy lub prawa, w celu 

określnego zachowania z obowiązkiem jej zwrotu do pierwszej osoby. Osoba 

przewłaszczająca rzecz lub prawo jest powierzającym, zaś osoba, która tę rzecz lub 

prawo otrzymuje jest powiernikiem. Osoba, w interesie której powiernik sprawuje 

zarząd jest beneficjentem powiernictwa. Jednocześnie słowo „powiernictwo” będzie 

wymiennie stosowane ze słowem „fiducja”. Pomimo odniesienia słowa „fiducja” do 

rzymskich relacji kontraktowych opartych na zaufaniu, w niniejszej pracy 

sformułowanie to należy traktować synonimicznie do „powiernictwa”, chyba że 

zostanie wskazane inaczej. Pomimo różnicy w znaczeniu pojęcia „mienie” oraz 

„majątek” będą w niniejszej rozprawie traktowane synonimicznie. „Mienie”, zgodnie 

z art. 44 k.c. oznacza własności i inne prawa majątkowe, zaś „majątek” oznacza 

„składniki mienia, dające się wyodrębnić jako zespół aktywów (nieraz i pasywów), 

będących przedmiotem dziedziczenia, obrotu, zabezpieczenia wierzytelności, 

podstawą odpowiedzialności za zobowiązania itp.” 13 . W stosunku do przedmiotu 

powiernictwa prawidłowym sformułowaniem niewątpliwie jest „majątek 

 
Podatkowy 7/2007, s. 14-20; K. Korzyb, Krajowe opodatkowanie anglosaskiego trustu polskim 
podatkiem dochodowym, Przegląd Podatkowy 7/2020, s. 6-11; J. Matarewicz (w:) Ustawa o podatku 
od towarów i usług. Komentarz aktualizowany, art.8, Warszawa 2022, LEX; E. Chojnacki, 
Czynności w ramach umów powiernictwa - konsekwencje w wybranych podatkach (w:) Prawo 
podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych, A. Franczak, 
A. Kaźmierczyk (red.), Warszawa 2019, s. 247-258; M. Chudzik, Opodatkowanie czynności 
powierniczych podatkami dochodowymi, Monitor Podatkowy 2/2006 s. 39 i n.; M. Jamroży, A. 
Główka, Skutki w podatku dochodowym powierniczego objęcia ogółu praw i obowiązków spółce 
niebędącej osobą prawną, Monitor Podatkowy 12/2018, s. 54-56; B. Jasiołek, P. Woźniakiewicz, 
Wydatki na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w podatku osobowym od osób prawnych, Monitor 
Podatkowy 5/2006, s. 57 i n.; A. Pęczyk-Tofel, Wypłata dywidendy na rzecz powiernika, Monitor 
Podatkowy 8/2011, s. 50-53. 

12. Za słownikiem języka polskiego PWN  
„powierzać” oznacza: „powierzyć — powierzać 
1. «zlecić komuś sprawowanie jakiejś funkcji lub wykonanie jakiegoś zadania» 
2. «oddać komuś dowództwo nad czymś» 
3. «wyznać coś komuś poufnie» 
4. «polecić kogoś lub coś czyjejś opiece» 
5. «dać coś komuś do dyspozycji lub na przechowanie»”, źródło: 

https://sjp.pwn.pl/slowniki/powierza%C4%87.html [dostęp: 10.03.2022]. 
13. W.J. Katner (w:) SPP. Prawo cywilne - część ogólna. Tom 1, M. Safjan (red.), Warszawa 2012, s. 

1297-1298. 



 

 22 

powierniczy”, jednakże stosowane będzie również sformułowanie „mienie 

powiernicze”, gdyż w jego skład wchodzą wyłącznie aktywa (własność i inne prawa 

majątkowe).  
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ROZDZIAŁ 1. DEFINICJA POWIERNICTWA (UWAGI 
TEORETYCZNOPRAWNE) 
 

W niniejszym rozdziale skomentowane zostaną same podstawy 

funkcjonowania instytucji powiernictwa w polskim porządku prawnym. W pierwszej 

kolejności, z uwagi na fakt, iż powiernictwo nie jest uregulowane normami prawa 

powszechnie obowiązującego, przedstawiony zostanie dorobek doktryny i 

orzecznictwa w zakresie rozumienia powiernictwa, w tym także w kontekście zarządu 

powierniczego. Następnie omówione zostaną podstawy prawne funkcjonowania 

powiernictwa w systemie prawa cywilnego, a konkretnie podstawy stosunków 

umownych jakim jest swoboda kontraktowania. Analizie zostaną również poddane 

zagadnienia z zakresu dopuszczalności stosowania powiernictwa, w szczególności 

dotyczące ryzyka uznania powiernictwa za czynność pozorną lub kwalifikacji jej jako 

czynności zmierzającej do obejścia prawa cywilnego oraz podatkowego. W ostatniej 

części niniejszego rozdziału powiernictwo zostanie zestawione z umowami 

nazwanymi, których konstrukcja może przypominać powiernictwo de facto nim nie 

będąc, a których niektóre elementy będą pomocne do stworzenia modelowej umowy 

zarządu powierniczego. Z powiernictwem zestawione zostaną: zastępstwo pośrednie, 

depozyt nieprawidłowy, komis, zlecenie, umowa agencyjna oraz pactum in favorem 

tertii. Analiza dokonana w niniejszym rozdziale będzie stanowiła siatkę pojęciową 

oraz ramy prawne dla dalszej analizy powiernictwa prawie polskim w zakresie samej 

umowy powiernictwa oraz jej zróżnicowania z uwagi na cel dla jakiego została 

zawarta. 

 

1. Definiowanie powiernictwa na gruncie polskiej doktryny i orzecznictwa 

 

Aby zrealizować założenia niniejszej rozprawy doktorskiej, w pierwszej 

kolejności powinno się zdefiniować samą instytucję powiernictwa. Z racji na jej 

nieuregulowany charakter przytoczone zostaną definicje wypracowane przez polskie 

orzecznictwo oraz doktrynę. 

Z racji na doniosłość orzeczeń Sądu Najwyższego należy przede wszystkim 

wskazać na te, które próbują zdefiniować instytucję powiernictwa. W wyroku Izby 

Cywilnej z dnia 23 stycznia 2014 roku14, SN stwierdził, że „(…) do kategorii czynności 

 
14 . Wyrok SN z dnia 23 stycznia 2014 roku, II CSK 264/13 wraz z glosą krytyczną A.O. 
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prawnych powierniczych, dopuszczalnych w granicach swobody umów (art. 3531 

k.c.), zalicza się umowy obejmujące przeniesienie przez jeden podmiot 

(powierzającego) na drugi podmiot (powiernika) prawa oraz zaciągnięcie przez 

nabywcę prawa (powiernika) zobowiązania wobec zbywcy (powierzającego) do 

korzystania z nabytego prawa jedynie w ograniczonym zakresie, określonym treścią 

umowy”. Powyższej definicji należy przedstawić dwa uchybienia. Po pierwsze, 

definicja ta nie uwzględnia tego, iż warunkiem zakończenia stosunku powiernictwa, 

co odróżnia go od innych form przeniesienia własności na drugą osobę, jest obowiązek 

ciążący na powierniku do dokonania na rzecz powierzającego przewłaszczenia 

zwrotnego przekazanych mu rzeczy lub praw. To właśnie ten swoisty rodzaj 

„tymczasowości” powiernictwa jest istotą tego stosunku prawnego, ponieważ 

odzwierciedla on wzajemne zaufanie stron, której jest podstawą każdej czynności 

fiducjarnej. Drugim mankamentem, o mniejszym ciężarze gatunkowym jest 

niedoprecyzowanie przesłanki ograniczonych uprawnień powiernika do 

przewłaszczonych na niego rzeczy lub praw. Sposób określenia tychże ograniczeń w 

powyższej definicji nie jest precyzyjny. Na zakres władztwa powiernika nad 

przewłaszczonymi na jego rzecz rzeczami lub prawami należy patrzeć dwojako, jako 

występujący na dwóch płaszczyznach – w stosunkach zewnętrznych pomiędzy 

powiernikiem a osobami trzecimi oraz w stosunkach wewnętrznych pomiędzy 

powiernikiem a powierzającym. W stosunkach zewnętrznych powiernik zawsze 

będzie występował jako właściciel posiadający nieograniczone władztwo nad rzeczą, 

wszak treść umowy zarządu powierniczego znana jest wyłącznie stronom stosunku 

prawnego. Natomiast w stosunkach wewnętrznych powierzający zastrzega 

ograniczenia w zakresie rozporządzania rzeczą lub prawem przez powiernika. 

Gwarancją przestrzegania przez powiernika ograniczeń wynikających ze stosunku 

wewnętrznego jest wzajemne zaufanie stron i rodzi stosunek obligacyjny pomiędzy 

powiernikiem a powierzającym o charakterze inter partes. Definicja przytoczona 

przez SN nie wyróżnia tych elementów, przez co trudno ją uznać za właściwe 

określenie tej instytucji, ponieważ eliminuje z niej element zaufania pomiędzy 

stronami, na którym jest oparta.  

Zbliżoną do przytoczonej definicji SN wskazywał już w wyroku z 21 stycznia 

2005 roku, gdzie stwierdził: „To, że zbycie miało charakter powierniczy oznacza tylko 

 
Szpojankowski, Glosa do wyroku sądu najwyższego z dnia 23 stycznia 2014 roku II CSK 264/13 
zbyt wąska definicja powiernictwa, Studenckie Zeszyty Naukowe, t. 22 nr 42 2019, s. 157-165. 
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tyle, iż wykonywanie prawa z tych udziałów przez nabywcę podlega wobec zbywcy 

ograniczeniom wynikającym z umowy (…). Wspólnik, który zbywa udziały, także 

wtedy, gdy zbycie takie ma charakter powierniczy, musi się liczyć z tym, że traci 

wszelkie prawa składające się na taki udział. Jeżeli zbycie obejmuje wszystkie udziały, 

jakie przysługiwały wspólnikowi w spółce, to traci on także, z dniem skutecznego 

zbycia udziałów, status wspólnika”15. W tej definicji, Sąd Najwyższy zwraca uwagę 

wyłącznie na aspekt przeniesienia własności rzeczy lub praw i w konsekwencji 

wygaśnięcie wszelkich uprawnień pierwotnego właściciela wynikających z 

przeniesionej rzeczy. 

Przedstawienie powiernictwa, w sposób wskazanych w przytoczonych 

definicjach jest zbyt wąski w stosunku do samej istoty tej instytucji oraz wymogów 

praktyki rynkowej co, biorąc pod uwagę doniosłość orzeczeń Sąd Najwyższy dla 

funkcjonowania obrotu prawnego jest niewystarczające i może skutkować stanem 

niepewności uczestników obrotu. 

Szerzej powiernictwo rozumie Sąd Apelacyjny w Szczecinie, który w wyroku 

z 22 listopada 2012 roku wskazał: „(…) przez umowę zarządu powierniczego należy 

rozumieć taką więź obligacyjną, gdzie jedna z osób (powierzający) - w celu 

przekazania zarządu - przenosi czasowo i z zastrzeżeniem zwrotu w danych 

okolicznościach określone prawo lub majątek (jego część) na inny podmiot 

(powiernika), który staje się doń uprawniony”16 . Sąd Apelacyjny w Szczecinie w 

przytoczonym orzeczeniu zauważa, za istotny dla istnienia więzi powiernictwa fakt, 

iż przewłaszczane umową rzeczy lub prawa podlegają powtórnemu przewłaszczeniu 

na rzecz powiernika lub innych osób przez niego wskazanych. Takie rozumienie 

powiernictwa jest znaczenie bardziej zbliżone do stanowisk doktryny niż 

prezentowany dorobek Sądu Najwyższego w tym zakresie. 

Definicje powstałe na gruncie doktryny nauk prawnych można podzielić na 

takie, które definiują omawiane pojęcie w sposób szeroki (rozumienia na ich gruncie, 

niektórych umów nazwanych z kodeksu cywilnego np. umowy komisu jako czynności 

powierniczych) oraz wąsko (eliminując z definicji m. in. zastępstwo pośrednie). 

Według Aleksandra Woltera za czynności powiernicze uznaje się sytuację, kiedy: 

„(…) jedna strona dokonuje na rzecz drugiej przysporzenia prawa w celu osiągnięcia 

takiego celu gospodarczego do jakiego prawo to w zasadzie nie jest potrzebne, druga 

 
15. Wyrok SN z 21 stycznia 2005 r., I CK 528/04. 
16. Wyrok SA w Szczecinie z 22 listopada 2012 r., I ACa 477/12. 
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zaś strona zobowiązuje się do niekorzystania z tego prawa w zakresie wykraczającym 

poza ten cel”17. Z kolei według Andrzeja Kidyby: „Stosunek powiernictwa zakłada 

więc przeniesienie określonych praw i obowiązków na powiernika, który występuje w 

stosunku zewnętrznym – wobec osób trzecich – natomiast w stosunku – wewnętrznym 

z powierzającym, ma korzystać z przyznanych mu praw i we wskazanym zakresie, z 

obowiązkiem przeniesienia tych praw i obowiązków z powrotem”18. Adam Szpunar 

przybliżając instytucję powiernictwa korzysta pomocniczo z dorobku niemieckiej 

literatury w tym zakresie: „Fiducjariusz (powiernik) staje się niczym nieograniczonym 

podmiotem przeniesionego na niego prawa w stosunkach zewnętrznych, zatem wobec 

osób trzecich. Może rozporządzać nabytym przedmiotem majątkowym. Natomiast w 

stosunkach do fiducjanta powiernik powinien zachować się zgodnie z treścią 

zawartego porozumienia. Stosunek wewnętrzny między tymi osobami jest oparty na 

zaufaniu i ma charakter zasadniczo obligacyjny” 19 . W jednej z pierwszych prób 

opisania i zdefiniowania stosunku powiernictwa w powojennej doktrynie prawa Alicja 

Kędzierka-Cieślak w ten sposób przybliżała omawianą instytucję: „(…) przez 

stosunek prawny powiernictwa należałoby rozumieć sytuację prawną, w której jednej 

osobie (powiernikowi) służy określone prawo (rzeczowe lub obligacyjne), 

ograniczone jednak wyłącznie w stosunku wewnętrznym do innej osoby 

(powierzającego). W określeniu tym jeden element wymaga szczególnego 

podkreślenia: w stosunku zewnętrznym (wobec osób trzecich) powiernik jest 

wyłącznie podmiotem przysługującego prawa” 20 . Według Tomasza Dybowskiego 

przedmiotem powiernictwa jest: „Prawo własności jako podstawowa w każdym 

porządku prawnym forma władztwa nad różnymi dobrami, której celem było i jest 

zapewnienie najdalej idącej apropriacji tych dóbr przez podmioty prawa własności, 

było poczynając od epoki antycznej do czasów dzisiejszych wykorzystywane za 

pośrednictwem konstrukcji powiernictwa dla innych celów niż bezpośrednie 

zaspokajanie interesów osób będących formalnie właścicielami”21. K. Michałowska 

wskazuje, że „(…) czynność powiernicza polega na tym, że jedna strona dokonuje na 

 
17 A. Wolter, Prawo Cywilne. Zarys części ogólnej, A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Warszawa 

1998, s. 306 – 307. 
18. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2002, s. 118. 
19. A. Szpunar, O powierniczych czynnościach prawnych, Rejent 11/1993, s. 9 – 26. 
20. A. Kędzierska – Cieślak, Powiernictwo (Próba określenia konstrukcji prawnej), PiP 8-9/1977, s. 

44-54. 
21. T. Dybowski, Zasada jedności własności państwowej a stosunek powiernictwa, PiP 10/1984, s. 17-

34. 
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rzecz drugiej przysporzenia w celu osiągnięcia takiego celu gospodarczego, do jakiego 

prawo to w zasadzie nie jest potrzebne. Druga strona tej czynności zobowiązuje się do 

niekorzystania z tego prawa w zakresie wykraczającym poza ten stosunek. 

Przyjmujący przysporzenie występuje w stosunku zewnętrznym jako właściciel 

przedmiotu przysporzenia, a zobowiązanie do jego zwrotu zbywcy oparte jest na 

zaufaniu stron i ma charakter obligacyjny, a nie rzeczowy” 22 . Jarema Trzebiński 

charakteryzuje czynność powiernicze w następujący sposób: „Ich cechą 

charakterystyczną jest przysporzenie (powierzenie) prawa w taki sposób, że osoba, na 

rzecz której to przysporzenie następuje (powiernik), wobec osób trzecich występuje 

jako wyłączny podmiot przysługującego jej prawa, natomiast względnie 

powierzającego zachowuje się tak, jak wymaga tego pochodzące z dodatkowego 

zastrzeżenia w treści czynności powierniczej ograniczenie tego prawa”23. Wartą uwagi 

jest jeszcze definicja stworzona przez Grzegorza Tracza i Fryderyka Zolla nadająca 

powiernictwu następujące cechy: „W tym przypadku cechą tą ma być szczególna 

skuteczność uprawnień powierzającego prowadząca do uprzywilejowania jego 

roszczenia o wartość, w sytuacji, gdy prawo tę wartość reprezentujące przysługują 

innemu podmiotowi. Przy czym pojęcie to należy w naszej ocenie zarezerwować dla 

tych przypadków, gdy podstawą przesunięcia prawa jest czynność prawna, a to dla 

rozróżnienia od instytucji bezpodstawnego wzbogacenia, gdzie jak już wykazaliśmy, 

także może dochodzić do uprzywilejowania takiego roszczenia z uwagi na podobny 

rozkład interesów stron. Tak ujęte pojęcie powiernictwa przydaje tej kategorii 

normatywnego znaczenia i powoduje, że można zakreślić granice prawnej dyskusji na 

temat powiernictwa i powierniczych czynności prawnych” 24 . Z kolei Aleksander 

Kappes wąsko zdefiniował powiernictwo: „(…) w stosunku powierniczym 

powierzający rozporządza rzeczą lub prawem na rzecz powiernika w określonym w 

treści czynności lub w ustawie celu, zaś powiernik jest zobowiązany korzystać z 

rzeczy nabyte lub prawa w sposób zgodny z celem rozporządzenia a niekiedy także 

rozporządzić zwrotnie rzeczą lub prawem na rzecz powierzającego”25. 

Na instytucję powiernictwa zatem składają się trzy podstawowe elementy, bez 

 
22. K. Michałowska, Trust i stosunku powiernicze w prawie angielskim, KPP 2/1996, s. 293 – 341. 
23. J. Trzebiński, Czynności powiernicze, PPH 2/1997, s. 27 – 32. 
24. G. Tracz, F. Zoll, Przydatność pojęcia powiernictwa dla prawa prywatnego, PPH 4/1998, s. 24 – 

28. 
25 . A. Kappes, Pojęcie powiernictwa w prawie polskim (w:) Prawo handlowe XXI wieku. Czas 

stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, M. 
Modrzejewska (red.), Warszawa 2010, s. 357 – 366. 
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której powiernictwo nie zaistnieje. Są to: przewłaszczenie na powiernika przez 

powierzającego określonych rzeczy lub praw, ograniczenia wynikające z umowy w 

zakresie dysponowania rzeczami lub prawami przez powiernika oraz obowiązek 

powiernika do zwrotnego przewłaszczenia rzeczy lub praw na powierzającego. 

Uzasadnionym jest, aby rozumieć powiernictwo w następujący sposób: powiernictwo 

polega na przeniesieniu własności rzeczy lub praw na powiernika, gdzie względem 

osób trzecich zachowuje się on jak właściciel, a w relacjach z powierzającym 

ograniczony jest on treścią czynności przeniesienia własności rzeczy lub praw oraz 

jest zobowiązany do zwrotu własności po spełnieniu warunku przewidzianego w 

samej treści tego stosunku prawnego. Przez co umowę powiernictwa należy rozumieć 

jako umowę konsensualną, odpłatną lub nieodpłatną, dwustronnie zobowiązującą26. 

Umowa powiernictwa będzie miała charakter wzajemny pod warunkiem jej 

odpłatności, w odmiennym przypadku o wzajemności nie może być mowy, ponieważ 

przewłaszczenie na rzecz powiernika nie ma takiego charakteru27. 

Na podstawie powyżej przedstawionych definicji zasadnym jest, aby na 

gruncie niniejszej rozprawy doktorskiej rozumieć w następujący sposób: 

powiernictwo polega na przeniesieniu własności rzeczy lub praw na powiernika, gdzie 

względem osób trzecich zachowuje się on jak właściciel a w relacjach z 

powierzającym ograniczony jest on treścią czynności przeniesienia własności rzeczy 

lub praw oraz jest zobowiązany do zwrotu własności po spełnieniu warunku 

przewidzianego w samej treści tego stosunku prawnego. A zatem wskazać należy, że 

powiernik działa w mieniu własnym oraz na swoją rzecz, aczkolwiek w interesie 

powierzającego.  

Dodatkowo, za Fryderykiem Zollem wskazać należy, że relacja powiernictwa 

jest oparta na szczególnej więzi zaufania pomiędzy powierzającym, a powiernikiem28. 

Relacja ta stanowi trzon fiducji i jest postawą natury tego stosunku prawnego. 

 

 

 

 

 
26. Z. Radwański, J. Panowicz – Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2013, s. 182. 
27. A. Kappes (w:) SPP. Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. Tom 9, W. Katner (red.), Warszawa 

2015, s. 389. 
28. F. Zoll, Prawo cywilne dzielnic polskich w zarysie. Cz. III Prawo cywilne byłej dzielnicy pruskiej, 

Warszawa 1923, s. 123. 
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2. Pojęcie zarządu powierniczego 

 

Żeby szczegółowo omówić zagadnienie powiernictwa, istotne jest również 

poddanie analizie pojęcia zarządu powierniczego, ponieważ stanowi on o istocie 

powiernictwa zarządczego i zostanie ono wykorzystane przy próbie tworzenia modelu 

takiej umowy.  

Według R. Rykowskiego za zarząd powierniczy należy rozumieć: „(…) taką 

więź obligacyjną, gdzie jedna z osób (powierzający) – w celu przekazania zarządu – 

przenosi czasowo i z zastrzeżeniem zwrotu w danych okolicznościach, określone 

prawo (najczęściej prawo własności) lub majątek (jego część) na inny podmiot 

(powiernika), który staje się formalnie doń upoważniony”29. 

Na gruncie przytoczonej definicji należy doprecyzować, czym w istocie jest 

zarząd, jakich czynności wobec tego może dokonywać powiernik oraz w jakim 

zakresie. Pojęcie to jak do tej pory nie zostało zdefiniowane przez polskiego 

ustawodawcę w prawie prywatnym, dlatego doszukując się jego istoty należy odnieść 

się do literatury przedmiotu, a w razie konieczności do słownika języka polskiego. 

Warto jednak wspomnieć, że w toku tych rozważań nie należy zarządu rozumieć jako 

organu osoby prawnej uregulowanej w kodeksie spółek handlowych, a w znaczeniu 

bardziej potocznym odnoszącym się do wykonywania określonych czynności. 

Z racji na brak legalnej definicji pojęcia zarządu analizę należy rozpocząć od 

słownikowego tłumaczenia tego pojęcia. Według SJP „zarząd” jest to „zarządzanie 

instytucją, organizacją lub majątkiem, kierowanie, administrowanie”. W odniesieniu 

do czasownika „zarządzać”, oznacza to „wydawać polecenie, kazać coś wykonać”30. 

W literaturze prawniczej, z kolei próbę zdefiniowania zarządu w kontekście 

odmiennym niż organ osoby prawnej spróbował podjąć się Stefan Rzonca, który 

odniósł zarząd do dwóch odmiennych sytuacji jako działanie wyłącznie w sferze 

prawnej innej osoby (np. prokura) lub działanie równocześnie w sferze prawnej innej 

osoby jak i własnej (np. prowadzenie spraw spółki przez wspólników). Co do samych 

czynności składających się na zarząd, to należy do nich wliczyć prawa podmiotowe 

innej osoby, co powinno się traktować szeroko (np. rozporządzenia, korzystanie z 

praw, przenoszenie, czy czynności stanowiące o faktycznym jego wykorzystaniu), 

 
29. R. Rykowski, Pojęcie.., s.233. 
30. L. Drabik, E. Sobol (w:) Uniwersalny słownik języka polskiego. Tom 4. T – Ż, S. Dubisz (red.), 

Warszawa 2013, s. 874 – 875. 
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jednakże w granicach przysługujących innej osobie ochrony interesów. Ostatnim 

elementem definicji S. Rzoncy jest zdolność prawna, czyli możliwość bycia 

przedmiotem praw i obowiązków, innej osoby, ponieważ to, ostatecznie na jej rzecz 

nabywane będą prawa i obowiązki, a więc musi ona mieć zdolność do bycia ich 

przedmiotem, czyli finalnie korzystania z nich31. Zatem zarząd jest to dokonywanie 

czynności związanych z prawami podmiotowymi, w sferze prawnej innej osoby w 

dłuższym horyzoncie czasowym w granicach ochrony interesów innej osoby. 

Przekładając powyższe na stosunek zarządu powierniczego, będzie on polegał na 

dokonywaniu przez powiernika wszelkich czynności faktycznych i prawnych 

zmierzających do określonego w umowie powierniczej celu gospodarczego. 

 

3. Powiernictwo a swoboda kontraktowania 

 

Jak już zauważono powyżej powiernictwo nie jest instytucją uregulowaną w 

prawie polskim. Z tej racji umowa powiernictwa kwalifikowana jest jako umowa 

nienazwana. Implikuje to konieczność oparcia takiego stosunku prawnego o swobodę 

kontraktowania. Jednakże, aby stwierdzić, czy jest to możliwe należy zestawić 

powyżej zaproponowaną definicję z regulacją dotyczącą swobody umów zawartą w 

kodeksie cywilnym32. Z tej przyczyny należy najpierw krótko przypomnieć czym jest 

swoboda kontraktowania, a następnie omówić jej ograniczenia. 

 

3.1. Definicja swobody umów 

 

Swoboda kontraktowania w prawie polskim uregulowana jest kodeksie 

cywilnym w art. 3531 k.c., który stanowi: „Strony zawierające umowę mogą ułożyć 

stosunek prawny według swojego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały 

się właściwości (naturze) stosunku, ustawie, ani zasadom współżycia społecznego”. 

Takie postanowienie zostało wprowadzone do polskiego systemu prawnego dopiero 

nowelizacją kodeksu cywilnego z 28 lipca 1990 roku 33 , choć jej genezę można 

 
31. S. Rzonca, Instytucja zarządu w prawie cywilnym a zarząd majątkiem wspólnym małżonków, SC 

XXXI/1981, s. 93 – 148. 
32 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z 
późn. zm.) 
33. Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, (Dz. U. 1990 nr 55 poz. 321). 
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odnaleźć w regulacji przedwojennego kodeksu zobowiązań34. Art. 55 k.z. stanowił 

pierwowzór dzisiejszej regulacji. Przepis art. 3531 k.c. jest natomiast realizacją 

konstytucyjnej swobody przedsiębiorczości35. 

Zasada ta najlepiej została zdefiniowana przez Roman Longchamps de Berier 

jako „wolność zawierania umów zobowiązaniowych dowolnej treści”36. W wyniku 

analizy omawianego przepisu należy wysunąć wnioski, że dotyczy on po pierwsze 

wyłącznie relacji zobowiązaniowych, więc a contrario nie stosuje się go do stosunków 

prawnorzeczowych, rodzinnych, spadkowych ani do jednostronnych czynności 

prawnych37. Ponadto, zasada ta pozwala wyłącznie na swobodne kształtowanie treści 

stosunku zobowiązaniowego38, a nie dotyczy ona formy prawnej właściwej do zwarcia 

danej umowy, ponieważ dowolność formy wynikająca z art. 60 k.c. dotyczy 

dokonywania wszelkich czynności prawnych w związku z czym nie jest już ona 

powtórzona na gruncie art. 3531 k.c39. 

W związku z powyższym swobodę kontraktowania można rozpatrywać na 

trzech płaszczyznach: (i) swoboda zawarcia lub nie zawarcia umowy; (ii) możliwość 

swobodnego wyboru kontrahenta; (iii) swoboda kształtowania treści umowy40. Z tego 

wynika, że przepis normujący swobodę kontraktowania jest normą kompetencyjną41, 

co oznacza, że strony mogą uregulować swoje stosunki inaczej niż jest to uregulowane 

w ustawie. Wynika to również z faktu, iż większość przepisów prawa zobowiązań ma 

charakter dyspozytywny, a bezwzględne obowiązywanie norm musi zostać jasno 

określone w przepisie42. 

 

 

 
34. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 27 października 1933 – Kodeks Zobowiązań 

(Dz.U. Nr 82, poz. 598 z późn. zm.). 
35. Art. 20 w zw. z Art. 22 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz.U. 1997 

nr 78 poz 483 z późn. zm.) 
36 . R. Longchamps de Berier, Uzasadnienie projektu kodeksu zobowiązań z uwzględnieniem 

ostatecznego tekstu kodeksu. Art. 1–167, Warszawa 1934, s. 71 cyt. za: P. Machnikowski, Swoboda 
umów według Art. 353[1] KC. Konstrukcja prawna, Warszawa 2005, s. 1. 

37. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2014, s. 132. 
38. P. Machnikowski (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Warszawa 

2014, s. 600. 
39. A. Olejniczak (w:) Kodeks cywilny. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna, A. Kidyba (red.), 

Warszawa 2014, s. 43. 
40. T. Wiśniewski, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 1, G. Bieniek 

(red.), Warszawa 2011, s. 21. 
41. R. Trzaskowski, Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych. Art. 353[1], 

Kraków 2005, s. 55. 
42. R. Trzaskowski, Granice…, s. 56. 
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3.2. Granice swobody umów 

 

Przepis art. 3531 k.c. nie wprowadza absolutnej swobody umów. Zgodnie z 

przytaczaną normą zasada ta ma trzy ograniczenia: (i) właściwość stosunku 

zobowiązaniowego; (ii) przepisy ustawy; (iii) zasady współżycia społecznego. 

Pierwszym ograniczeniem jest natura stosunku. Po pierwsze polega ona na 

tym, że każdy stosunek zobowiązaniowy wiąże tylko strony, które go zawarły 43 . 

Innymi słowy chroniony jest interes osób trzecich co jest emanacją zasady 

bezpieczeństwa obrotu prawnego. Po drugie, na gruncie tego ograniczenia 

niedopuszczalne jest, aby stosunek umowny pozwalał jednej ze stron dowolnie 

kształtować obowiązki swoje lub drugiej strony 44 . Kluczowe dla pojęcia tego 

ograniczenia jest zrozumienie, że natura zobowiązania jest silnie związana z jego 

właściwościami, to znaczy, że w przypadku ukształtowania przez ustawodawcę 

pewnych stosunków zobowiązaniowych, odmienne ich uregulowanie przez strony 

będzie niedopuszczalne45. 

Drugim przewidzianym przez ustawodawcę ograniczeniem są postanowienia 

ustawy. Należy przez to rozumieć przepisy szczegółowe dotyczące stosunków 

zobowiązaniowych bez względu na charakter aktu prawnego46, w którym wstępują o 

charakterze bezwzględnie wiążącym oraz semiimperatywnym. Z tego postanowienia 

wyłączone są więc przepisy dyspozytywne, które pozwalają stronom odmiennie 

kształtować stosunek zobowiązaniowy. Ograniczenie to może mieć charakter 

przedmiotowy jak i podmiotowy47. W tym pierwszym przypadku chodzi najczęściej o 

rzeczy wyjęte z obrotu (narkotyki, ludzie, organy ludzkie etc.), w drugim ustawodawca 

może określić, że w dany stosunek zobowiązaniowy będą mogły wejść tylko określone 

podmioty48. 

Ostatnim ograniczeniem występującym na gruncie art. 3531 k.c. są zasady 

współżycia społecznego. Omawiane zagadnienie należy rozpatrywać przez pryzmat 

dwóch podstawowych wartości, wolności i sprawiedliwości. W przypadku tej 

pierwszej mowa o wolność od przymusu fizycznego jak i o wolność od presji 

 
43. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania…, s. 135. 
44. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania…, s. 135. 
45. P. Machnikowski, Swoboda…, s. 343. 
46. A. Olejniczak (w:) Kodeks…, s. 45. 
47. A. Olejniczak (w:) Kodeks…, s. 45 i n. 
48. Np. w przypadku niektórych umów nazwanych co najmniej jedna ze stron musi być przedsiębiorcą, 

np. umowa komisu, umowa agencyjna, umowa ubezpieczenia, umowa składu). 
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ekonomicznej49 , w związku z czym nie mogą być akceptowane, jak podaje Piotr 

Machnikowski umowy ograniczające swobodę poruszania się, wyboru miejsca 

zamieszkania, czy w jakikolwiek sposób ograniczające wolność sumienia, wyrażania 

poglądów, czy kształcenia się 50 . Co do sprawiedliwości, to dotyczy ona zasady 

słuszności, czyli równomiernego rozkładu uprawnień i obowiązków pomiędzy 

stronami stosunku, badanych przez pryzmat wartości stosunków wzajemnych 51 . 

Zasada zostaje naruszona, jeśli dysproporcja jest rażąca, większa od obserwowanych 

na rynku wahań za wykonanie danego stosunku. 

Ważnym zagadnieniem na gruncie swobody kontraktowania, o którym nie 

wspomniano w przepisie a pojawia się on w literaturze są konsekwencje złamania 

ograniczeń występujących w omawianym przepisie. W związku z brakiem 

szczegółowej regulacji w samym przepisie art. 3531 k.c., należy odwołać się do 

generalnych zasad prawa cywilnego i spojrzeć na kwestię konsekwencji przez pryzmat 

art. 58 k.c.52, który mówi o nieważności czynności sprzecznych z ustawą. W związku 

z tym, jeśli przepisy szczególne nie przewidują innej sankcji, umowa zawarta z 

naruszeniem art. 3531 k.c. będzie bezwzględnie nieważna w zakresie w jakim narusza 

ona wymogi omawianego przepisu lub w całości. 

W wyniku analizy swobody kontraktowania oraz instytucji powiernictwa 

należy stwierdzić, że nie narusza ona swobody kontraktowania, a zatem 

dopuszczalnym jest w polskim porządku prawnym. Z drugiej strony mogą się pojawić 

się pewne ograniczenia podmiotowe wynikające bezpośrednio z norm powszechnie 

obowiązujących, jak na przykład w przypadku umowy o zarządzanie portfelem, gdzie 

niektóre czynności będą spełniały przesłanki działalności maklerskiej, w wyniku 

czego będą mogły być dokonywane wyłącznie przez firmy inwestycyjne, co 

szczegółowo zostanie omówione w dalszej części niniejszej dysertacji. 

 

4. Ograniczenia w stosowaniu powiernictwa (dopuszczalność powiernictwa) 

 

W związku z tym, że przepisy powszechnie obowiązujące ograniczają 

swobodę kontraktowania warto analizy dopuszczalności powiernictwa pod kątem 

 
49. P. Machnikowski (w:) Kodeks…, s. 602. 
50. P. Machnikowski (w:) Kodeks…, s. 604. 
51. P. Machnikowski (w:) Kodeks…, s. 604. 
52. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania…, s. 137. 
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granic swobód prawa prywatnego, jakimi w szczególności są czynności pozorne w 

rozumieniu kodeksu cywilnego, czynności zmierzające do obejścia odpowiednio 

prawa cywilnego oraz prawa podatkowego (które w pewnym zakresie może 

wskazywać na dodatkowe ograniczenia prawa prywatnego), a także ograniczeń 

wynikających z prawa rzeczowego oraz spadkowego. 

 

4.1. Czynność powiernicza a czynność pozorna 

 

Pozorność jest uregulowana w art. 83 k.c., w części poświęconej wadom 

oświadczeń woli. Pozorność jest sytuacją „(…) polegająca na niezgodności między 

aktem woli a jej przejawem na zewnątrz (…)”53. Hipoteza art. 86 § 1 k.c. opisuje dwie 

możliwe formy pozorności. Po pierwsze, jest to złożenie oświadczenia woli wobec 

drugiej strony dla pozoru. Po drugie, jest to takie oświadczenie woli, które ma nie 

wywoływać skutków prawnych lub inne niż te, które wynikają z jej treści54. Według 

doktryny pozorność jest w istocie symulowaniem czynności prawnej w celu 

wywołania wobec osób trzecich przeświadczenia, że celem ich czynności jest 

wywołanie skutków określonych czynnością pozorną, a także pomiędzy stronami 

dokonującymi czynności pozornej powinno istnieć porozumienie traktujące o tym, że 

zawierana przez niech czynność prawna nie będzie faktycznie odnosiła określonych 

skutków55. 

W doktrynie przyjęło się, że czynności pozorne w istocie składają się z dwóch 

odmiennych czynności prawnych. Pierwszą z nich jest czynność pozorna, niejako 

przykrywająca właściwą czynność prawną (dyssymulowaną, ukrytą)56. W związku z 

tym dychotomicznym podziałem ważne jest określenie konsekwencji jakie niesie za 

sobą dokonanie każdej z nich. Czynność pozorna zawsze będzie objęta sankcją 

bezwzględnej nieważności, natomiast czynność dyssymulowana można uznać za 

ważną i prawnie skuteczną, co ocenia się na gruncie właściwości tejże czynności 

prawnej57. 

 
53. K. Pietrzykowski (w:) Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I, K. Pietrzykowski (red.), Warszawa 1997, 

s. 224. 
54. K. Pietrzykowski (w:) Kodeks…, s. 224. 
55. A. Jedliński (w:) Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, A. Kidyba (red.), Warszawa 

2009, s. 506. 
56. K. Osajda, Pozorność czynności prawnej a ważność czynności prawnej ukrytej, PPH 4/2012, s. 4 – 

13. 
57. A. Jedliński, Pozorność jako wada czynności prawnej i konsekwencje prawne pozorności, Rejent 

5/2005, s. 67 – 84. 
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Z wymienionych powyżej przyczyn często może dojść do zatarcia granicy 

pomiędzy czynnością pozorną a powierniczą. Jednakże byłoby istotnym błędem 

klasyfikowanie czynność fiducjarnych jako pozornych. Wynika to z faktu, iż mimo 

istnienia tajnego porozumienia pomiędzy powiernikiem a powierzającym, to 

powiernik jest odbierany przez osoby trzecie jako jedyny uprawniony do dokonania 

danej czynności prawnej a w przypadku pozorności sama czynność prawna jest 

odbierana inaczej niż dokonana faktycznie58. Oznacza to, że w istocie nie dochodzi do 

zaistnienia pozorności, ponieważ zawsze występuje jedna czynność prawna, która 

dokonywana jest przez powiernika upoważnionego do jej dokonania na podstawie 

umowy powiernictwa bez udziału powierzającego. 

 

4.2. Klauzula obejścia prawa cywilnego 

 

Klauzula obejścia prawa uregulowana jest w art. 58 § 1 k.c. i obciążona jest 

ona sankcją bezwzględnej nieważności czynności prawnej zmierzającej do ominięcia 

prawa59. Ta czynność prawna polega na osiągnięciu celu zakazanego przez prawo za 

pomocą dopuszczalnych środków60. W literaturze przyjął się pogląd, że klauzula in 

fraudem legis może być jedną z przesłanek wykładni celowościowej a nie samodzielną 

podstawą stwierdzenia nieważności, co wynika z niedookreśloności tego pojęcia oraz 

jego bliskości do problemów wykładni prawa, co w konsekwencji może pozwolić 

zakwalifikować klauzulę obejścia prawa jako klauzulę generalną61. Jednakże, co do 

zasady, trudno rozpatrywać umowy powiernicze przez pryzmat klauzuli in fraudem 

legis, ponieważ stosunek pomiędzy powiernikiem a powierzającym nie wpływa na 

relację wobec osób trzecich, a tym bardziej nie narusza bezpieczeństwa obrotu62.  

Aczkolwiek powiernictwo może prowadzić do obejścia ustawowych zakazów 

dotyczących zasad nabywania i zbywania określnych rzeczy, w szczególności 

nieruchomości 63 . Dotyczy to przede wszystkim obejścia zasad nabywania 

nieruchomości przez cudzoziemców 64 . Zgodnie z art. 1 ustawy o nabywaniu 

 
58. R. Rykowski, Pojęcie..., s. 217-218. 
59. M. Safjan (w:) Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I, K. Pietrzykowski (red.), Warszawa 1997, s. 150. 
60. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 219. 
61. W. Wąsowicz, Obejście prawa jako przyczyna nieważności czynności prawnej, KPP 1/1999, s. 69 

– 95. 
62. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 222. 
63. Por. A. Szpunar, O powierniczych czynnościach…, s. 17. 
64. Por. ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, (tekst 

jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278). 
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nieruchomości przez cudzoziemców, do nabycia nieruchomości przez cudzoziemca 

konieczne jest uzyskanie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W 

takiej sytuacji może dojść do obejścia przepisów przywoływanej ustawy za pomocą 

podstawienia powierniczego, gdzie Polak będący powiernikiem nabywa określoną 

nieruchomości z ominięciem wymogów ustaw, umożliwiając jednocześnie de facto 

zarządzanie nią jak właścicielowi cudzoziemcowi będącemu w tej konfiguracji 

prawnej powierzającym65. Dokonanie takiej czynności należy uznać za dokonanej z 

obejściem prawa, a zatem niedopuszczalnej66. Jednakże ocena, czy dana czynność 

faktycznie zmierza do obejścia prawa powinna zostać poprzedzona szczegółową 

analizą stanu faktycznego. Podobnie będzie traktowane powiernicze nabycie udziałów 

lub akcji w spółkach prowadzących działalność w formie rozgłośni radiowych lub 

stacji telewizyjnych z pominięciem wymagań dotyczących koncesji67, czy też innych 

form działalności reglamentowanej z obejściem właściwych im regulacji.  

Jednakże nie można ogólnie stwierdzić, że czynności powiernicze prowadzą 

do obejścia prawa. Zgodnie z doktryną, jak i judykaturą 68 , każdy stosunek 

powiernictwa w tym zakresie należy rozpatrywać indywidualnie, w zależności od 

okoliczności i szczegółowych postanowień umowy stanowiącej podstawę danej 

czynności prawnej. 

 

4.3. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania 

 

Z perspektywy prawa podatkowego powiernictwo, z uwagi na brak 

szczególnych zasad opodatkowania takich czynności, należy rozpatrywać ją w 

kontekście klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Klauzula ta uregulowana 

została w art. 119a ordynacji podatkowej 69 , i została zdefiniowana jako „(…) 

osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub 

celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych 

 
65. P. Stec, Powiernictwo…, s. 255. 
66. Por. Orzeczenie SN z dnia 7 marca 1938 r., II C 2350/37, Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego, 

Orzeczenia Izby Cywilnej, Warszawa, 1938 Zeszyt VII, s. 1412-1415; Wyrok SN z dnia 23 stycznia 
2014 r., II CSK 264/13. 

67. Por. art. 35 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1414 z późn. zm.). 

68. Z. Radwański (w:) SPP. Prawo cywilne – część ogólna. Tom 2, (red.) Z. Radwański, Warszawa 
2008, s. 214. 

69. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z 
późn. zm.). 
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celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania).” Aby 

uznać daną czynność za sprzeczną z prawem podatkowym konieczne jest 

kumulatywne spełnienie wszystkich trzech przesłanek wskazanych w przepisie, tj. 

dokonana czynność prawna jest sprzeczna z normą prawa podatkowego, jej celem było 

uniknięcie opodatkowania, a także sposób działania był sztuczny.  

Koniecznym podkreślenia jest fakt, iż w świetle prawa podatkowego stosuje 

się analogiczną wykładnie oświadczeń woli, co w przypadku prawa cywilnego 70 . 

Wynika to, z bezpośredniego odesłania norm prawa podatkowego do art. 58 i 83 k.c71. 

oraz umieszczenia w samej ordynacji podatkowej, generalnej zasady wykładni 

oświadczeń woli w formie bardzo zbliżonej do zasad wskazanych w art. 65 § 2 k.c72. 

W przypadku zaistnienia czynności pozornej, rozpatruje się czynność 

dyssymulowaną 73 . Ponadto, zgodnie z art. 199a § 3 ordynacji podatkowej organ 

podatkowy uprawniony jest do wniesienia powództwa o ustalenia istnienia lub 

nieistnienia danego stosunku prawnego do sądu powszechnego, zgodnie z przepisami 

o postępowaniu cywilnym.  

Interpretacja celu uniknięcia opodatkowania w świetle art. 119d rozumiana jest 

jako „(…) rzeczywiste (realne) określenie relacji między działaniem w celu 

osiągnięcia korzyści podatkowej a działaniem w celu ekonomicznym lub 

gospodarczym, które to działanie również niesie za sobą określone korzyści 

materialne.”74. Warto zaznaczyć, iż cele ekonomiczne danej czynności bierze się pod 

uwagę przy jej ocenie. Uznanie sposobu działania podatnika za sztuczny w rozumieniu 

art. 119c ordynacji podatkowej rozumiany jest jako taki, który nie zostałby 

zastosowany przez działającego rozsądnie i kierującego się zgodnymi z prawem 

celami podatnika innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z normami 

prawa podatkowego 75 . Oznacza to, że dokonana przez podatnika czynność 

nakierowana na osiągnięcie korzyści podatkowej, która jest sprzeczna z celami ustaw 

podatkowych. W konsekwencji sam brak naturalności danej czynności prawnej 

 
70. B. Dauter, Art. 119a (w:) Ordynacja podatkowa. Komentarz, S. Babiarz, B. Dauter, R. Hauser, A. 

Kabat, M. Niezgódka-Medek, J. Rudowski, Warszawa 2017, LEX. 
71. Tak: art. 88 ust. 3a pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (tekst jedn. 

Dz.U. z 2018 poz. 2174). 
72. Art. 199a § 1 ordynacji podatkowej. 
73. Art. 199a § 2 ordynacji podatkowej. 
74. B. Dauter, Art. 119d (w:) Ordynacja podatkowa. Komentarz, S. Babiarz, B. Dauter, R. Hauser, A. 

Kabat, M. Niezgódka-Medek, J. Rudowski, Warszawa 2017, LEX. 
75. B. Dauter, Art. 119(c) (w:) Ordynacja podatkowa. Komentarz, S. Babiarz, B. Dauter, R. Hauser, A. 

Kabat, M. Niezgódka-Medek, J. Rudowski, Warszawa 2017, LEX. 
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dokonanej przez podatnika nie skutkuje zastosowaniem klauzuli obejścia prawa 

podatkowego. Czynność taka powinna być przede wszystkim sprzeczna z celami 

prawa podatkowego.  

Przekładając powyższe rozważania w kontekście czynności powierniczych, to 

wiele zależy od celu dokonania takich czynności. Zgodnie z normą art. 119d ordynacji 

podatkowej cele ekonomiczne dokonania danej czynności prawnej są brane pod uwagę 

przy jej ocenie. Zatem jeśli z danej czynności powierniczej jasno wynika, iż jej 

głównym celem nie było osiągnięcie korzyści podatkowej, a innych celów 

gospodarczych (np. planowanie sukcesji w procesie zakładania fundacji prywatnej), 

to zastosowanie przez organ podatkowy klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania 

należy uznać za niedopuszczalne76. 

 

4.4. Ograniczenia wynikające z prawa rzeczowego i spadkowego 

 

Potencjalne ograniczenia w dokonywaniu czynności powierniczych mogą 

dotyczyć także prawa rzeczowego oraz prawa spadkowego. W przypadku prawa 

rzeczowego podnoszone argumenty dotyczą przede wszystkim zasady numerus 

clausus ograniczonych praw rzeczowych77. Jednakże stosunki powiernicze nie tworzą 

nowych ograniczonych praw rzeczowych, a są jedynie kolejną formą wykonywania 

uprawnień właścicielskich wobec konkretnej rzeczy78. 

Kolejną wątpliwością dotyczącą dopuszczalności powiernictwa w kontekście 

prawa rzeczowego jest zarzut, iż takie czynności są sprzeczne z zasadą jawności praw 

rzeczowych 79 , co prowadzić w przypadku przewłaszczenia rzeczy ruchomych do 

obejścia przepisów o zastawie. W praktyce obrotu, w kontekście jawności praw 

rzeczowych nie zawsze można stwierdzić kto jest właścicielem danej rzeczy ruchomej 

(można wejść w jej posiadanie na podstawie np. umowy najmu, dzierżawy, użyczenia 

lub leasingu)80. Podobnie dziej się w przypadku praw udziałowych, gdzie w rejestrze 

przedsiębiorców nie są ujawniani wszyscy udziałowcy 81 . W przypadku akcji na 

 
76. A. Mariański, A. Żądło, Opodatkowanie…. s. 28. 
77. P. Stec, Powiernictwo…, s. 251 i n. i cyt. tam lit. 
78. Tak: J. Skąpski, Przewłaszczenie na zabezpieczenie, SC XIII-XIV/1969, s. 315; J. Gołaczyński, 

Przewłaszczenie na zabezpieczenie. Przedmiot…, s. 122. 
79. G. Tracz, F. Zoll, Przewłaszczenie…, s. 89 i n. 
80. P. Stec, Powiernictwo…, s. 258. 
81. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 8 lit. c) ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 986 z późn. zm.) ujawniani są wyłącznie udziałowcy 
posiadający więcej niż 10% udziałów. 
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okaziciela sama spółka mogła nie wiedzieć wiedzieć kto w danym momencie jest jej 

akcjonariuszem, ponieważ zgodnie z uchylonym już art. 341 § 1 k.s.h. tylko akcje 

imienne podlegały wpisowi do księgi akcyjnej.  

Nadto, należy wskazać, iż instytucje powiernicze w kontynentalnej kulturze 

prawnej oparte są na stosunkach kontraktowych82, które nie skutkują kreacją nowych 

ograniczonych praw rzeczowych, a zatem zgodnie z zasadą jawności ograniczanych 

praw rzeczowych nie muszą być ujawniane83.  

W zakresie zaś ograniczeń wynikających z prawa spadkowego należy przede 

wszystkim wskazać na przewidziany w art. 964 k.c. zakaz podstawienia 

powierniczego. Mimo takiego wyłączenia w doktrynie pojawiły się wątpliwości na 

temat tego, czy umowę zarządu powierniczego można zawrzeć tylko inter vivos, czy 

również mortis causa. Istniejący na gruncie k.c. zakaz istnieje w związku z regulacją 

art. 962 k.c., który obciąża sankcją nieważności powołania do spadku z zastrzeżeniem 

warunku lub terminu. Oba artykuły są dziedzictwem ustawodawstwa Polskiej 

Rzeczpospolitej Ludowej, co w realiach gospodarki nakazowo – rozdzielczej miało 

nie dopuścić do nadmiernego gromadzenia majątków84. 

R. Rykowski stwierdza, że niektóre czynność mortis causa pod pewnymi 

warunkami mogą zostać uznane za dokonane między żyjącymi. Aby tak się stało 

umowa zarządu powierniczego powinna dotyczyć poszczególnych praw 

majątkowych, a nie całego spadku oraz zostać zawarta za życia stron z przypisaniem 

stronom praw i obowiązków z chwilą jej zawarcia, przy czym mogą to być chociażby 

niepełne uprawnienia (np. ekspektatywy), wtedy taką umowę można uznać za zawartą 

inter vivos a nie mortis causa, co pozwoli obejść przepisy prawa spadkowego85. 

Jednakże patrząc na regulację art. 962 i 964 k.c. warto rozważyć, czy ich 

regulacja jest dzisiaj zasadna. Należałoby raczej przyjąć stanowisko, iż de lege ferenda 

należy postulować zmianę tych przepisów. Wynika to, przede wszystkim ze zmiany 

ustroju gospodarczego z centralnie planowanego na wolnorynkowy, a także 

konstytucyjnej ochronie prawa własności86. Uznaje się bowiem, że rozporządzanie 

swoimi dobrami na wypadek śmierci należy do jednego z najważniejszych uprawnień 

 
82. Odmiennie będzie w systemie anglosaskim, o czym szerzej w rozdziale 3 niniejszej dysertacji w 

części poświęconej modelowi powiernictwa anglosaskiego. 
83. P. Stec, Powiernictwo…, s. 258. 
84. F. Longchamps de Berier, Podstawienie powiernicze, KPP 2/1999, s. 323 – 340. 
85. Tak R. Rykowski, Pojęcie…, s. 264 – 266. Odmiennie: A. Kappes (w:) SPP. Prawo zobowiązań – 

umowy nienazwane Tom 9…, s. 388. 
86. Art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. 
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właściciela, a więc ograniczeń w podstawieniu powierniczym nie sposób obronić87. 

Przeciwnicy takiej koncepcji argumentują, że nie uda się uniknąć komplikacji 

wynikających z liberalizacji tych przepisów związanych między innymi z 

odpowiedzialnością za długi spadkowe i proponują inne rozwiązania bazujące na 

konstrukcji fundacji88. 

 

5. Konstrukcje prawne zbliżone do powiernictwa 

 

W doktrynie prawa instytucje powiernicze często porównuje się do innych 

stosunków prawa cywilnego. Nierzadko powiernictwo włączane jest w zakres 

pojęciowy danej instytucji. Z tej przyczyny należy przedstawić krótkie podsumowanie 

tego rodzaju stanowisk dotyczących zastępstwa pośredniego i komisu umowy 

depozytu nieprawidłowego, umowy zlecenia, umowy agencyjnej oraz umowy o 

świadczenie na rzecz osoby trzeciej. Następnie zasadnym będzie zestawienie tych 

instytucji z analizą stosunków powierniczych przeprowadzonej w niniejszym 

rozdziale, tak aby ocenić zasadność wykorzystania tychże instytucji do dalszej analizy 

fiducji, a jeśli okażą się one przydatne, to w jakim zakresie. 

 

5.1. Zastępstwo pośrednie i komis 

 

W doktrynie prawa cywilnego nierzadko zestawia się instytucję powiernictwa 

z zastępstwem pośrednim. Co więcej, część przywoływanych już w niniejszej 

dysertacji definicji powiernictwa rozumie je szeroko obejmując swoim zakresem 

właśnie zastępstwo pośrednie89.  

Zastępstwo pośrednie jest jedną z formą przedstawicielstwa danej osoby w 

obrocie prawnym, przy czym od strony ogólnej nie jest ona uregulowana w polskim 

porządku prawnym. Zastępca pośredni działa we własnym imieniu, ale na cudzy 

rachunek 90 . Naczelnym przykładem tej formy przedstawicielstwa jest umowa 

 
87. F. Longchamps de Berier, Podstawienie…, s. 323 – 340. 
88. Tak P. Stec, Powiernictwo…, s. 208 – 210; S. Wójcik, F. Zoll (w:) SPP. Prawo spadkowe. Tom 10, 

B. Kordasiewicz (red.), Warszawa 2015, s. 433 – 445. 
89. Tak: np. A. Szpunar, (w): System Prawa Cywilnego, t. III, cz. 2, S. Grzybowski (red.), Wrocław 

1976, s. 658; J. Frąckowiak (w:) SPP. Prawo zobowiązań – część szczegółowa. Tom 7, J. Rajski 
(red.), Warszawa 2018, s. 956; Ł. Ogiegło (w:) Kodeks cywilny. T II. Komentarz. Art. 450–1088. 
Przepisy wprowadzające, K. Pietrzykowski (red.), Warszawa 2015, s. 704. 

90. W. Gawrylczyk, Przedstawicielstwo, MoP, 12/2000, s. 760. 
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komisu 91 . Zgodnie z art. 756 k.c. „przez umowę komisu przyjmujący zlecenie 

(komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności 

swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek 

dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym”. Powyższy stosunek prawny 

polega na poleceniu przez komitenta kupna lub sprzedaży określonej rzeczy przez 

komisanta w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.  

Komisant dokonuje tychże czynności na własny rachunek, ale na cudzą rzecz. 

Oznacza to, że nie dochodzi do przewłaszczenia rzeczy na komisanta, a jedynie 

posiadania dzięki, czemu komisant może zrealizować swoje zobowiązania umowne. 

Z drugiej strony, w przypadku powiernictwa, jak już wskazano wyżej dochodzi do 

przewłaszczenia rzeczy, a powiernik działa we własnym imieniu i na swoją rzecz, jako 

właściciel. Ograniczenia w działaniach powiernika wynikają przede wszystkim z 

zaufania powierzającego do jego osoby oraz stosownych postanowień umowy 

będących jego odzwierciedleniem. Powiernik w odróżnieniu od komisanta staje się 

właścicielem określonej rzeczy.  

Emanacją zastępstwa pośredniego w przypadku umowy komisu jest obowiązek 

komisanta wynikający wprost z art. 766 k.c. dotyczący wydania komitentowi 

wszelkich uzyskanych korzyści nabytych na jego rachunek. Obowiązek ten jest 

skuteczny także wobec osób trzecich (np. nabywców przedmiotów przekazanych w 

komis). W odróżnieniu od powiernictwa, w przypadku zastępstwa pośredniego skutki 

czynności prawnej będą miały skutek w sferze prawnej zastępcy. W sytuacji 

powiernictwa całość czynności prawej odbywa się w sferze prawnej powiernika, gdyż 

jest on właścicielem określnych rzeczy lub praw, co do których powierzający lub 

beneficjent ma roszczenie o zwrot w momencie zakończenia stosunku prawnego.  

Instytucja zastępstwa pośredniego wykorzystywana jest również w procesie 

zabezpieczania wierzytelności należących do wielu wierzycieli. W takiej sytuacji 

powoływany jest administrator zabezpieczeń. W przypadku hipoteki oraz zastawu 

rejestrowego jego powołanie w przypadku wielości wierzycieli jest obligatoryjne92. 

Dodatkowo administratora zabezpieczeń fakultatywnie powołuje się w przypadku, 

 
91. A. Kędzierska-Cieślak, Komis. Zagadnienia cywilnoprawne, Warszawa 1973, s. 31 i nast. 
92. Por. art. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, (tekst jedn. 

Dz.U. z 2018 r. poz. 2017); art. 682 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, 
(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1916). W przypadku emisji obligacji zabezpieczonych hipoteką lub 
zastawem rejestrowym powołanie administratora również jest obowiązkowe. Por. art. 4 ust. 4 
ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz art. 31 ust. 4 
ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 483). 
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gdy zaistnieje konieczność udzielenia kredytu konsorcjalnego, na który składa się 

kilka banków93, a także w przypadku istnienia innych zabezpieczeń emisji obligacji 

niż hipoteka lub zastaw rejestrowy. W szczególności może chodzić o poręczenie94. W 

doktrynie podnosi się, iż administrator zabezpieczeń działa jako powiernik 

wierzytelności należnych uprawnionym 95 . Administrator zabezpieczeń w takim 

przypadku również działa w imieniu własnym, ale na rachunek uprawnionych (np. 

obligatariuszy). Wynika to z faktu, że on jako jedyny jest uprawniony do dochodzenia 

roszczeń uprawnionych wierzycieli z przedmiotu zabezpieczenia i następnie 

przekazaniu uzyskanych od dłużnika środków uprawnionym96. Z racji na umocowanie 

administratora zabezpieczeń na zasadach zastępstwa pośredniego, w doktrynie uznaje 

się brak przydatności powiernictwa do badania zasad funkcjonowania 

administratora97. 

W tym miejscu należy podkreślić, iż zastępstwo pośrednie nie jest formą 

powiernictwa ani nie może być wykorzystywane do jego interpretacji. Powyższe 

stanowisko wynika z faktu, iż powiernik staje się właścicielem określonej rzeczy lub 

prawa i jako właściciel postrzegany jest przez inne podmioty obecne na rynku. 

Przysporzenie majątkowe dokonuje się w sferze praw powiernika, natomiast w 

przypadku zastępcy pośredniego przysporzenie nie występuje. Ograniczenia jego 

działań wynikają jedynie ze stosunku kontraktowego łączącego go z powierzającym. 

Powiernik działa w imieniu własnym i na własny rachunek, zaś w interesie podmiotów 

uprawnionych. Powyższe jednoznacznie przesądza, iż dokonane przez powiernika 

czynności prawne wywołują skutki prawne bezpośrednio wobec niego samego a nie 

podmiotów uprawnionych. 

 

5.2. Depozyt nieprawidłowy 

 

Kolejną z form prawnych, zbliżonych do powiernictwa jest depozyt 

nieprawidłowy. Zgodnie z regulacją art. 845 k.c. za depozyt nieprawidłowy rozumie 

 
93. Por. T. Czech, Funkcja agenta do spraw zabezpieczeń w konsorcjum kredytowym, PPH 10/2017, s. 

35-42. 
94. Art. 29 ustawy o obligacjach. 
95. E. Gniewek, Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Edukacja Prawnicza 2/2011, s. 

5. 
96. K.Ernt, S. Rudnicki (w:) Ustawa o obligacjach. Komentarz, M. Wierzbowski (red.), Warszawa 

2015, s. 159-160. 
97. Tak: M. Kućka, Administrator zabezpieczeń, Warszawa 2017, s. 71-75. 
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się uprawnienie przechowawcy do rozporządzania oddanymi na przechowanie 

pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi co do gatunku. Nadto, powoływany 

przepis wskazuje, że do takiego stosunku prawnego stosuje się odpowiednio przepisy 

o pożyczce. Podstawową różnicą pomiędzy depozytem nieprawidłowym a 

przechowaniem jest fakt, iż przechowawca na podstawie depozytu nieprawidłowego 

jest uprawniony do rozporządzania przekazanymi mu rzeczami oznaczonym co do 

gatunku lub środkami pieniężnymi98. W konsekwencji tematu niniejszej dysertacji 

koniecznym dla zestawienia depozytu nieprawidłowego z powiernictwem jest 

ustalenie, czy wraz z przekazaniem przechowawcy środków pieniężnych lub rzeczy 

określonych co do gatunku dochodzi do ich przewłaszczenia, na podstawie którego 

przechowawca staje się ich właścicielem. 

Kluczowym elementem różnicującym depozyt nieprawidłowy od innych form 

przechowania jest danie przechowawcy kompetencji do rozporządzania przedmiotem 

depozytu nieprawidłowego99. Przekazanie tejże kompetencji przechowawcy nie musi 

zostać dokonane w żadnej szczególnej formie prawnej, co do zasady, jest to forma 

dorozumiana, jako że przekazujący godzi się z tym, że przechowawca będzie obracał 

posiadanymi środkami pieniężnymi i dokona zwrotu konkretnej kwoty a nie tych 

samych znaków pieniężnych100. 

Przyjmuje się, iż konsekwencją przekazania przechowawcy uprawnienia do 

rozporządzania oddanymi w depozyt nieprawidłowy rzeczami jest przeniesienie na 

rzecz przechowawcy własności przedmiotu takiego depozytu, co wynika wprost z 

przepisów dotyczących pożyczki, w szczególności art. 720 § 1 k.c.  

W kontekście czynności powierniczych depozyt nieprawidłowy należy zatem 

rozumieć jako podstawowy element pewnych stosunków powierniczych (np. 

sprawowania zarządu nad aktywami), dlatego też należy rozważyć rozumienie 

depozytu nieprawidłowego nie jako stosunku kontraktowego, a swoistej konstrukcji 

normatywnej 101 . Powyższa argumentacja jest tym bardziej zasadna, iż depozyt 

nieprawidłowy oprócz bycia pewnym fundamentem niektórych stosunków 

powierniczych, jest także podstawą innych stosunków prawych, jak umowa rachunku 

 
98. Ł. Ogiegło (w:) Kodeks…, s.784. 
99. Wyrok NSA z dnia 9 maja 2017 r., II FSK 952/15. 
100. W. Pyzioł (w:) SPP. Prawo zobowiązań – część szczegółowa. Tom 8, J. Panowicz-Lipska (red.), 

Warszawa 2011, s. 466. 
101. Tak: W. Pyzioł (w:) SPP. Prawo zobowiązań – część szczegółowa. Tom 8…, s. 464. 
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bankowego102, umowy kaucji103, a także zaliczki104. 

Z drugiej strony, elementem różnicującym depozyt nieprawidłowy od innych 

czynności powierniczych jest fakt, iż depozyt nieprawidłowy jest umową realną, która 

dochodzi do skutku w momencie przekazania środków pieniężnych lub rzeczy 

określonych co do gatunku 105 . Umowy zarządu powierniczego, są co do zasady 

konsensualne106. Ponadto, umowy powiernicze mają szerszy zakres przedmiotowy. Ich 

przedmiotem mogą być również rzeczy wskazane co do tożsamości (np. 

nieruchomości) oraz wiązki praw (np. przedsiębiorstwo). Z kolei w przypadku 

depozytu nieprawidłowego katalog przedmiotowy został ograniczony wyłącznie do 

środków pieniężnych oraz rzeczy określonych co do gatunku, przez co należy 

rozumieć także papiery wartościowe 107 . Kolejnym elementem różnicującym 

powiernictwo oraz depozyt nieprawidłowy jest fakt opodatkowania tego drugiego. 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1) lit. j) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych 

depozyt nieprawidłowy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych 108 . 

Natomiast czynności powiernicze nie są wskazane w katalogu czynności prawnych 

opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a zatem nie podlegają 

opodatkowaniu tym podatkiem109. 

 

5.3. Umowa zlecenia 

 

Wśród uregulowanych konstrukcji zbliżonych do powiernictwa uznaje się 

również umowę zlecenia, co w tym przypadku nie wynika ze zbliżonego do umowy 

powiernictwa sposobu dokonania określonej czynności, a raczej charakteru samej 

umowy oraz podobieństwa umocowania powiernika do zleceniobiorcy oraz 

powierzającego do zleceniodawcy. Skutkuje to uznaniem przez doktrynę, iż do 

umowy powiernictwa zastosowanie znajdą przepisy o umowie zlecenia (art. 736-750 

 
102. Wyrok SA w Gdańsku z dnia 5 kwietnia 2018 r., I ACa 519/17. 
103. Wyrok SA w Katowicach z dnia 8 maja 2015 r., V ACa 786/14. 
104. W. Pyzioł (w:) SPP. Prawo zobowiązań – część szczegółowa. Tom 8…, s. 464. 
105. J. Molis, Umowny depozyt nieprawidłowy a udzielenie kredytu w obrocie pieniężnym, PPH 

11/2008, s. 47. 
106. Zagadnienie to zostanie szerzej omówione w rozdziale 4 niniejszej dysertacji. 
107. L. Koziorowski, Obrót papierami wartościowymi złożonymi do depozytu, PPH 7/1997, s. 34-38. 
108. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, (tekst jedn. Dz.U. z 

2017 r. poz. 1150). 
109. Tak: Interpretacja Indywidualna Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 października 2013 r., 

IBPBII/1/436-204/13/HK; Interpretacja Indywidualna Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 
kwietnia 2013 r., ITPB2/436-13/13/TJ. 
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k.c.)110. 

W pierwszej kolejności, dla przejrzystości wywodu należy krótko przedstawić 

charakterystykę umowy zlecenia. Umowa ta jest umową nazwaną, uregulowaną w 

Księdze trzeciej, Tytule XXI kodeksu cywilnego. Zgodnie z doktryną, umowa zlecenia 

jest umową konsensualną, odpłatną lub nieodpłatną i wzajemną111. Przepisy dotyczące 

umowy zlecenia nie przewidują żadnej specjalnej formy jej zawarcia, czyli może to 

nastąpić także poprzez dorozumiane oświadczenie woli, czy milczenie. Stronami 

umowy są zleceniobiorca i zleceniodawca, przy czym ustawodawca nie ustanawia 

żadnych ograniczeń podmiotowych. Natomiast jeśli mowa o przedmiocie 

świadczenia, to jest to dokonanie określonej czynności prawnej (w przypadku umowy 

o świadczenie usług jest to określona czynność faktyczna), przy czym czynność 

prawną należy rozumieć szeroko, może dotyczyć zarówno czynność prawa 

materialnego, ale również procesowego czy związane z reprezentacją112. Przy czym 

ustawodawca regulując art. 734 k.c. wskazał, że „(…) przyjmujący zlecenie 

zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie”, 

nie ograniczył stron do określenia w umowie jednej czynności prawnej jaką 

zleceniobiorca ma dokonać, a można nią objąć więcej niż jedną taką czynność, co 

wynika z potrzeb praktyki obrotu113. 

Zgodnie z regulacją zleceniobiorca dokonuje określonych czynności w imieniu 

dającego zlecenie (zastępstwo bezpośrednie), jednakże strony mogą postanowić, że 

przyjmujący wykona umowę we własnym imieniu, ale na rachunek dającego zlecenie 

(zastępstwo pośrednie)114. Przy czym zleceniobiorca może przekazać jego wykonanie 

osobie trzeciej w momencie, kiedy wynika to z umowy, ze zwyczaju lub kiedy 

okoliczności zmuszają go do tego. W tym ostatnim przypadku przyjmujący jest 

zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym zleceniodawcy (art. 738 k.c.). 

Co oczywiste, wyłączona jest możliwość zlecenia dokonania takiej czynności 

prawnej, którą zleceniodawca ma obowiązek dokonać osobiście115. 

 
110. A. Kappes (w:) SPP. Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. Tom 9…, s. 388. 
111. P. Machnikowski (w:) Kodeks…, s. 1377. 
112. P. Machnikowski (w:) Kodeks…, s. 1377. 
113. S. Grzybowski, O przepisach kodeksu cywilnego dotyczących zlecenia, NP 10/1967, s. 1278 – 

1286. 
114. L. Ogiegło (w:) SPP. Prawo zobowiązań – część szczegółowa Tom 7., J. Rajski (red.), Warszawa 

2004, s. 437. 
115. K. Kopaczyńska – Pieczniak (w:) Kodeks cywilny. Kodeks LEX. Tom III. Zobowiązania. Część 

szczególna, A. Kidyba (red.), Warszawa 2014, s. 731. 
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Umowa zlecenia tradycyjnie uważana jest za umowę starannego działania116. 

Nie oznacza to jednak, że zleceniobiorca nie ma obowiązku wykonać zlecenia a 

jedynie dokonać starannego działania zmierzającego do dokonania czynności prawnej. 

Owo „staranne działanie” odnosi się do strony zleceniobiorcy, co oznacza, że 

zleceniobiorca ma dokonać określonej czynności prawnej, natomiast jej rezultat nie 

musi być taki sam jakiego oczekiwał zleceniodawca. Jednakże pogląd ten nie jest 

podzielany przez całą doktrynę. Według Marcina Krajewskiego umowę zlecenia 

można również zakwalifikować jako umowę rezultatu, co wynika z faktu, że nie 

istnieje jakaś wyraźna linia podziału pomiędzy starannym działaniem a rezultatem a 

efekt umowy zlecenia można również zakwalifikować jak rezultat (samo dokonanie 

określonej czynności jest już rezultatem)117. 

Co się tyczy odpłatności umowy zlecenia, to zgodnie z art. 735 k.c. umowa ta 

jest odpłatna, nawet gdy strony nie określiły wynagrodzenia z jej wykonanie (reguła 

odpłatności). Strony natomiast, mogą w umowie określić, że zleceniobiorca nie 

otrzyma wynagrodzenia. W sytuacji, kiedy strony nie ustaliły wynagrodzenia, to ustala 

się je według poświęconego przez zleceniobiorcę czasu, stopnia skomplikowania 

czynności a czasem także ponadprzeciętne kwalifikacje zleceniobiorcy, jeśli były one 

znane zlecającemu118. 

W zakresie zastosowania przepisów o zleceniu do umów o świadczenie usług, 

to według komentatorów wprost stosuje się przepisy dotyczące wynagrodzenia (art. 

735 k.c.), terminu jego zapłaty (art. 744 k.c.), obowiązku informacyjnego o odrzuceniu 

oferty w przypadku gdy zleceniobiorca jest podmiotem zawodowo realizującym 

zlecenia określonego typu (art. 737 k.c.), obowiązków informowania dającego 

zlecenie i wydania mu uzyskanych korzyści (art. 740 i 741 k.c.), obowiązku zwrotu 

poniesionych wydatków (art. 742 k.c.), obowiązku udzielenia zaliczki (art. 743 k.c.), 

solidarnej odpowiedzialności dających lub przyjmujących zlecenie (art. 745 k.c.) oraz 

regulujące skutki śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych stron (art. 747 

– 749 k.c.)119. Ograniczone zastosowanie będą miały przepisy o natychmiastowym 

wypowiedzeniu umowy, a niedopuszczalne będzie zastosowanie norm definiujących 

stosunek zlecenia, kiedy przyjmujący działa w imieniu zleceniodawcy oraz 

 
116. Z. Radwański, J. Panowicz – Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2013, s. 181. 
117. M. Krajewski, Zobowiązania rezultatu i starannego działania (próba alternatywnego ujęcia), PiP 

8/2000, s. 42 – 52. 
118. P. Machnikowski (w:) Kodeks…, s. 1382. 
119. P. Machnikowski (w:) Kodeks…, s. 1394-1395. 
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powiązania z umocowaniem z art. 734 § 2 k.c120. 

Samo pojęcie świadczenia usług z art. 750 k.c. jest bardzo pojemne. Dotyczy 

ono umów nieuregulowanych innymi przepisami (umów nienazwanych) oraz 

zobowiązujących jedną ze stron do świadczenia określonego typu121. 

Co do zastosowania przepisów o zleceniu w przypadku umowy zarządu 

powierniczego, to w literaturze podnosi się postulat ograniczonego stosowana 

odesłania do art. 750 k.c. z uwagi na fakt złożoności stosunków powierniczych daleko 

wykraczających poza regulację zlecenia 122 . Umowę zlecenie próbuje się jedynie 

porównywać do zastępstwa pośredniego, ponieważ działa on w swoim imieniu, ale na 

rachunek zlecającego, na co wskazywać może treść norm kodeksu cywilnego 

dotyczących zlecenia. W art. 740 zd. 2 k.c. przyjmujący zlecenie obowiązany jest 

wydać dającemu wszystko co od niego uzyskał w celu realizacji zlecenia a także art. 

742 k.c., który narzuca dającemu zlecenie obowiązek pokrycia wszelkich kosztów 

jakie poniósł przyjmujący w czasie realizacji zlecenia, co przybliża konstrukcję 

zlecenia do instytucji zarządu powierniczego123. 

 

5.4. Umowa agencyjna 

 

Umowa agencyjna jest jedną z form pośrednictwa gospodarczego, a zatem 

formą zastępowania jednego podmiotu przez inny w ramach konkretnych czynności 

prawnych i faktycznych. Zgodnie z kodeksem cywilnym (art. 758 k.c.) przez umowę 

agencyjną rozumie się taki stosunek prawny, gdy „przyjmujący zlecenie (agent) 

zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego 

pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz 

dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.” Stosunek 

umowy agencyjnej jest zatem relacją profesjonalną, na podstawie której agent 

pośredniczy zawieraniu umów pomiędzy dającym zlecenia a jego klientami.  

Na podstawie przytoczonego przepisu możemy wyróżnić dwa rodzaje umowy 

agencyjnej, agencję połączoną z pełnomocnictwem oraz agencję pośredniczącą124 . 

 
120. P. Machnikowski (w:) Kodeks..., s. 1394-1395. 
121. P. Machnikowski (w:) Kodeks…, s. 1393. 
122. K. Topolewski, Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia, Warszawa 2015, s. 136. Podobnie: A. 

Kappes (w:) SPP. Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. Tom 9…, s. 388. 
123. K. Topolewski, Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia, Warszawa 2015, s. 134-137. 
124. Ł. Ogiegło (w:) Kodeks…, s. 678-679. 
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Oznacza to, że agent działa jak zastępca bezpośredni (w sytuacji, gdy dający zlecenie 

udziela agentowi pełnomocnictwa do zawierania określonych umów) bądź pośrednik 

(w sytuacji braku pełnomocnictwa)125.  

Analizując umowę agencyjną w kontekście stosunków powierniczych należy 

wskazać na znaczące różnice pomiędzy nimi, które uniemożliwiają wykorzystanie 

umowy agencyjnej do interpretacji relacji powierniczych. Po pierwsze doprowadzenie 

przez agenta do zawarcia określonej umowy nie skutkuje wstąpieniem agenta jako 

strony tego stosunku prawnego, tą stroną zawsze będzie dający zlecenie. Nadto, status 

agenta nie nadaje mu żadnych uprawnień z tytułu zawieranych przez niego umów, jest 

on jedynie podmiotem przekazującym pomiędzy oświadczenia woli klienta oraz 

dającego zlecenie i na tym jego rola się kończy.  

W ramach podobieństw należy wskazać, iż stosunek umowy agencyjnej, 

podobnie jak fiducja oparty jest na szczególnym zaufaniu stron, którego emanacją w 

przypadku umowy agencyjnej jest zasada lojalności stron, który dotyczy wszystkich 

obowiązków stron wynikających z umowy agencyjnej126. W przypadku fiducji, zasada 

szczególnego zaufania stron opiera się na ograniczeniu powiernika jako właściciela 

danej rzeczy lub prawa do wykonywania niektórych uprawnień właścicielskich. 

 

5.5. Pactum in favorem tertii 

 

W przypadku próby zrozumienia fiducji należy również dokonać analizy 

umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej. Samo pactum in favorem tertii zostało 

przez ustawodawcę uregulowane w art. 393 k.c. jako ogólna klauzula umowną127, na 

podstawie której „zastrzeżono, że dłużnik spełni świadczenie na rzecz osoby trzeciej, 

osoba ta, w braku odmiennego postanowienia umowy, może żądać bezpośrednio od 

dłużnika spełnienia zastrzeżonego świadczenia”. W efekcie włączenia takiego 

zastrzeżenia do określonego stosunku prawnego powstaje trójpodmiotowy układ128, 

który jednakże nie skutkuje włączeniem uprawnionej osoby trzeciej do stosunku 

 
125. E. Rott-Pietrzyk (w:) SPP. Prawo zobowiązań – część szczegółowa. Tom 7, J. Rajski (red.), 

Warszawa 2018, s. 808. 
126. E. Rott-Pietrzyk, Umowa agencyjna – nowa regulacja w KC. Cz. I, MoP 11/2001, s. 581. 
127 . W. Popiołek (w:) Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1–44910, K. Pietrzykowski (red.), 

Warszawa 2015, s. 1296. 
128. M. Bednarek, P. Drapała, E. Łętowska, K.Osajda (w:) SPP. Prawo zobowiązań – część ogólna. 

Tom 5, E. Łętowska (red.), Warszawa 2013, s. 1026. 
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podstawowego 129 . W konsekwencji prowadzi to do powiązania trzech różnych 

stosunków obligacyjnych. Pierwszy z nich nazywany jest stosunkiem pokrycia i 

dotyczy umowy podstawowej pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, drugi to stosunek 

zapłaty powstający pomiędzy dłużnikiem i osobą trzecią obejmujący treść 

zastrzeżenia świadczenia na rzecz osoby trzeciej oraz trzeci, stosunek waluty 

powstający między wierzycielem a osobą trzecią wskazujący na przyczynę (np. inny 

stosunek prawny) ustanowienia zastrzeżenia na rzecz osoby trzeciej 130 . Obecnie 

pactum a favorem tertii uwzględnianie jest przez szereg konstrukcji umów 

nazwanych, takich jak umowa przewozu, umowa ubezpieczenia, umowa dożywocia, 

czy tzw. zapis bankowy, a także może stanowić element innych stosunków 

prawnych131.  

W kontekście analizy stosunków powierniczych, zasadnym jest rozważenie na 

ile umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej może mieć zastosowanie przede 

wszystkim wobec pozycji beneficjenta. Z uwagi na fakt, iż jak do tej pory nie 

porównano bezpośrednio umowy o świadczenia na rzecz osoby trzeciej do relacji 

powierniczej należy posiłkować się analizą porównawczą pactum in favorem tertii 

oraz zastępstwa pośredniego 132 . Zdaniem Małgorzaty Bednarek pomiędzy 

wskazanymi stosunkami prawnymi zachodzą zasadnicze różnice. Po pierwsze 

zastępstwo pośrednie nie prowadzi do zawarcia przez zastąpionego jakiegokolwiek 

stosunku prawnego z kontrahentami zastępcy; po drugie zastępowany otrzymuje 

korzyść bezpośrednio od zastępcy, który korzyść tę musi w pierwszej kolejności 

otrzymać od kontrahenta oraz po trzecie w stosunku prawnym kontrahenta z zastępcą 

nie musi być ujawnione, że świadczenie ma być spełnione na rzecz osoby trzeciej, co 

w przypadku ustanowienia zastrzeżenia świadczenia na rzecz osoby trzeciej jest 

warunkiem koniecznym133. W odniesieniu do powiernictwa należy uznać zasadność 

powyższych wniosków, co wynika z faktu, iż to powiernik zawsze będzie stroną 

określonego stosunku prawnego, podczas gdy beneficjent powiernictwa pozostanie 

dla kontrahenta nieznany, a także nie spowoduje to powstania jakiegokolwiek 

stosunku prawnego pomiędzy beneficjentem a kontrahentem powiernika. W relacjach 

 
129. Wyrok SA w Łodzi z dnia 4 października 1996 r. I ACr 401/96. 
130. M. Bednarek (w:) Umowy odnoszące się do osób trzecich, M. Bednarek, P. Drapała, E. Łętowska, 

Warszawa 2006, s. 92-93. 
131. Por. M. Bednarek (w:) Umowy…, s. 98-106 i cyt. tam lit. 
132. M. Bednarek (w:) Umowy…, s. 107-108 
133. M. Bednarek (w:) Umowy…, s. 108. 
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powiernika z kontrahentami beneficjent postanie dla kontrahentów niewidoczny, 

natomiast wszelkie korzyści jakie mógłby on otrzymać, otrzyma od powiernika 

stosownie do umowy powiernictwa, a nie do kontraktu łączącego powiernika i 

kontrahenta. Zatem zastrzeżenie umowne świadczenia na rzecz osoby trzeciej może 

znaleźć zastosowanie do umowy zarządu powierniczego.  

 

6. Podsumowanie 

 

Podsumowując tę część wywodu, która będzie stanowić pewną teoretyczny 

fundament dla dalszych rozważań dotyczących samej umowy powiernictwa oraz 

zastosowania tej instytucji w praktyce obrotu prawnego trzeba podkreślić, iż 

powiernictwo należy rozumieć jako przeniesienie własności rzeczy lub praw na 

powiernika, gdzie względem osób trzecich zachowuje się on jak właściciel a w 

relacjach z powierzającym ograniczony jest on treścią czynności przeniesienia 

własności rzeczy lub praw oraz jest zobowiązany do zwrotu własności po spełnieniu 

warunku przewidzianego w samej treści tego stosunku prawnego. Tak rozumiane 

powiernictwo będzie stanowiło punkt wyjścia dla dalszych, już bardziej 

skonkretyzowanych rozważań.  

Należy również podkreślić, iż powiernictwo jest autonomicznym pojęciem 

prawa cywilnego. W szczególności nie można zakwalifikować go jako zastępstwa 

pośredniego, z uwagi na fakt, że powiernik działa w imieniu własnym i na swój 

rachunek, lecz w interesie beneficjenta. Nosi ono pewne znamiona depozytu 

nieprawidłowego, jednakże w odróżnieniu od niego nie jest umową realną, a także 

obejmuje szerszy katalog podmiotowy niż depozyt nieprawidłowy. Dodatkowo 

dokonanie czynności powierniczej nie jest obciążone obowiązkiem uiszczenia 

podatku od czynności cywilnoprawnych. Powiernictwo nie jest także formą umowy 

agencyjnej, z uwagi na szersze umocowanie powiernika. Agent jest wyłącznie 

zastępcą bezpośrednim lub pośrednikiem. Same umowy o świadczenie na rzecz osoby 

trzeciej również nie znajdzie zastosowania do czynności powierniczych, ponieważ 

beneficjent takiego stosunku prawnego pozostaje niewidoczny dla kontrahentów 

powiernika, nie kreując żadnych stosunków prawnych z kontrahentami powiernika, 

aczkolwiek zastrzeżenie świadczenia na rzecz osoby trzeciej może zostać zawarte w 

umowie zarządu powierniczego. 

Istotnym elementem jest wskazanie, iż mimo istotnych różnic w pojęciu 
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stosunku prawnego, to do powiernictwa, co prawda w ograniczonym zakresie będą 

miały zastosowanie przepisy o umowie zlecenia. Jednakże złożoność stosunków 

powierniczych sugeruje stosowanie przepisów o zleceniu w sposób ostrożny i 

ograniczony poprzez traktowanie ich jako szerokich ram prawnych dla umowy fiducji.  

W kolejnym kroku należy wskazać, iż fiducja w polskim porządku prawnym 

jest – co do zasady – dopuszczalna. Mieści się ona w zakresie dopuszczonej 

przepisami prawa swobody kontraktowania, nie jest czynnością pozorną, ponieważ jej 

celem nie jest zachowanie inne niż przewidziane treścią tej czynności. Natomiast, co 

do klauzuli obejścia prawa cywilnego, jak i podatkowego to każdą czynność należy 

rozpatrywać in concreto z perspektywy celów jakimi kierują się strony danej 

czynności oraz otoczenia regulacyjnego konkretnych gałęzi prawa, w zakresie których 

dokonywana jest czynność fiducjarna. Co do ograniczeń wynikających z prawa 

rzeczowego, to należy podkreślić, iż powiernictwo jest stosunkiem umownym, który 

nie kreuje nowych praw rzeczowych, zatem ograniczenia te nie będą miały 

zastosowania. W zakresie prawa spadkowego, wskazać należy, że zakaz podstawienia 

powierniczego jest możliwy do ominięcia w postaci zawarcia odpowiednich umów 

inter vivos dotyczących poszczególnych praw majątkowych. Dodatkowo należy 

postulować de lege ferenda zniesienie zakazu podstawienia powierniczego jako 

nieprzystającego do realiów gospodarki rynkowej.  
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ROZDZIAŁ 2. ŹRÓDŁA PRAWA POWIERNICZEGO 
 

Po przedstawieniu, w poprzednim rozdziale tego czym jest powiernictwo, 

istotnym jest przedstawienie źródeł pochodzenia współczesnego prawa 

powierniczego. W tym miejscu należy podkreślić, że współczesnym wzorcem 

instytucji fiducjarnych jest anglosaski trust, który chyba jest najpowszechniejszą 

formą powiernictwa. Dlatego też, przede wszystkim, z perspektywy rozwoju trustu 

przedstawiona zostanie historia prawa powierniczego, a także jej źródła 

instytucjonalne. Pozwoli to na lepsze przedstawienie i wytłumaczenie węzłowych 

różnic pomiędzy współczesnymi modelami powiernictwa, tj. modelem anglosaskim 

oraz kontynentalnym, a także modelami mieszanymi. 

W nauce prawa obowiązują trzy dominujące teorie dotyczące źródeł praw 

powierniczego. Pierwszą z nich jest próba odnalezienia genezy powiernictwa w 

instytucjach prawa rzymskiego opartych na zaufaniu, takich jak tutela, kuratela, 

fiducia cum amico contracta, fiducia cum creditore contracta, czy fideicomissum. 

Drugą, popularną teorią, zwłaszcza wśród anglosaskiej nauki prawa jest wskazywanie 

instytucji islamskiego prawa finansowego jako punktu wyjścia dal dalszego rozwoju 

powiernictwa zwłaszcza, trustu w dzisiejszej Anglii. Chodzi tu przede wszystkim o 

instytucje waqfu. Ostatnią teorią, jest zaproponowana przez sędziego Olivera 

Wendella Holmesa Jr., teoria powiązująca pojawieniem się w Wielkiej Brytanii relacji 

o charakterze powierniczym wraz z rozprzestrzenianiem się prawa salickiego po 

podboju wyspy przez Normanów w 1066 roku134. 

 

1. Prawo rzymskie 

 

W pierwszej kolejności jest zasadne omówienie źródeł wywodzących z się 

bezpośrednio z prawa rzymskiego z uwagi na znaczenie tegoż dla rozwoju 

współczesnej europejskiej kultury prawnej. Prawo rzymskie w kulturze europejskiej 

odgrywało znaczącą rolę polityczną, rozwijając się wraz z Imperium Rzymskim przez 

bez mała czternaście wieków, następnie obowiązując w niemal całej Europie aż do 

momentu utworzenia wielkich dziewiętnastowiecznych kodyfikacji cywilistycznych, 

stanowiąc główną podstawę dla ich kształtowania135. Wywarło ono fundamentalny 

 
134. O.W. Holmes, Law in Science and Science in Law, HLR, Vol. 12, No. 7, s. 445-446. 
135. F. Fernández de Buján, Sobre la unificación del derecho privado europeo (w:) Roman Law as a 
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wpływ na to jak dzisiaj postrzegane są stosunki zobowiązaniowe, a także 

ukształtowało podstawowe zasady odpowiedzialności za czyny niedozwolone136.  

Podobnie było z instytucjami powierniczymi. Umowy fiducjarne służyły 

początkowo przede wszystkim jako sposób rzeczowego zabezpieczania 

wierzytelności (fiducia cum creditore contracta) lub jako służące realizacji 

określonego celu. Fiducia była umową realną, na podstawie której powierzający 

przenosił własność rzeczy na powiernika, który jednocześnie zobowiązany był do 

zwrotu własności pod warunkiem wystąpienia określonych okoliczności 137 . W 

początkowym okresie powierzającemu nie przysługiwał żaden środek prawny, na 

podstawie którego mogły on zmusić nabywcę do zwrotu własności powierzonej 

rzeczy, a zatem zobowiązanie powiernika oparte było wyłącznie na dobrej wierze oraz 

wzajemnym zaufaniu stron, stanowiącym pactum fiduciae 138 . Jednakże z biegiem 

czasu zaczęły pojawiać się instrumenty ochrony prawnej. Początkowo chroniły 

wyłącznie powierzającego, pierwotnie w drodze usureceptio fiduciae causa, a 

następnie, w wyniku działalności pretorów, w drodze actio in factum o charakterze 

deliktowym. W okresie Cicerona, zaś chronione są już obie strony stosunku prawnego: 

powierzający w drodze actio fiduciae directa mógł żądać zwrotu przewłaszczonej 

rzeczy, w sytuacji gdy przesłanki zwrotu się ziściły; zaś powiernik w drodze actio 

fiduciae contraria uprawniony był do dochodzenia zwrotu nakładów i kosztów 

poniesionych w związku z własnością rzeczy oraz odszkodowania szkody powstałe z 

winy powierzającego139. 

Czynności fiducjarne zanikły w rzymskim prawie klasycznym, natomiast 

Kodeks Justyniana w ogóle o nich nie wspomina140. Podnosi się, iż przetrwały one do 

czasów dzisiejszych dzięki działalności Kościoła katolickiego oraz jego wewnętrznej 

struktury organizacyjnej 141 . Niemniej do dzisiaj znane są nauce prawa rzymskie 

instytucje oparte na zaufaniu stron, takie jak fideicommisum, fiducia cum amico 

contracta, czy też wspomniana wyżej fiducia cum creditore contracta. Z tych 

 
Formative of Modern Legal Systems. Studies in Honour of Wiesław Litewski, J. Sondel, J. 
Reszczyński, P. Ściślicki (red.), Kraków 2003, s. 96. 

136. W. Wołodkiewicz, Prawo rzymskie w XXI wieku (w:) Czy prawo rzymskie przestało istnieć?, W. 
Wołodkiewicz (red.), Kraków 2003, s. 194-196. 

137. W. Osuchowski, Zarys…, s. 409. 
138. W. Osuchowski, Zarys…, s. 409. 
139. W. Osuchowski, Zarys…, s. 409-410. 
140. M. Jońca, Fiducja (w:) Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, A. 

Dębiński, M. Jońca (red.), Warszawa 2016, s. 152. 
141. P. Stec, Powiernictwo…, s. 21. 
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przyczyn koniecznym jest bardziej szczegółowe przyjrzenie się wskazanym 

instytucjom prawa rzymskiego, w kontekście omawianych stosunków 

powierniczych142. 

 

1.1. Fiducia cum amico contracta 

 

W kontekście tematu poruszanego przez niniejsze opracowanie instytucja 

fiducia cum amico contracta będzie dla nas najbardziej interesująca z uwagi na 

wykorzystywanie jej do realizacji funkcji zarządczej cudzym majątkiem. Polegała ona 

na tym, że w celu umożliwienia nieodpłatnego korzystania z rzeczy, przenosiło się jej 

własność na kontrahenta w zamian za jego zobowiązanie do przeniesienia z powrotem 

rzeczy na pierwotnego właściciela143. 

Fiducia cum amico contracta - co do zasady - opierała się na przyjacielskim 

stosunku zaufania pomiędzy stronami umowy i było wykorzystywane do realizacji 

konkretnych i sprecyzowanych celów. Najczęściej wskazywanymi z nich były, w 

przypadku powierzającego przechowanie określonych rzeczy np. w przypadku 

podróży, zaś w przypadku powiernika była to realizacja umowy użyczenia144. Sama 

realizacja umowy fiducia cum amico contracta polegała na przeniesieniu własności 

określonych rzeczy z zastrzeżeniem zwrotu po upływie określonego czasu.  

Z uwagi dla ryzyka braku odzyskania przewłaszczonej przez powierzającego 

rzeczy oraz ryzyka niewypłacalności powiernika, z czasem zaczęto odchodzić od 

wykorzystywania instytucji wykorzystujących przeniesienie własności rzeczy na 

odbiorcę na rzecz przekazania wyłącznie posiadania. W ten sposób z fiduciae cum 

amico contracta wykształciły się czynności prawne niewymagające przeniesienia 

własności, takie jak depozyt czy użyczenie145.  

 

1.2.  Fiducia cum creditore contracta 

 

Z kolei, w celu zabezpieczenia spłaty określonych wierzytelności przez 

dłużnika stosowano inną konstrukcję prawną opartą na zaufaniu, jaką była fiducia cum 

 
142 . Bardziej szczegółową analizę instytucji powierniczych występujących w prawie rzymskim 

przeprowadził B.W. Woźniak. Por. B.W. Woźniak, Surogacja…, s. 33-126. 
143. W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2009, s. 223. 
144. M. Kuryłowicz, A. Wiliński, Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Warszawa 2021, s. 276. 
145. W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo…, s. 38. 
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creditore contracta. Instytucja ta polegała na tym, że dłużnik zawierając np. umowę 

pożyczki przenosił na pożyczkodawcę własność określonej rzeczy z zastrzeżeniem 

konieczności jej zwrotu w przypadku dokonania spłaty wierzytelności146. Przeniesienie 

przez dłużnika własności określonej rzeczy na rzecz wierzyciela następowało w 

drodze mancypacji lub odstąpienia przed sądem 147 . Uznaje się, że w przypadku 

zastosowania fiduciae cum creditore contracta pozycja wierzyciela była 

zdecydowanie mocniejsza, gdyż mógł on w pełni realizować swoje prawa wynikające 

z własności rzeczy przeciwko jej każdorazowemu posiadaczowi. Z drugiej strony taka 

forma zabezpieczenia mogła być również korzystna dla dłużnika. Mógł on wszak, 

pomimo przeniesienia własności na wierzyciela, nadal pozostawać posiadaczem 

przedmiotu zabezpieczenia czerpiąc z niego wszelkie pożytki148. 

W zakresie dochodzenia przez dłużnika zwrotu przewłaszczonej rzeczy, jego 

pozycja była słaba. Skarga pretorska, actio fiduciae, miała zastosowanie jedynie 

przeciwko wierzycielowi 149 . Tym samym, dłużnik nie był w stanie odzyskać 

przewłaszczonej rzeczy, w sytuacji gdy wierzyciel ją zbył. W późniejszym okresie, w 

przypadku niespełnienia świadczenia przez dłużnika, wierzyciel miał prawo zaspokoić 

się poprzez sprzedanie przewłaszczonej rzeczy wraz z obowiązkiem zwrotu nadwyżki 

dłużnikowi150.  

Fiducia cum creditore contracta podobnie jak fiducia cum amico contracta 

zanika w okresie klasycznym oraz nie pojawia się w kodyfikacji justyniańskiej, 

wyparta przez instytucję zastawu ręcznego (pignus)151. Na marginesie należy wskazać, 

że instytucja fiducia cum creditore contracta przypomina współczesne 

przewłaszczenie na zabezpieczenie, które dopuszczalne jest w polskim 

ustawodawstwie152, także w przypadku gdy przewłaszczane są nieruchomości153.  

 

 

 

 
146. W. Osuchowski, Zarys…, s. 410. 
147. A. Dębiński, M. Jońca, Leksykon…, s. 152. 
148. A. Watson, The Spirit of Roman Law, Athens 1995, s. 19. 
149. A. Dębiński, M. Jońca, Leksykon…, s. 152. 
150. A. Dębiński, M. Jońca, Leksykon…,s. 152. 
151. W. Osuchowski, Zarys…, s. 411. 
152. Por. art. 101 Prawa Bankowego. 
153. Por. Wyrok SN z 29 maja 2000 roku, III CKN 246/00; Wyrok SN z 8 marca 2002 roku, III CKN 

748/00; Wyrok SN z 22 października 2014 roku, II CSK 784/13. Zob. szerzej: R. Strzelczyk, Prawo 
nieruchomości, Warszawa 2019, s. 359-363. 
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1.3. Fideikomis 

 

Ostatnią prezentowaną w niniejszym rozdziale instytucją prawa rzymskiego 

wykorzystującą powiernictwo jest fideikomis. Była to, podobnie jak fiducia cum 

amico contracta oraz fiducia cum creditore contracta, instytucja prawna oparta na 

zaufaniu pomiędzy stronami. W tym przypadku spadkodawca w testamencie zawierał 

nieformalny zapis zawierający prośbę do spadkobiercy lub zapisobiorcy o przekazanie 

określonych rzeczy wskazanej osobie trzeciej154.  

Przedmiotem fideikomisu mogły być rzeczy należące zarówno do 

spadkodawcy, spadkobiercy, legatariusza lub osoby trzeciej (w takim przypadku 

zapisobiorca zobowiązany był do nabycia rzeczy należącej do danej osoby trzeciej i 

przekazania jej beneficjentowi) 155 . Precyzując pojęcie rzeczy, wskazać należy, że 

mogły to być w szczególności nieruchomości, ruchomości, niewolnicy, szaty, srebro, 

czy gotówka156. W takim przypadku mówimy o fideikomisie singularnym. Jednakże 

owa prośba mogła także dotyczyć wydania przez spadkobiercę całego spadku, 

wskazanej osobie, był to tzw. fideikomis uniwersalny157. Na szczególne uwzględnienie 

zasługuje rodzaj fideikomisu zawierający zobowiązanie zapisobiorcy do wyzwolenia 

konkretnego niewolnika, tzw. fideikomis wolności158.  

Początkowo, jak w przypadku innych form prawnych opartych na zaufaniu, nie 

istniał żaden prawny sposób dochodzenia przez beneficjenta fideikomisu swoich praw 

wynikających z testamentu. Fideikomisy zaczęły uzyskiwać ochronę prawną dopiero 

od czasów cesarza Augusta. Wtedy to, ustanowiono extraordinaria cognito, na mocy 

której konsulowej uprawnieni byli do objęcia ochroną prawną beneficjentów 

fideikomisu. Zaś od czasów cesarza Klaudiusza fideikomisy mogły być zaskarżane w 

ramach jurysdykcji stałej do spraw fideikomisów realizowanej przez specjalnie 

ustanowionych do tego pretorów lub namiestników w prowincjach Cesarstwa. Od tego 

momentu uznaje się, że fideikomis stał się pełnoprawną instytucją prawa 

spadkowego 159 . W ustawodawstwie justyniańskim beneficjent fideikomisu 

 
154. M. Kuryłowicz, A. Wiliński, Rzymskie prawo…, s. 184. 
155. F. Longchamps de Bérier, Law of Succession. Roman Legal Framework and Comparative Law 

Perspective, Warszawa 2011, s. 205. 
156. Instytucje Justyniana, przeł. C. Kundrewicz, Warszawa 1986, s. 137-138. 
157. M. Kuryłowicz, A. Wiliński, Rzymskie prawo…, s. 186. 
158. F. Longchamps de Bérier, Law…, s. 205. 
159. W. Osuchowski, Zarys…, s. 549. 
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(fideikomisariusz) uzyskał tytuł spadkobiercy wraz z odpowiedzialnością za długi160. 

Wskazać należy, że rzymski fideikomis przypomina dzisiejszą instytucję 

podstawienia powierniczego w prawie spadkowym. W aktualnym stanie prawnym, na 

podstawie art. 964 k.c. ustanowienie w testamencie postanowienia zawierającego 

podstawienie powiernicze jest z mocy prawa nieważne161. 

 

2. Prawo kanoniczne 

 

Drugą teorią obecną w literaturze przedmiotu jest ta, wskazująca na 

niebagatelną rolę prawa kanonicznego w kształtowaniu się prawa trustów. 

Argumentem przemawiającym za tą teorią jest sama doktryna Kościoła Katolickiego, 

kierująca się myślą św. Augustyna, który wskazywał rolę Kościoła wyłącznie jako 

instytucji zarządzającej doczesnym majątkiem 162 . W myśl tej doktryny Kościół 

instytucjonalny z papieżem na czele pełni jedynie funkcję powierników majątku 

Kościoła, zaś jego właścicielem jest Jezus Chrystus. Takie spojrzenie na majątek 

gromadzony przez Kościół pozwoliło na pogodzenie głoszonej przez Kościół 

pochwały ubóstwa, z faktem posiadania i gromadzenia majątków doczesnych 

służących realizacji wszelkich celów sakralnych163.  

Kolejnym argumentem przemawiającym za teorią o prawno-kanonicznym 

źródle prawa trustów stanowi pozycja zakonów żebrzących, które z mocy prawa nie 

mogły być właścicielami żadnego majątku, jednakże posiadały one pewien majątek 

niezbędny do realizacji swoich zadań, najczęściej w postaci nieruchomości (np. 

terenów i zabudowań zakonnych). Chodzi tu przede wszystkim o zakon 

Franciszkanów164. Tym sposobem Franciszkanie byli uprawnieni do korzystania z 

majątku, a z drugiej strony nie łamali ślubów ubóstwa. 

Jednocześnie wskazuje się, że w skład angielskich sądów kanclerskich, które 

jako jedyne były uprawnione do orzekania w sprawach opartych na zasadach 

słuszności (equity), wchodzili wyłącznie przedstawiciele stanu duchownego, którzy z 

racji swojego wykształcenia posiadali wiedzę z zakresu prawa rzymskiego oraz prawa 

 
160. A. Dębiński, M. Jońca, Leksykon…, s. 150. 
161. Zob. szerzej: Rozdział 5 pkt 5 niniejszej rozprawy doktorskiej dotyczący prawa spadkowego. 
162. S. Hernan, The Canonical Conception of the Trust (w:) Itinera Fiduciae. Trust and Treuhand in 

Historical Perspective, R. Helmholz, R. Zimmermann (red.), Berlin 1998, s. 86-89. 
163. P. Stec, Powiernictwo…, s. 21. 
164. S. Hernan, The Canonical Conception…, s. 85-86. 
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kanonicznego 165 . Sądy kanclerskie miały żywotny wpływ na rozumienie i 

funkcjonowanie powiernictwa w prawie angielskim, przede wszystkim w odniesieniu 

do pierwotnej formy trustu, use. Z uwagi na brak skutecznej ochrony powierzającego 

(cestui que trust), sprawy dotyczące use, oddawane były do rozstrzygnięcia monarsze, 

który przekazywał je zgodnie z właściwością sądom kanclerskim, które nie stosowały 

prawa powszechnego, a rozstrzygały spory zgodnie z zasadami słuszności, oferując 

znaczenie szerszą ochronę powierzającego 166 . Tym samym w wyniku wydawania 

orzeczeń przez sądy kanclerskie, z uwagi na znajomości przez sędziów zasad prawa 

rzymskiego oraz prawa kanonicznego uznaje się, że to właśnie ich działalności była 

kanałem, poprzez który doszło do wypracowania zasad powiernictwa w oparciu o 

prawo kanoniczne. 

Dodatkowo, prawu kanonicznemu przypisuje się istnienie innych, niż 

wskazane powyżej, stosunków powierniczych. Do tego rodzaju instytucji zaliczyć 

należy m.in. duchownych dających schronienie pielgrzymom, strażników cmentarzy i 

miejsc świętych 167 . Ponadto, prawo kanoniczne wykorzystywało instytucje 

powiernicze do zarządzania ofiarami otrzymywanymi od wiernych, w celu realizacji 

określonego pobożnego celu. Przykładowo, świątynia wybudowana ze środków 

ofiarowanych przez wiernych była własnością darczyńców, zaś duchowny stawał się 

powiernikiem zobowiązanym do wykorzystywania własności zgodnie z wolą 

fundatorów oraz celami Kościoła168. Jednocześnie podkreślić należy, że także obecnie 

prawo kanoniczne identyfikuje instytucje powiernicze. Kanon 1302 Kodeksu Prawa 

Kanonicznego169 reguluje zasady powierniczego przekazania własności majątku na 

cele pobożne170. 

 

 

 

 
165. P. Stec, O anglosaskim i kontynentalnym rozumieniu powiernictwa, Problemy Współczesnego 

Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, 1/2003, s. 11. 
166. P. Stec, O anglosaskim i kontynentalnym rozumieniu powiernictwa…, s. 10. 
167. P. Stec, Powiernictwo…, s. 21. 
168. S. Herman, Utilitas Ecclesiae Versus Radix Malorum. The Moral Paradox of Ecclesiastical 

Patrimony, Tulane Law Review, vol. 73, 1999, s. 1231. 
169 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983), AAS 75 (1983), 

pars II, s. 1-317; tekst polski: Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez 
Konferencję Episkopatu. 

170. W odniesieniu do dzisiejszego rozumienia powiernictwa na cele pobożne zob. szerzej P. Kaleta, 
Wymagania prawne dotyczące pobożnych rozporządzeń woli według Kodeksu Prawa Kanonicznego 
z 1983 roku, Roczniki Nauk Prawnych t. XXVIII nr 3/2018, s. 222-224 i cyt. tam lit. 
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3. Prawo islamskie 

 

Jak wspomniano powyżej instytucje fiducjarne stopniowo zanikały w 

klasycznym prawie rzymskim, aby zniknąć całkowicie w okresie kodyfikacji 

justyniańskiej. Dlatego też rzymskie pochodzenie powiernictwa w średniowiecznej 

Europie nie w pełni tłumaczy fenomen rozwoju i popularności trustu. Abstrahując od 

teorii związanych z istnieniem Kościoła Katolickiego, współcześnie na pierwszy plan 

wybijają się teorie związane z islamskim dziedzictwem powiernictwa. Teorie te wiążą 

pojawienie się trustów oraz wcześniejszych instytucji powierniczych w 

średniowiecznej Anglii z pielgrzymkami do Ziemi Świętej od XI w., a także 

krucjatami europejskiego rycerstwa zapoczątkowanymi w XII w., czego efektem było 

przenikanie się lokalnych instytucji prawa islamskiego z porządkami prawnymi 

obecnymi w Europie171. Tymczasem najstarsze znane dokumenty ustanawiające waqf 

(wqfiya) datowane są na IX w 172 . W kontekście trustów i innych instytucji 

powierniczych największe znaczenie będzie miała instytucja znana jako waqf. Waqf 

był i do dzisiaj jest instytucją prawa islamskiego wykorzystywaną przez pobożnych 

oraz zamożnych muzułmanów do realizacji jednego z pięciu filarów Islamu jakim jest 

jałmużna, czyli, zakat173, a także jako odpowiednik fideikomisu174. 

Jednakże zanim przejdę do omawiania samej instytucji waqfu warto przybliżyć 

dwie kluczowe koncepcje dla zrozumienia różnic pomiędzy prawem islamskim a 

prawem europejskim. Pierwsza, fikh, dotyczy rozumienia prawoznawstwa i samego 

prawa w Islamie, druga, riba, to koraniczny zakaz lichwy stanowi fundament 

odrębności islamskiego prawa handlowego i finansowego od europejskich (tj. 

kontynentalnych i anglosaskich) odpowiedników. Poznanie obu powyżej wskazanych 

pojęć pozwoli na ocenę znaczenia waqfu dla prawa islamskiego, a co za tym idzie jego 

znaczenia dla powstania i rozwoju powiernictwa zarówno w systemie prawa 

kontynentalnego, jak i common law.  

 
171. A. Van Thomas Wynen, Note on the Origin of Uses and Trusts - WAQFS, Southwestern Law 

Journal, Vol. 3, 1949, s. 163; M.M. Gaudiosi, The Influence of the Islamic Law of Waqf on the 
Development of the Trust in England, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 136, 1988, s. 
1244 i n.; A. Hudson, Equity and Trusts, Londyn 2010, s. 42. 

172. M. Farhad, S. Rettig, The Art of Qur’an, Treasures form the Museum of Turkish and Islamic Arts, 
Waszyngton 2016, s. 29. 

173. Zakat jest uważany za jeden z filarów Islamu zarówno przez szyitów, jak i sunnitów. Zob. szerzej: 
M. Sadowski, Islam. Religia i prawo, Warszawa 2017, s. 123-128. 

174. A. Hernández López, El valor del tiempo. Doctrina juridica y práctica de la usura (riba) en el 
Occidente islámico medieval, Helsinki 2016, s. 122. 
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3.1.  Fikh i riba  

 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w islamie nie istnieje rozróżnienie 

na filozofię i teologię, na bazie których możemy wyróżnić kolejne nauki społeczne, w 

tym m.in. prawo. Wynika to z przyjęcia koncepcji całkowitego i bezwarunkowego 

podporządkowania wszystkich ludzi woli Allaha175. W związku z tym, prawo i nauka 

prawa traktowane są jako praktyczne zasady postępowania wyznaczane regułami 

religii obejmującymi relacje ludzi z Bogiem oraz ludzi między sobą.  

Całość zagadnień związanych z religią i życiem zgodnie z jej zasadami, tj. 

naukę prawa, prawo i teologię zamknięta jest w pojęciu szariatu176. Pierwotnie słowo 

szariat oznaczało „drogę do wodopoju”, zaś w kontekście teologicznym oznacza 

„właściwą drogę do celu, którą powinni kroczyć wierni”177. Przyjmuje się, że na szariat 

składają się źródła pisane islamu, czyli Koran oraz Sunna, a także fikh178. 

Na fikh składają się tzw. normy praktyczne, które szczegółowo określają 

zasady postępowania zgodnie z Koranem i tradycją proroka Mahometa179. Przy czym 

fikh zajmuje się ogółem zagadnień szariatu, który dzieli się na regulację kwestii kultu 

(ibadat) oraz ogół relacji międzyludzkich (mu’amalat)180. W przypadku zagadnień 

objętych niniejszą rozprawą szczególnym zainteresowaniem będzie budzić 

zagadnienie wykładni zasad koranicznych dotyczących zawierania transakcji 

handlowych, w szczególności zakazu lichwy (riba). Na zakaz ten składa się absolutny 

zakaz pobierania odsetek od kapitału oraz zakaz hazardu. Tym samym przekłada się 

to na właściwie całkowity zakaz zawierania transakcji spekulacyjnych, których skutki 

ekonomiczne nie są możliwe do precyzyjnego przewidzenia w momencie ich 

zawarcia, a także transakcji, których ryzyko ponosi tylko jedna ze stron umowy181.  

Pomimo tak rygorystycznego zakazu lichwy islamskie prawo transakcji 

handlowych okazało się nad wyraz kreatywne i skuteczne w tworzeniu instytucji 

prawnych umożliwiających skuteczne zawierania wszelkich transakcji handlowych 

znanych na Europie. W ten sposób banki muzułmańskie oraz inni uczestnicy obrotu 

zawierają transakcje o skutku zbliżonym m.in. do pożyczki w drodze tzw. podwójnej 

 
175. J. Danecki, Arabowie, Warszawa 2015, s. 263. 
176. J. Danecki, Arabowie…, s. 263. 
177. M. Sadowski, Islam…, s. 176. 
178. Por. M. Sadowski, Islam…, s. 179-182 i cyt. tam lit. 
179. M. Sadowski, Islam …, s. 182. 
180. J. Danecki, Arabowie…,s. 268. 
181. J. Danecki, Arabowie…, s. 268. 
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sprzedaży (muchatara182), emisji obligacji (sukuk), przekazów pieniężnych opartych 

na zaufaniu (hawala), a także wytworzyło pierwowzory dzisiejszych czeków i weksli 

oraz umowy leasingu (idżara183).  

W ten sposób jurysprudencja islamska, pomimo koranicznych zakazów 

dokonywania określonych czynności prawnych stworzyła skuteczne ramy dla rozwoju 

wymiany handlowej. Jednocześnie islamscy juryści poprzez fikh doprowadzili do 

powstania instytucji prawnych wykorzystywanych do realizacji obowiązków 

narzuconych muzułmanom przez Koran.  

 

3.2.  Waqf 

 

Najważniejsze znaczenie z perspektywy poszukiwania genezy źródeł prawa 

powierniczego wśród instytucji prawa islamskiego ma konstrukcja waqfu. Waqf 

definiowany jest jako „przekazanie prawa własności rzeczy do czerpania korzyści i 

pożytków z tej rzeczy teraz i w przyszłości dla realizacji określonych celów 

dobroczynnych”184. Pierwotnie darczyńca odstępował własność rzeczy (najczęściej 

nieruchomości) formalnie na rzecz Boga w celu realizacji celów zgodnych z Koranem 

lub celów dobroczynnych, do których należy zaliczyć także udziały rodziny 

darczyńcy 185 . Darczyńca (waqif) wraz z ustanowieniem waqfu wskazywał 

jednocześnie osobę, która będzie uprawniona do zarządzania przekazanym majątkiem 

- mutawalli (odpowiednik powiernika), którego czynności nadzorowane są przez 

lokalnego kadiego. Jednocześnie kadi może pełnić rolę zarządzającego majątkiem w 

przypadku braku wyznaczenia go przez darczyńcę186. Ostatnią stroną tego stosunku 

prawnego są osoby uprawnione do otrzymywania pożytków z przekazanego przez 

darczyńcę majątku (beneficjenci). Uprawnienie do wskazania beneficjentów, a także 

ich udział w pożytkach z przekazanego majątku należy do darczyńcy. Ponadto, 

darczyńca ustanawiając waqf jest uprawniony do wskazania warunków lub 

obowiązków, które muszą spełnić beneficjenci. Oznacza to, że dopóki beneficjenci 

spełniają wskazane warunki są uprawnieni do otrzymywania pożytków, w odmiennym 

przypadku zarządzający ma prawo odebrać ten status i wyznaczyć nowych 

 
182. W. Morawski, Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, Warszawa 2002, s.40. 
183. J. Danecki, Arabowie…, s. 271. 
184. M.M. Gaudiosi, The Influence…, s. 1234. 
185. J. Danecki, Arabowie…, s. 270. 
186. M.M. Gaudiosi, The Influence…, s. 1237-1239. 
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beneficjentów. Jednocześnie beneficjenci poza otrzymywaniem pożytków mają prawo 

do informacji o przedmiocie waqfu w stopniu identycznym z zarządzającym187. 

Warunkami ustanowienia waqfu jest jego nieodwołalność, ciągłość, 

niezbywalność oraz niepodzielność. Przy czym ciągłość należy rozumieć przez sam 

cel ustanowienia waqfu niż jego przedmiot, co oznacza, że przez cały czas jego trwania 

pożytki będą przekazywane na ten sam zbożny lub dobroczynny cel. Waqf może zostać 

także ustanowiony na czas określony, i w takim przypadku zachowanie ciągłości 

polegać będzie na realizacji celów waqfu przez cały czas określony w momencie 

ustanowienia. Wymóg niezbywalności oraz niepodzielności waqfu realizowana jest 

poprzez zakaz sprzedaży, obciążenia, darowania, dziedziczenia lub podziału majątku 

przekazanego do waqfu. Jednocześnie do składników majątku, na bazie których można 

powołać waqf należy zaliczyć wyłącznie rzeczy, które przynoszą dochód. Najczęściej 

są to nieruchomości 188 . Tym samym nie można ustanowić waqfu na bazie 

niematerialnych składnikach majątku, np. prawach.  

 

4. Prawo salickie 

 

W poszukiwaniu źródeł anglosaskiego prawa trustów, które z racji na swój 

historyczny sukces miało wielki wpływ na kształtowanie się prawa powierniczego na 

kontynencie. Pod koniec XIX w. wytworzyła się koncepcja wskazująca na 

pochodzenie prawa trustów wprost z prawa salickiego. Powyższa koncepcja została 

zaproponowana przez O.W. Holmesa Jr. oraz Frederica Williama Maitlanda189.  

Wskazywała ona na podobieństwa pomiędzy salicką instytucją prawa 

spadkowego, Salmannus oraz trustem. Instytucja ta polegała na przeniesieniu 

własności majątku na wypadek śmierci na osobę trzecią, Salmaana, który w momencie 

śmierci spadkodawcy przekazywał własność poszczególnych składników majątku na 

wskazane osoby. Samo pojęcie Salmannus pochodzi od słowa sala, czyli 

„przekazywać”, zaś Salmannus oznacza „osobę, która przekazuje”. Pozycja 

Salmaana, jak wskazują zarówno O.W. Holmes oraz F.W. Maitland oparta była o 

zaufanie pomiędzy pierwotnym właścicielem określonego majątku a Salmaanem oraz 

 
187. M.M. Gaudiosi, The Influence…, s. 1239. 
188. M.M. Gaudiosi, The Influence…, s. 1234-1236. 
189. O.W. Holmes, Law…, s. 129. 
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na jego działaniu w imieniu i na rzecz osoby trzeciej190.  

Z uwagi na powyższe O.W. Holmes oraz F.W. Maitland uznali, że pozycja 

Salmaana, zbliżona jest do pozycji feoffee of uses191, powiernika w staroangielskim 

pierwowzorze trustu, feoffment of uses 192 . Teoria ta zrodziła się w związku z 

wycofaniem się z terytoriów Brytanii wojsk rzymskich w V w. n.e. oraz wzrostem 

wpływów plemion germańskich na jej terytoriach, w konsekwencji podbojem tych 

ziem przez Normanów193. Jednakże przedstawiona w niniejszym podpunkcie teoria nie 

znalazła poparcia wśród badaczy historii angielskiego prawa. Wskazywano, że 

wykorzystanie instytucji Salmannusa nie było popularną metodą przekazywania 

składników majątku na ziemiach angielskich wśród Saksonów i Normanów, a także 

nie ma historycznych dowodów na szerokie wykorzystywanie tej instytucji na 

ziemiach angielskich194. Ponadto wskazywano na niewielkie podobieństwa w pozycji 

Salmaana oraz feofee of uses. Salmaan był wyłącznie pośrednikiem przekazującym 

własność poszczególnych składników majątku spadkodawcy, po jego śmierci, 

wskazanym beneficjentom, aniżeli powiernikiem sensu stricto wraz ze wszystkim 

prawami i obowiązkami towarzyszącymi tej roli. Pozycję prawną Salmaana 

należałoby utożsamiać z dzisiejszą pozycją anglosaskiego wykonawcy testamentu195.  

Jednocześnie wskazać należy, że polscy badacze prawa powierniczego jedynie 

wskazują na istnienie tej instytucji, nie wiążąc jej z rozwojem prawa trustów w Anglii, 

a jedynie jako pierwowzór germańskiej instytucji wykonawcy testamentu196. Jedynie 

P. Stec wskazuje, że wpływ prawa salickiego na prawo angielskie, jeżeli istniał, to był 

on niewielki. P. Stec wskazuje także, że Salmaan władał przekazanym mu majątkiem 

jak właściciel w cudzym interesie lub nabywał on jedynie warunkowo własność 

spadkodawcy, która w momencie ziszczenia się warunku (jego śmierci) powodowała 

przejście własności składników majtku na uprawnionych beneficjentów197.  

 

 

 
190. W. Holdsworth, A History of English Law, Vol. 4, Boston 1945, s. 415 cyt. za:. M.M. Gaudiosi, 

The Influence…, s. 1243. 
191. O.W. Holmes, Law…, s. 446. 
192. Zob. szerzej rozdział 3 niniejszej rozprawy. 
193. B.F. Brown, The Ecclesiastical Origin of the Use, Notre Dame Law Review, Vol. 10, 1935, s. 357, 

365. 
194. J.L. Barton, The Medieval Use, The Law Quarterly Review, Vol. 81, 1962, s. 562-563. 
195. H. Cattan, The Law of Waqf (w:) The Law in the Middle East, t. 1, M. Khadduri, H.H. Liebesny 

(red.), Washington, Richmond 1955, s. 216, cyt. za: M.M. Gaudiosi, The Influence…, s. 1243. 
196. Por. P. Stec, Powiernictwo…, s. 22-23; R. Rykowski, Pojęcie…,s. 18. 
197. P. Stec, Powiernictwo…, s. 23. 
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5. Podsumowanie 

 

Obecnie nie posiadamy narzędzi, które umożliwią nam jednoznaczne 

określenia źródeł instytucji powierniczych dla europejskich porządków prawnych. Na 

pewno rozwój prawa powierniczego był determinowany przez wiele czynników i 

koncepcji prawnych na przestrzeni wielu stuleci. Wykształcenie się powiernictwa we 

współczesnej formie nie byłoby możliwe ani bez dorobku prawa rzymskiego, prawa 

salickiego, prawa kanonicznego oraz wpływów prawa islamskiego. Przeprowadzona 

analiza jedynie potwierdza, że powiernictwo jest bardzo starą instytucją prawa 

prywatnego, co do której możemy odtworzyć ciągłość istnienia od starożytności, aż 

do czasów obecnych.  
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ROZDZIAŁ 3. MODELE POWIERNICTWA 
 

W niniejszym rozdziale omówione zostaną podstawowe modele powiernictwa 

obecne w wielu porządkach prawnych, tj. model anglosaski, model romański oraz 

model germański. W przypadku modelu anglosaskiego, szczegółowo zostanie 

omówiona konstrukcja stanowiąca fundament tego systemu, a mianowicie trust. 

Jednocześnie wskazany zostanie model trustu przyjęty na potrzeby Konwencji haskiej 

o prawie właściwym dla trustów i ich uznawaniu z 1985 roku. Model romański oraz 

germański zostanie, z kolei, przedstawiony w ujęciu wskazania cech specyficznych 

dla każdego z tych modeli. W toku analizy pominięte zostaną tak zwane systemy 

mieszane z racji braku możliwości ich zastosowania w realiach polskiego systemu 

prawnego, z uwagi na fakt, że ich ewentualną implementacja wymagałaby znacznej 

interwencji ustawodawcy. Ponadto, wydaje się, że zostały one dobrze zidentyfikowane 

i opisane przez polską literaturę komparatystyki prawniczej198. Celem przedstawienia 

powyżej wskazanych modeli powiernictwa będzie próba dobrania właściwego rodzaju 

powiernictwa, jaki może być realizowany pod kątem prawa polskiego. Dodatkowo, 

analiza zostanie wzbogacona o przegląd historycznie obecnych na ziemiach polskich 

form powiernictwa. Dobór modelu powiernictwa właściwego dla specyfiki prawa 

polskiego będzie stanowił punkt wyjścia dla rekonstrukcji modelowej umowy zarządu 

powierniczego. 

 

1. Model anglosaski 

 

Zajmując się tematyką powiernictwa nie sposób pominąć systemu prawnego, 

który chyba najpełniej wykorzystuje potencjał fiducji. Tym systemem prawnym jest 

anglosaski system common law, w którym przez wieki wypracował efektywne 

wykorzystanie powiernictwa do wielu czynności życia codziennego, od czynności 

zabezpieczających interesy majątkowe wierzyciela, przez majątkowe stosunki 

małżeńskie, planowanie sukcesji, aż po zasady zbiorowego inwestowania.  

Realizując te cele, w prawie anglosaskim wypracowano instytucję trustu, jako 

konstrukcję endemiczną dla tego systemu prawnego, nieobecną w systemie prawa 

 
198. Por. M. Zachariasiewicz, Trust i. Inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie 

prywatnym międzynarodowym, Katowice 2016, s. 49-51, 141-145; P. Stec, Powiernictwo.., s 109-
116. 
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kontynentalnego. Niemniej z uwagi na znaczenie prawa trustów dla samego 

powiernictwa będzie koniecznym zaprezentowanie tej metody przekazywania 

majątku, jako jednej z kluczowych form fiducji. W kontekście samego trustu w tej 

części dysertacji zostaną przedstawione najważniejsze zagadnienia związane z tą 

instytucją, tj. podjęta zostanie próba zdefiniowania tego zjawiska, określenia zasad 

ogólnych jakimi rządzi się prawo trustów, wskazania podstawowych typów trustów 

oraz cech rozróżniających te typy, pozycji stron stosunku prawnego oraz relacji 

pomiędzy trustem a innymi systemami prawnymi, w których konstrukcja ta nie 

wstępuje, w drodze analizy konwencji haskiej o prawie trustów. 

 

1.1. Rys historyczny trustu 

 

W prawie anglosaskim, niezależnie od prawa rzymskiego, czy 

kontynentalnego wykształciły się instytucje oparte na zaufaniu, będące pierwowzorem 

dzisiejszego law of trust. Dotyczy to instytucji feoffment of uses, czyli instytucję 

umożliwiającą przeniesienie własności rzeczy na zaufaną osobę, która będzie nią 

zarządzać w interesie osoby trzeciej199. Opisywana instytucja stanowiła odpowiedź na 

zapotrzebowanie ówczesnego życia gospodarczego, w szczególności konieczność 

pozostawienia majątków rodowych przez rycerzy udających się na wyprawy 

krzyżowe do Ziemi Świętej. Tym sposobem zabezpieczali oni majątek swojej rodziny 

w czasie swojej nieobecności, a także na wypadek śmierci. W późniejszym okresie 

feoffment of uses wykorzystywane było do obejścia prawnych ograniczeń, co do 

posiadania majątku (np. przez organizacje religijne lub mężatki, które nie miały prawa 

posiadać majątku odrębnego od majątku męża). Instytucja ta oparta była wyłącznie na 

zaufaniu pomiędzy powierzających (cestui que trust) oraz powiernikiem. Z tej 

przyczyny prawo powszechne (common law) nie przewidywało skutecznych 

mechanizmów ochrony interesów powierzającego. Odpowiedzią praktyki obrotu na 

owy brak ochrony sądowej, było kierowanie sporów wynikających ze stosunku 

prawnego feoffement of uses do rozstrzygnięcia sądom kanclerskim przy monarsze, 

które orzekały nie według norm common law, a zgodnie z zasadami equity200. W 1535 

roku na mocy ustawy Statutes of Uses uchwalonej za panowania Henryka VIII 

uchylono istniejące feoffment of uses. Decyzja ta wynikała z faktu wykorzystywania 

 
199. P. Stec, Powiernictwo w prawie polski na tle porównawczym, Kraków 2005, s 23. 
200. P. Stec, O anglosaskim i kontynentalnym rozumieniu powiernictwa…, s. 10. 
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tej instytucji do unikania opodatkowania 201 . W późniejszym okresie na gruncie 

common law wykształcił się sposób powierniczego zarządzania majątkiem w postaci 

znanego do dzisiaj trustu202.  

 

1.2. Definicja trustu w prawie angielskim 

 

Trust mimo że jest uznawany za szczytowe osiągnięcie angielskiej myśli 

prawniczej nie doczekał się jeszcze jednorodnej definicji legalnej203 . Wynika to z 

dwóch przyczyn. Po pierwsze z faktu, iż jest on oparty na normach equity. Po drugie 

jest to wynikiem złożoności samej instytucji oraz wielości jej zastosowań, co 

uniemożliwia ograniczenie się do jednej definicji204. Niemniej, w celu przybliżenia 

instytucji trustu, a co za tym idzie przedstawienia anglosaskiego modelu powiernictwa 

konieczne będzie zaprezentowanie różnic pomiędzy common law oraz equity, a 

następnie przejście do omówienia samej instytucji trustu. Cel ten zostanie osiągnięty 

poprzez przedstawienie definicji doktrynalnych, wskazania rodzajów trustu oraz 

omówienia pozycji stron tego stosunku prawnego. 

 

1.2.1. Equity a common law 

 

W prawie angielskim od czasów bitwy pod Hastings w 1066 roku istnieje 

dychotomiczny podział systemu prawnego na equity i common law. W polskiej 

literaturze przedmiotu można spotkać tłumaczenie zasad equity jako „zasady 

słuszności 205 ”, czego nie należy mylić z takimi instytucjami polskiego prawa 

cywilnego jak klauzula dobrych obyczajów, czy zasady współżycia społecznego. 

Znaczenie equity jest znacznie szersze, stanowi ono samodzielną i odrębną gałąź 

angielskiego prawa. Genezy tej instytucji doszukiwać się można w orzeczeniach ex 

aequo et bono wydawanych przez sądy kanclerskie w których sędziami byli duchowni 

specjalizujący się w prawie rzymskim i kanonicznym 206 . Efektem prac sądu 

 
201. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 18. 
202. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 19. 
203 . F.W. Maitland, The Unincorporate Body, lecture read to the “Erasmus Club”. Źródło: 

http://www.efm.bris.ac.uk/het/maitland/unincor.mai [dostęp: 15.02.2022]. 
204. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 30. 
205. Por. K. Michałowska, Trust…, s. 293 – 341, I. Kamiński, Słuszność i prawo, Kraków 2003, s. 102 

i n. 
206. P. Stec, Powiernictwo…, s 39. 
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kanclerskiego było wypracowanie podstawowych zasad, czy maksym jakimi kieruje 

się equity, które odróżniają je od common law. Są one bardziej elastyczne w 

zastosowaniu. Należą do nich207: 

1) Equity follows the law – w tej zasada ta dotyczy sytuacji, w której 

występuje konflikt pomiędzy common law, a którąś z zasad daje 

pierwszeństwo przepisom common law. 

2) Where the equities are equal, the law prevails – jeśli w danym stanie 

faktycznym mogą mieć zastosowanie dwie normy jedna equity, druga 

common law zastosowanie ma ta wynikająca z common law,  

3) Where the equities are equal, the first in time prevails – jeśli w danym 

stanie faktycznym zastosowanie mają dwie normy equity, to zastosowanie 

ma ta na podstawie której prawo powstało wcześniej. 

4) Equity looks to the substance rather than the form – zasady equity mają 

zastosowanie wobec treści stosunku prawnego a nie jego nazwy, czy formy 

prawnej jego dokonania. 

5) Equity will not permit a statute to be used as an instrument of fraud – 

zasady equity nie mogą zostać wykorzystane w celu wyłudzenia czy 

nadużycia praw podmiotowych. 

6) Equity imputes an intention to fulfil an obligation – to oznacza, że każda 

ze stron podejmując zobowiązanie na gruncie norm equity ma zamiar jego 

wykonania. 

7) Equity regards as done that which ought to be done – zasada ta stanowi o 

domniemaniu wykonania zobowiązania. 

8) Equity acts in personam – zasady equity wiążą jedynie strony danego 

stosunku prawnego, a więc nie są skuteczne erga omnes. 

9) Equity will not suffer a wrong to be without remedy – jest to 

przeciwieństwo pierwszej zasady i stanowi wyjątek mający na celu zmianę 

niesprawiedliwych orzeczeń opartych na common law. 

10) He who seeks equity must do equity – kto powołuje się na equity powinien 

zachowywać się zgodnie z nimi, aby móc na tej podstawie dochodzić 

swoich roszczeń. 

 
207. R. Edwards, N. Stockwell, Trusts and equity, Harlow 2004, s. 32. Wymienione zasady zaczerpnięte 

są tego samego źródła, s. 33 – 43. Najpełniej maksymy equity w polskiej literaturze opisano: I. 
Kamiński, Słuszność…, s. 112 – 123. 
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11) He who comes to equity must come with clean hands – tak zwana zasada 

„czystych rąk”, zasada dobrej wiary, odnosi się do intencji osób 

powołujących się na equity, że robią to właśnie w dobrej wierze. 

12) Delay defeats equity – upływ terminu przedawnienia wpływa na 

ograniczenie w możliwości powołania się na zasady equity. 

13) Equity will not allow a trust to fail for want of a trustee – zasada ta jest 

bezpośrednio związana z instytucją trustu która potwierdza, że trust nie 

przestaje istnieć mimo braku powiernika. 

14) Equality is equity – na gruncie equity w przypadku braku szczegółowych 

zapisów przyjmuje się, że podzielne świadczenie dzieli się po równo 

pomiędzy wszystkich uprawnionych. 

15) Equity will not assist as a voluntary – ochrona wynikająca z zasad equity 

nie przysługuje czynnościom wykonywanym nieodpłatnie. 

16) Equity will not perfect an imperfect gift – ochronie wnikającej z zasad 

equity nie podlegają roszczenia wynikające z umów darowizny. 

Zakres equity i common law nie pokrywa się. Equity stanowi autonomiczny 

porządek prawny wewnątrz system angielskiego. I właśnie na jego gruncie narodziła 

się instytucja trustu. W angielskich stosunkach lennych przyjmowano założenie, że 

wszystkie grunty należą do domeny królewskiej, a król nieodpłatnie udostępniał je 

swoim wasalom w ramach use (a następnie przekazywane były one na podobnej, acz 

odpłatnej zasadzie dalszym wasalom), jednakże common law nie dawało im żadnej 

skutecznej ochrony (zwłaszcza w zakresie prawa spadkowego), dlatego sprawy oparte 

na use rozpatrywać zaczął sąd kanclerski przyznając ochronę użytkownikom, na 

podstawie czego wykształciło się equity. Use zostało zniesione przez króla Henryka 

VIII za pomocą ustawy z 1535 roku Statute of Uses208.  

 

1.2.2. Trust 

 

Pomimo że pojęcie trustu nie zostało zdefiniowane w prawie angielskim, to 

angielska doktryna prawa trustów wielokrotnie podejmowała próby wypracowania 

definicji tego zjawiska prawnego, opierając się głównie na celach jakie przyświecają 

założycielom trustu. Zastosowanie trustu ewoluowało od średniowiecznego 

 
208. W. Swadling (w:) English Private Law. Volume I, P. Birks (red.), Oxford 2000, s. 276. 
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wykorzystania tej instytucji regulujących stosunki lenne oraz spadkowe, do 

dzisiejszego wykorzystania komercyjnego. Stwarza to potrzebę zupełnie innego 

pojmowania trustu209. Przy czym, dla potrzeb niniejszej dysertacji poza samą definicją 

trustu, omówione zostaną podstawowe typy trustów.  

Najprostszą definicją trustu jest ta stworzona przez Earla. Jowitta: „A trust, in 

its simplest form, is a relation between two persons by virtue of which one of them 

(the trustee) holds property for the benefit of the other (the cestui que trust), while as 

regards the rest of the world he (the trustee) is, for most purposes, absolute owner of 

it. The right of the cestui que trust to that benefit is enforceable as personal right 

against only the trustee and those who have acquired interests in trust property with 

notice of the trust. As between the trustee and cestui que trust, and those claiming 

under them, the cestui que trust is in effect beneficial owner of the trust property, either 

absolutely or with restrictions according to the nature of the trust. As trusts were 

formerly enforced only in equity, he is sometimes called equitable owner210”. Kolejną 

wartą uwagi definicją jest ta zaproponowana przez Bryana Andrew Garnera: „A 

fiduciary relationship regarding property and subjecting the person with title to 

property to equitable duties to deal with it for another’s benefit; the confidence placed 

in a trustee, together with the trustee’s obligation toward the property and the 

beneficiary. A trust arises as a result of manifestation of an intention to create it211”. 

Kolejną ciekawą definicją jest ta, zaproponowana przez amerykańskich 

komentatorów: “A trust is a legal device by which property is held by one person for 

the benefit of another212”. 

 
209. R. Edwards, N. Stockwell, Trusts…, s. 56. 
210. E. Jowitt, The Dictionary of English law. Volume 2. I – Z, London 1959, s. 1786. Tłumaczenie 

autora: „Trust w najprostszej formie jest to relacja dwóch osób, w której jedna z nich jest 
właścicielem rzeczy (powiernik) na korzyść drugiej osoby (beneficjenta), podczas gdy powiernik 
dla osób trzecich pozostaje właścicielem bezwarunkowym. Prawo powiernika względem korzyści 
wynikających z trustu są jego osobistym prawem i mogą być dochodzone wyłącznie przeciwko 
powiernikowi, oraz tym którzy dochodzą swoich roszczeń z majątku trustu wiedząc o tym, że jest 
on majątkiem trustu. W relacji powiernika z beneficjentem, ten drugi może dochodzić swoich 
roszczeń w stosunku do całości majątku trustu lub z ograniczeniami wynikającymi z natury tego 
stosunku. Trust może zostać założony wyłącznie na gruncie prawa equity zatem beneficjent w 
angielskiej doktrynie nazywany jest czasem właścicielem na zasadach equity.” 

211. B.A. Garner, Black’s Law Dictionary, St. Paul, Minn 1999, s. 1513. Tłumaczenie autora: „Trust 
jest to relacja oparta na zaufaniu odnosząca się po stronie przedmiotowej do prawa własności a po 
stronie podmiotowej do osoby, która posiadając własność tej rzeczy działa na rzecz beneficjenta; 
przyjmuje się, że to we władaniu powiernika znajduje się prawo własności rzeczy, a co za tym idzie 
wszelkie prawa i obowiązki związane z tą rzeczą i beneficjentem. Trust może powstać wyłącznie za 
zgodnymi oświadczeniami woli stron”. 

212. R.A. Anderson, I. Fox, D.P. Twomey, Business Law. UCC Comprehensive Volume. Revised 
edition, Cincinnati 1987, s. 946. Tłumacznie autora: “Trust jest prawnym narzędziem, za pomocą 
którego własność rzeczy znajduje się u jednej osoby, która wykorzystuje ją na korzyść drugiej”. 
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Na podstawie przytoczonych definicji należy stwierdzić, że kluczowe dla 

powstania trustu, jest pozycja powiernika, który wobec osób trzecich zachowuje się 

jak właściciel, natomiast ciążą na nim obowiązki względem powierzającego który 

przekazał mu daną rzecz. Przy czym relacje pomiędzy powiernikiem a powierzającym 

oparte są na prawach rzeczowych, a nie wynikają ze stosunku zobowiązaniowego. 

Przy czym wskazać należy, że trust może trwać nadal pomimo braku powiernika213. 

Trust może powstać ze skutkiem inter vivios lub na wypadek śmierci 214 . 

Tworzony jest przez powierzającego na podstawie declaration of trust 215 . Jest to 

wyraźne oświadczenie woli ustanawiającego zawierające określenie przedmiotu trustu 

oraz beneficjentów. Najczęściej ma ono formę zbliżoną do kontynentalnego 

rozumienia jednostronnej czynności prawnej216.  

Efektem oparcia relacji prawnych wynikających z trustu o zasady prawa 

rzeczowego jest pozycja prawna beneficjenta trustu, który z jednej strony dysponuje 

prawami rzeczowymi względem majątku powierzonego, co wynika z przyznania mu 

możliwości dochodzenia zwrotu rzeczy w przypadku nieuprawnionego ich 

rozdysponowania przez powiernika. Z drugiej strony można uznać prawa 

beneficjentów za prawa osobiste, ponieważ mogą oni żądać od powiernika wykonania 

postanowień trustu. Tym samym powstanie trustu prowadzi do swoistego 

rozszczepienia własności, gdzie powiernik uzyskuje status legal owner (co możemy 

przetłumaczyć jako właściciel według prawa), zaś beneficjent posiada status equitable 

owner (właściciela według zasad słuszności), co jest pochodną właściwego podziału 

prawa angielskiego na common law oraz equity217.  

 

1.2.2.1.Rodzaje trustów 

  

Podstawowym podziałem trustów wykształconym w angielskiej doktrynie jest 

rozróżnienie na express, implied, resulting oraz constructive trust218, wynikające ze 

sposobu zawiązania trustu. Przy czym, na gruncie niniejszego omówienia kluczowe 

znaczenie będzie miał express trust. 

 
213. P. Stec, Powiernictwo…, s 210. 
214. P. Stec, Powiernictwo…, s 63. 
215. B.A. Garner, Garner’s Dictionary of Legal Usage, Nowy Jork 2011, s. 252. 
216. P. Stec, Powiernictwo…, s 64. 
217. P. Stec, Powiernictwo…, s 77-78. 
218. W. Swadling (w:) English Private Law…, s. 279. 
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Express oraz impiled trust powstaje w momencie, kiedy powierzający złoży 

odpowiednie oświadczenie woli względem powiernika. Może być ono wypowiedziane 

w sposób dorozumiany. Przykładem takiego działania mogą być stosunki rodzinne, 

czy okoliczności wspólnego zamieszkiwania. Tak stało się w sprawie zawisłej przed 

Sądem Apelacyjnym dla Anglii i Walii Paul v Constance219, gdzie Mr. Constance po 

utworzeniu konta w banku na swoje nazwisko powtarzał swojej konkubinie Ms. Paul, 

że środki zgromadzone na koncie są tak samo jej, jak i jego. Niedługo potem Mr. 

Constance zmarł nie pozostawiając po sobie testamentu. Na podstawie twierdzenia 

konkubenta Ms. Paul dochodziła, że środki zgromadzone na tym koncie należą do niej. 

Sąd potwierdził jej argumentację, mówiąc: “When one bears in mind the 

unsophisticated character of deceased and his relationship with the plaintiff during the 

last few years or his life, Mr. Wilson submits that the words he did use one more than 

one occasion, “This money is as much yours as mine,” convey clearly a present 

declaration that the existing funds was as much as plaintiffs as his own. The judge 

accepted that conclusion220”. Między innymi przytoczona powyżej sprawa pokazuje, 

że w przypadku powołania trustu liczy się przede wszystkim intencja stron co do 

powołania trustu, a nie dosłowne czy bezpośrednie oświadczenie woli221. Aby taki trust 

mógł powstać powierzający powinien mieć zdolność prawną i zdolności do czynności 

prawnych, a więc gdy jest nią osoba fizyczna musi być pełnoletni i z oczywistych 

względów powinni dysponować majątkiem, który mogą powierzyć. W przypadku 

osób prawnych, to status takiej osoby powinien przewidywać możliwość utworzenia 

trustu 222 . Umowa trustu powinna spełniać wymogi formalne, które co do zasady 

pozwalają na zastosowanie dowolnej formy prawnej 223 . Jednakże, w przypadku 

przewłaszczenia na powiernika nieruchomości, to prawo angielskie przewiduje 

kwalifikowaną formę takiej czynności prawnej. Dla jej ważności wymagana jest forma 

pisemna, w której poza samym przeniesieniem własności określone będą inne warunki 

związane z przeniesieniem (np. regulacja obowiązków powiernika 224 ). Trzecim 

wymogiem powstania trustu jest pewność. Ma ona wielopoziomowe znacznie 

 
219. [1977] 1 WLR 527, CA. 
220. Tłumaczenie autora: „Biorąc pod uwagę mało wyrafinowaną formę złożonego oświadczenia woli 

oraz relację łączącą powódkę ze zmarłym w ostatnich latach jego życia, Mr. Wilson przypomniał 
słowa, które zmarły powtarzał wielokrotnie „Te pieniądze są tak samo twoje [Ms. Paul] jak i moje”. 
Pokazują one jasno, że środki te należały również do powódki. Sąd akceptuje taką argumentację.” 

221. W. Swadling (w:) English Private Law…, s. 280. 
222. R. Edwards, N. Stockwell, Trusts…, s. 84-85. 
223. R. Edwards, N. Stockwell, Trusts…, s. 86. 
224. Law of Property (Miscellaneous Provisions) Act 1989, s 2. 
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fundamentalne dla prawidłowego ukonstytuowania się trustu. Po pierwsze, odnosi się 

ona do formy przedstawienia intencji powierzającego, kluczowym bowiem jest, aby 

były one wystarczająco jasne dla powiernika, aby wiedział on do czego jest 

zobowiązany oraz aby wiedział w jaki sposób ma obracać powierzonym majątkiem225. 

Po drugie, dotyczy pozycji beneficjentów, dotyczącym tego kim są oraz jakie mają 

uprawnienia226. Po trzecie, ma ona doniosłe znaczenie dla określenia majątku trustu, w 

umowie powinno być jasno określone jakie rzeczy lub prawa majątkowe będą tworzyć 

majątek trustu, a które przedmioty pozostają poza nim227. 

Constructive trust, z kolei odnosi się do takich trustów, które powstały z mocy 

prawa a nie w wyniku zgodnych oświadczeń woli stron228. W literaturze istnieją dwie 

interpretacje, tego kiedy mamy do czynienia z tym rodzajem trustu, angielską i 

amerykańską229. Pierwsza z nich mówi o faktycznej genezie istnienie ex lege takiego 

trustu. Najlepszym przykładem takiej argumentacji może być orzeczenie Izby Lordów 

Westdeutsche Landesbank Girozentale v Islington London Borough Council 230 , w 

którym stwierdzono, że “Under the institutional constructive trust, the trust arises by 

operation of law as form the date when the circumstances give rise to it: the function 

of the court is merely to declare that such trust has arisen in the past231”. Odmienna jest 

interpretacja amerykańska, która rozszerza podstawę powstania constructive trust o 

sytuację bezpodstawnego wzbogacenia oraz czyny bezprawne, dlatego też czasem 

określany jest mianem trust ex delicto232. W efekcie tworzy się fikcja prawna, iż 

bezprawny posiadacz rzeczy pełni rolę powiernika tejże dla prawowitego 

właściciela233. 

Trzecim rodzajem trustu wyróżnionym w tym podziale jest resulting trust, 

który powstaje w trzech przypadkach. Po pierwsze, gdy powierzający przenosi 

własność rzeczy na powiernika, ale bez istnienia zamiaru przyznania komukolwiek 

pozycji beneficjenta, czyli w sytuacji kiedy powierzający jest jednocześnie 

 
225. R. Edwards, N. Stockwell, Trusts…, s. 96. 
226. W. Swadling (w:) English Private Law…, s. 284. 
227. W. Swadling (w:) English Private Law…, s. 289. 
228. R. Edwards, N. Stockwell, Trusts …, s. 260. 
229. R. Edwards, N. Stockwell, Trusts …, s. 260. 
230. [1996] UKHL 12, [1996] AC 669. 
231. Tłumaczenie autora: „Constructive trust powstaje w wyniku zastosowania prawa według daty, 

kiedy zaistniały okoliczności pozwalające na jego powstanie. Rolą sądu jest jedynie potwierdzenie, 
że taki trust powstał w przeszłości.” 

232. B.A. Garner, Garner’s Dictionary…, s. 210. 
233. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 56. 
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beneficjentem234. Po drugie, gdy powierzający przenosząc własność na powiernika 

zastrzega sobie pewne uprawnienia w stosunku do przewłaszczonej rzeczy (np. prawo 

używania235). Po trzecie, gdy powierzone rzeczy zostały nabyte za środki przekazane 

przez inny podmiot, który mimo to posiadał uprawnienie wynikające z equity do 

utworzenia takiego trustu236. Taką konstrukcję stosuje się przede wszystkim w celu 

zapobieżenia sytuacji bezpodstawnego wzbogacenia przez powiernika237.  

W doktrynie istnieją również podziały trustów. Ze względu na rodzaj 

beneficjenta wyróżnia się public (charitable) trust oraz private (non – charitable) 

trust. Jeśli beneficjent ma stały udział w truście proporcjonalnie do liczby 

beneficjentów to jest to, tak zwany fixed trust. Natomiast, gdy powiernik ma 

kompetencje do określania sposobu dzielenia korzyści pomiędzy beneficjentów, to 

mamy do czynienia z discretionary trust. W przypadku zaś ustanowienia trustu w celu 

zabezpieczenia majątku osoby małoletniej, powstaje protective trust238.  

 

1.2.2.2.Pozycja powiernika  

 

Powiernik, z racji, że nie jest właścicielem w pełnym znaczeniu tego słowa, co 

wynika z ze omawianego już rozszczepienia prawa własności, to nałożone są na niego 

pewne ograniczenia i obowiązki dotyczące dysponowania majątkiem powierzonym 

(ang. fidutiary duties). Zakres tych obowiązków wynika bezpośrednio z relacji 

zaufania pomiędzy powierzającym i powiernikiem. Jedocześnie powiernik winien 

realizować swoje obowiązki z zachowaniem należytej staranności239. 

Do podstawowych obowiązków powiernika trustu należy dbanie o wartość 

majątku powierniczego, co konkretyzuje się poprzez obowiązek rozporządzania 

mieniem w całości lub częściowo, obowiązkiem spłaty lub ściągnięcia długów wraz z 

koniecznością wszczęcia postępowania sądowego w sytuacjach kiedy jest to 

konieczne, dokonywania inwestycji, obowiązkiem pokrywania wydatków związanych 

z utrzymaniem i wykonywaniem danego prawa oraz przeniesienia prawa na 

beneficjenta, co pociąga za sobą konieczność rozliczenia się z dokonanych płatności, 

 
234. W. Swadling (w:) English Private Law…, s. 281. 
235. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 54. 
236. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 54. 
237. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 55. 
238. R. Edwards, N. Stockwell, Trusts…, s. 15-16. 
239. K. Michałowska, Trust…, s. 316-317/ 
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wydatków, inwestycji oraz uzyskanych korzyści i pożytków. Wszelkich wydatków i 

inwestycji powiernik powinien dokonywać zgodnie z declaration of trust240.  

W przypadku masy powierniczej jest konieczne, aby powiernik rozdzielił 

powierzoną mu masę majątkową od swojej własnej, tak aby wierzytelności 

dochodzone w wyniku zobowiązań były zaspokajane z właściwych im majątków. Jeśli 

powiernik nie zadba o właściwe rozdzielenie mas, to obciążenia są dokonywane na 

ryzyko powiernika i nie obciążają beneficjentów, natomiast wszelkie nabytki tworzą 

majątku powierniczego, z których beneficjenci będą mogli się z nich zaspokajać241.  

Wyłączona jest również możliwość, aby powiernik przekazał zarząd nad masą 

powierniczą innej osobie, co nie wyklucza możliwości korzystania przez powiernika 

z odpłatnej pomocy podmiotów profesjonalnych, czy wykonywania przez nie 

pewnych czynności. Powiernik może występować w transakcjach tylko w imieniu 

własnym lub jako powiernik, nie może być również stroną (działając w imieniu 

własnym i na własny rachunek) transakcji, której przedmiotem jest rzecz należąca do 

mienia powierniczego, choć taka transakcja może zostać zaakceptowana przez 

beneficjenta242.  

Na powierniku ciąży odpowiedzialność za naruszenie warunków trustu i jest 

zdefiniowana szeroko, ponieważ jest on zobowiązany do działania zachowując 

należytą staranność oraz przyjmuje się, że powiernik masą majątkową zarządzać 

powinien jak własnym majątkiem. Odpowiedzialność rodzi również osiągnięcie 

korzyści, działając sprzecznie z instrukcjami. W takiej sytuacji beneficjent będzie miał 

prawo wyboru, czy dochodzić wydania tych korzyści, czy też otrzymać ekwiwalent 

korzyści jakie powiernik osiągnąłby gdyby postępował zgodnie z instrukcjami 

beneficjenta. Odpowiedzialność powiernika aktualizuje się również w sytuacji, kiedy 

wadliwie rozliczył się on z powierzonego mu majątku, zastosowanie ma to również w 

stosunku do przysporzenia w majątku powierniczego, które osiągnął powiernik w 

trakcie zarządzania przedmiotem trustu243.  

Z kolei, jeśli chodzi uprawnienia, to powiernik może dokonywać większości 

czynności rozporządzających w celu zwiększenia wartości lub utrzymania wartości 

majątku powierzonego np. zawierać umowy najmu, leasingu. Jeśli istnieje wielu 

 
240. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 68. 
241. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 69. 
242. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 69-70. 
243. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 71-72. 
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powierników to decyzje zapadają większością głosów, a sami powiernicy są 

współwłaścicielami masy powierniczej analogicznie do majątku spółki cywilnej, czyli 

w sposób bezudziałowy244. 

 

1.2.2.3. Pozycja beneficjenta 

 

Beneficjent w stosunku do powiernika uprawniony jest do otrzymywania od 

niego określonego dochodu z majątku powierniczego, jej zwrotu w momencie ustania 

trustu oraz wiążącego się z nim prawa kontroli postępowania powiernika w stosunku 

do mienia powierniczego. Szczegółowy zakres uprawnień beneficjenta zależeć będzie 

od woli powierzającego wskazanej w dokumencie założycielskim. Dodatkowo 

wskazać należy, że uprawnienia beneficjenta są zbywalne, zaś jednym wyjątkiem są 

uprawnienia wynikające z ustanowienia protective trust245. 

Jednakże, z uwagi na rozszczepienie prawa własności przedmiotu trustu na 

legal ownership i equitable ownership kwalifikacja uprawnień beneficjenta jest 

utrudniona. Charakterystyka uprawnień beneficjenta nie daje się sklasyfikować jako 

uprawnienia wynikające wyłącznie z praw rzeczowych, gdyż beneficjentowi 

przysługują także uprawnienia osobiste. Do tej pierwszej grupy niewątpliwie możemy 

zaliczyć uprawnienie beneficjenta do wystąpienia o zwrot rzeczy w stosunku do 

nabywcy przedmiotu trustu w złej wierze. Roszczenie to ma charakter erga omnes i 

nie jest ograniczone wyłącznie do powiernika246. Przy czym przez złą wiarę należy 

rozumieć sytuację, w której nabywca rzeczy lub prawa wiedział o istnieniu trustu lub 

przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć247. Uprawnienia rzeczowe 

beneficjenta są dwojakiego rodzaju. Chodzi tu o procedury followingu oraz tracingu. 

W ramach procedury followingu dochodzi do zlokalizowania rzeczy wchodzącej w 

skład danego majątku (np. majątku kolejnych nabywców rzeczy zbytej przez 

powiernika niezgodnie z postanowieniami trustu). Z kolei, w przypadku tracingu 

dochodzi do identyfiakcji nowej rzeczy w składzie konkretnego majątku, jako 

przedmiotu, który zastąpił rzecz pierwotnie wchodzącą w skład majątku 

powierzonego248.  

 
244. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 72-73. 
245. P. Stec, Powiernictwo…, s 77. 
246. P. Stec, Powiernictwo…, s 78. 
247. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 48. 
248 . Szerzej o procedurze followingu oraz tracingu w polskiej literaturze por. B.W. Woźniak, 
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Z kolei do drugiej grupy uprawnień beneficjenta zaliczyć należy uprawnienie 

do otrzymywania pożytków z rzeczy lub praw przekazanych do trustu, roszczenie o 

przewłaszczenie rzeczy lub praw przekazanych do trustu w momencie ziszczenia się 

warunku lub nadejścia terminu, prawo do informacji od powiernika, a także 

uprawnienie do wytaczania powództw w interesie trustu249.  

Jednocześnie w doktrynie prawa angielskiego uznaje się, że rzymski podział 

praw na osobiste i rzeczowe jest niewystarczający do opisania pozycji prawnej 

beneficjenta, ponieważ nie odzwierciedla różnorodności i złożoności uprawnień 

beneficjenta względem powierzonego majątku250. W związku z taką argumentacją 

przyjmuje się, że prawa beneficjenta mają charakter sui iuris i nie są znane w polskim 

porządku prawnym251.  

 

1.2.2.4. Pozycja powierzającego 

 

Na podstawie przytoczonych powyżej definicji trustu stwierdzić należy, że 

pozycja powierzającego jest istotna tylko w momencie powołania trustu do życia. Do 

jego kompetencji należeć będzie wyłącznie wybór powiernika, przewłaszczenie 

określonych składników majątku na jego rzecz, określenie sposobu zarządzania nim, 

a także określenie kręgu beneficjentów. Odbywa się to najczęściej w formie 

jednostronnej czynności prawnej. Na tym jego rola się kończy i nie ma on roszczeń 

względem powiernika w zakresie realizowania postanowień trustu. Roszczenia te 

przysługują zaś wyłącznie beneficjentom trustu 252 . Jednocześnie nie ma 

przeciwskazań, żeby powierzający zajmował jednocześnie pozycję beneficjenta trustu 

lub powiernika.  

 

1.3. Trust w świetle regulacji prawa międzynarodowego 

 

Popularność i powszechność zastosowania trustów w świecie prawa 

anglosaskiego nie uszła uwadze specjalistom w zakresie prawa międzynarodowego. 

Efektem ich prac były dwa dokumenty: Konwencja haska o prawie właściwym dla 

 
Surogacja…, s. 156-185. 

249. P. Stec, Powiernictwo…, s 76-77. 
250. R. Edwards, N. Stockwell, Trusts…, s. 10-11. 
251. K. Michałowska, Trust…, s. 293 – 341. 
252. M. Zachariasiewicz, Trust…, s. 299. 
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trustów i ich uznawaniu z 1985 roku oraz Zasady Europejskiego Prawa Trustów z 

1999 roku. Celem obu dokumentów było określenie prawa właściwego dla trustów 

oraz sporządzenie ogólnych zasad dotyczących trustów, które mogłyby być 

implementowane do systemów prawnych w krajach prawa stanowionego.  

W sferze zainteresowania niniejszej pracy będzie wskazanie jaki model trustu, 

czy szerzej powiernictwa został przyjęty na potrzeby tych dokumentów, w celu oceny 

na ile przyjęte definicje trustu będą miały zastosowanie do modelu powiernictwa 

właściwego dla polskiego porządku prawnego. W efekcie czego, w tej części pracy 

zostaną przedstawione ogólne zasady i definicje trustu wskazane w obu dokumentach. 

 

1.3.1. Konwencja haska o prawie właściwym dla trustów i ich uznawaniu 

 

Konwencja haska o prawie właściwym dla trustów i ich uznawaniu została 

otwarta do podpisu w dniu 1 lipca 1985 roku, zaś weszła w życie 1 stycznia 1992 roku 

w odniesieniu do pierwszych trzech państw sygnatariuszy: Wielkiej Brytanii, Australii 

i Włoch. Zaś państwem depozytariuszem HTC są Niderlandy. Obecnie HTC została 

ratyfikowana przez 13 państw: Australię, Cypr, Kanadę, Luksemburg, Maltę, Monako, 

Niderlandy, Panamę, Szwajcarię oraz Wielką Brytanię. Dodatkowo HTC ratyfikowały 

Lichtenstein oraz San Marino, które nie należą do Konferencji Haskiej. Polska obecnie 

nie jest stroną HTC253. 

Pomimo że HTC zawiera przede wszystkim normy kolizyjno-prawne, to w art. 

2 wskazano definicję trustu, która stanowi: 

 
Dla celów niniejszej Konwencji pojęcie trust odnosi się do stosunku prawnego 

utworzonego inter vivos albo na wypadek śmierci przez założyciela w sytuacji, gdy 

składniki majątkowe powierzone zostały przez niego kontroli powiernika, i którymi ten 

zarządzać ma na rzecz beneficjenta albo na rzecz określonego celu. 

Trust ma następujące cechy: 

a) składniki majątkowe tworzą wyodrębniona masę majątkową i nie wchodzą w skład 

osobistego majątku powiernika; 

b) tytuł prawny do składników majątkowych przysługuje powiernikowi lub innej osobie 

występującej w imieniu powiernika; 

c) powiernik ma uprawnienia i zarazem obowiązki - za których wykonanie ponosi 

 
253 . Aktualną listę państw, które ratyfikowały HTC można znaleźć na stronie internetowej: 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=59 [dostęp: 15.02.2022]. 
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odpowiedzialność - zarządzania, inwestowania i rozporządzania składnikami majątku, 

zgodnie z postanowieniami trustu i szczegółowymi powinnościami wynikającymi z 

przepisów prawa. 

Zastrzeżenie przez założyciela określonych uprawnień i kompetencji dla siebie, jako 

również okoliczności, że powiernikowi przysługują określone uprawnienia jako 

beneficjentowi, nie stoją w sprzeczności z istnieniem trustu254. 

 

Interpretując art. 2 HTC, należy czytać go przez pryzmat Preambuły 

Konwencji, która wprost odnosi się do zasad equity oraz systemu common law. Tym 

samym uprawnionym będzie wniosek, że postanowienia Konwencji powinny 

dotyczyć przede wszystkim trustów anglosaskich. Jednakże, należy zgodzić się ze 

stanowiskiem M. Zachariasiewicza, który podkreśla, że definicja zastosowana na 

gruncie HTC będzie miała znacznie szersze zastosowanie255. Podkreślenia wymaga 

fakt, że do rozmycia zastosowania Konwencji wyłącznie do anglosaskich trustów 

wynikało z uwzględnieniem postulatów przedstawicieli krajów prawa stanowionego, 

w toku negocjacji tekstu Konwencji256.  

Dokonując analizy normy art. 2 HTC stwierdzić należy, że aby zakwalifikować 

dany stosunek prawny jako trustu w rozumieniu Konwencji musi on zostać utworzony 

w wyniku dokonania czynności prawnej przez powierzającego, przy czym nie będzie 

miało znaczenia czy będzie to czynność dwustronna, czy będzie to oświadczenie woli 

założyciela 257 . W konsekwencji, Konwencja nie będzie miała zastosowania do 

specyficznych rodzajów trustów, powstających niezależnie od woli stron, tj. 

constructive oraz statutory trusts258.  

Przechodząc dalej, art. 2 HTC wprost wskazuje na przekazanie „kontroli” nad 

składnikami majątkowymi powiernikowi. Przepis ten nie wskazuje jaki rodzaj relacji 

powinien łączyć powiernika z powierzonym majątkiem. Pomimo zastosowania 

nieostrego sformułowania o posiadaniu kontroli przez powiernika, zgodnie z 

wykładnią systemową, z uwzględnieniem treści art. 2 ust. 2 lit. b HTC oraz Preambuły, 

zasadnym jest przyjęcie wniosku, że powiernik powinien posiadać pełen tytuł prawny 

 
254. Tłumaczenie postanowień HTC zostały zaczerpnięte z: M. Zachariasiewicz, Trust i inne stosunki 

powiernicze w prawie porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym, Katowice 2016. 
255. M. Zachariasiewicz, Trust…, s. 298-299. 
256. P. Stec, Konwencja haska w sprawie prawa właściwego dla trustów i ich uznawalności, Problemy 

Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, 3/2005, s. 91. 
257. M. Zachariasiewicz, Trust…, s. 301. 
258. P. Stec, Konwencja…, s. 96. 
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do powierzonego majątku259. Z powyższego wynika również fakt, że stosowaniem 

Konwencji nie będą objęte stosunki prawne oparte o zastępstwo pośrednie260.  

W art. 2 HTC wskazuje także, to że powiernik winien działać „na rzecz 

beneficjenta lub na rzecz określonego celu”. Takie sformułowanie komentowanego 

postanowienia również świadczy o szerszym zastosowaniu Konwencji niż wyłącznie 

do anglosaskiego trustu, gdyż powołanie trustu w celach innych niż cele charytatywne 

w prawie angielskim jest nieważny261.  

Stosownie do art. 2 ust. 2 lit. a HTC, składniki majątku powierzonego mają 

stanowić wyodrębniona masę majątkowa i nie mogą wchodzić w skład majątku 

osobistego powiernika. Obowiązek prawidłowego rozdzielenia majątku powierzonego 

od majątku osobistego powiernika stanowi immanentną cechę anglosaskiego trustu 

oraz niektórych form powiernictwa obecnych w systemach mieszanych (np. w 

Szkocji). Odrębnie kwestia ta uregulowana jest w systemach prawa kontynentalnego, 

gdzie powiernictwo oparte jest relacjach kontraktowych. Wszak w systemie 

niemieckim majątek powierzony jest chroniony przed egzekucja prowadzoną 

przeciwko powiernikowi, a także nie wchodzi w skład masy upadłości powiernika. 

Niemniej nie stanowi, to równoważnego dla trustu sposobu wyodrębnienia 

powierzonej masy majątkowej262. Analogicznie sytuacja będzie wyglądać w polskim 

porządku prawnym, gdzie powierzenie poszczególnych składników majątku oparte 

jest na stosunkach zobowiązaniowych, nie wymaga od powiernika utworzenia dwóch 

odrębnych mas majątkowych.  

Art. 2 ust. 2 lit. c HTC wskazuje na obowiązki jakie powinien realizować 

powiernik, tj. zarządzanie, inwestowanie i rozporządzanie powierzonym majątkiem 

zgodnie z postanowieniami trustu. Przepis ten nie rozstrzyga wobec kogo, w świetle 

Konwencji, powiernik ponosi odpowiedzialność. Zatem należy zgodzić się ze 

stanowiskiem M. Zachariasiewicza, który wskazuje, że takie uregulowanie 

obowiązków powiernika rozszerza stosowanie konwencji na inne powiernicze 

stosunki prawne, wszak w przypadku trustu wyłącznie beneficjenci są uprawnieni do 

żądania prawidłowej realizacji postanowień trustu przez powiernika263. Jednocześnie 

art. 2 ust. 3 HTC wzmacnia pozycję powierzającego, gdyż przewiduje możliwość 

 
259. Podobnie: M. Zachariasiewicz, Trust…, s. 300. 
260. P. Stec, Konwencja…, s. 92. 
261. M. Zachariasiewicz, Trust…, s. 301. 
262. P. Stec, Konwencja…, s. 94 i cyt. tam lit. 
263. M. Zachariasiewicz, Trust…, s. 299. 
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zastrzeżenia przez powierzającego określonych uprawnień i kompetencji w 

odniesieniu do powierzonego majątku.  

Dodatkowo, koniecznym jest odniesienie się do zarzutów M. Zachariasiewicza 

dotyczących braku odniesienia się Konwencji wprost w art. 2 do zasad equity oraz 

powierniczej natury trustu. Gwoli przypomnienia, intencją Konwencji było 

uwzględnienie szerszego katalogu stosunków powierniczych niż wyłącznie 

anglosaskiego trustu, zatem takie dookreślenie w art. 2 HTC prowadziłoby do 

ograniczenia stosowania konwencji np. względem niemieckiego Truehand, który 

bywa uznawany za trust w rozumieniu Konwencji264 . Jednocześnie poprzez samo 

odniesienie się w Preambule do zasad equity oraz systemu common law wprost 

implikuje konieczność rozpatrywania postanowień Konwencji przede wszystkim w 

stosunku do trustów anglosaskich265.  

Stwierdzić należy, że model trustu przyjęty na potrzeby Konwencji nie obejmie 

swoim zakresem działalności osób prawnych 266 . Tym samym postanowienia 

Konwencji nie będą miały zastosowania do projektowanych przez polskiego 

ustawodawcę nowych regulacji dotyczących fundacji rodzinnej.  

Konkludując, pomimo faktu, że polskie prawo nie reguluje trustów ani 

podobnych porozumień prawnych 267 , zgodzić należy się z wnioskami M. 

Zachariasiewicza o korzyściach płynących z ratyfikacji Konwencji przez Polskę268. 

Tym bardziej, że polska ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu identyfikuje istnienie trustów i nakłada na nie obowiązki dotyczące 

udostępniania informacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. 

 

1.3.2. Zasady Europejskiego Prawa Trustów 

 

W 1999 roku eksperci Konferencji Haskiej pod kierunkiem Davida Haytona 

sporządzili Zasady Europejskiego Prawa Trustów 269 . Celem publikacji było 

 
264. P. Stec, Konwencja…, s. 94 i cyt. tam lit. 
265. Tak: B.W. Woźniak, Surogacja…, s. 306. 
266. P. Stec, Konwencja…, s. 91. 
267 . Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady oceniające, czy państwa 

członkowskie należycie zidentyfikowały i objęły obowiązkami wynikającymi z dyrektywy (UE) 
2015/849 wszystkie trusty i podobne porozumienia prawne regulowane ich prawem, Bruksela 2020, 
s. 3, źródło: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0560&from=EN [dostęp: 16.02.2022]. 

268. M. Zachariasiewicz, Trust…, s. 339-342. 
269. D.J. Hayton, S.C.J.J. Kortmann, H.L.E. Verhagen (red.), Principles of European Trust Law, Haga 

1999. 



 

 82 

opracowanie na potrzeby dalszych prac legislacyjnych w krajach o kontynentalnej 

kulturze prawnej, podstawowych cech trustu270.  

Zasady Europejskiego Prawa Trustów wyodrębniły specyficzne cechy, które 

pozwalają na definiowanie określonego stosunku prawnego jako trustu. Zgodnie z art. 

I ust. 1 Zasad, aby nadać danemu stosunkowi prawnemu status trustu musi on posiadać 

następujące elementy: 

1) powiernik jest właścicielem majątku odrębnego od jego własnego, którym 

dysponuje w interesie beneficjenta albo dla osiągnięcia określonego celu; 

2) wierzyciele, spadkobiercy oraz małżonek powiernika nie mogą się 

zaspokajać z majątku powierzonego; 

3) roszczenia beneficjenta mają charakter osobisty, co nie wyklucza 

przyznania praw rzeczowych odnośnie do majątku powierniczego, w 

szczególności zaś wobec nabywcy składników majątku powierniczego 

zbytych wbrew warunkom powiernictwa271. 

Analizując powyższe przesłanki uznania danego stosunku prawnego za trust, 

należy stwierdzić, iż zostały one precyzyjniej określone względem definicji wskazanej 

w art. 2 HTC. Po pierwsze, wskazano wprost, że powiernik jest właścicielem majątku 

powierzonego. Zasady nie posługują się nieprecyzyjnym pojęciem kontroli nad 

majątkiem. Oznacza to, że w świetle Zasad, zastępstwo pośrednie nie stanowi 

stosunku trustu.  

Po drugie, Zasady, podobnie jak postanowienia art. 2 HTC nakazują 

wyodrębnienie majątku powierzonego z majątku osobistego powiernika. Analogicznie 

jak w przypadku norm Konwencji, brzmienie art. I ust. 1 Zasad ma na celu 

wzmocnienie znaczenia trustów anglosaskich jako wzorcowych stosunków 

powierniczych. Wzmocnieniem odrębności majątku powierzonego jest przewidziany 

Zasadami zakaz zaspokajania się osób trzecich z majątku powierniczego. Z uwagi na 

takie brzmienie Zasad, ich zakresem nie będą objęte instytucje powiernicze właściwe 

prawu kontynentalnego oparte na modelu germańskim oraz romańskim272.  

Po trzecie, powiernik dysponuje powierzonym majątkiem w interesie 

beneficjenta albo dla osiągnięcia określonego celu. Postanowienie to, jest analogiczne 

do normy art. 2 HTC i podobnie jak w przypadku Konwencji służy rozszerzeniu 

 
270. M. Zachariasiewicz, Trust w praktyce polskich sądów i notariatu, Rejent 3-4/2014, s. 242. 
271. D.J. Hayton, S.C.J.J. Kortmann, H.L.E. Verhagen (red.), Principles…, s. 13. 
272. P. Stec, O anglosaskim i kontynentalnym rozumieniu powiernictwa…, s. 20. 
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stosunków prawnych, które mogą być kwalifikowane jako trust, z uwagi na 

niedookreślenie celu jaki trust ma osiągnąć. W zakresie niniejszego postanowienia 

zastosowanie będą miały uwagi poczynione do przepisów Konwencji w odniesieniu 

trustów o celach charytatywnych.  

Po czwarte, w odniesieniu do charakteru roszczeń beneficjenta, wskazać 

należy, że uregulowano je koncentrując się na pozycji beneficjenta oraz na dwoistości 

jego uprawnień, które mogą mieć charakter zarówno osobisty, jak i rzeczowy 

zasadniczo odwzorowuje pozycję beneficjenta trustu anglosaskiego. Zwłaszcza z 

perspektywy roszczeń beneficjentów o charakterze rzeczowym skierowanym 

przeciwko nabywców składników majątku powierzonego zbytych wbrew 

postanowieniom trustu.  

Ponadto to, zgodnie z art. II Zasad trust powstaje w wyniku czynności prawnej 

o charakterze inter vivos lub mortis causa. Podobnie jak w przypadku postanowień 

Konwencji nie ma znaczenia czy czynność prawna miała charakter jednostronny, czy 

też dwustronny 273 . Nadto, stosownie do art. IV ust. 1 Zasad do powstania trustu 

konieczne jest wskazanie kręgu jego beneficjentów w sposób pozwalający na ich 

identyfikację. Przy czym beneficjent trustu nie musi żyć, ani istnieć (w przypadku 

osób prawnych) w momencie tworzenia trustu, aczkolwiek powierzający winien 

precyzyjnie określić sposób określania kręgu beneficjentów.  

W wyniku dokonanej analizy, Zasady wskazują podstawowe cechy trustu, 

które są zbliżone do anglosaskiego pierwowzoru w znacznie większym stopniu niż 

postanowienia Konwencji. Tym samym postanowienia zasad nie będą miały 

zastosowania do czynności powiernictwa zarządczego opartych o zasady kontraktowe 

aktualne w prawie polskim. Wynika to przede wszystkim z ograniczonych możliwości 

wyodrębnienia majątku powierniczego z majątku powiernika w prawie polskim. Tym 

samym, nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem P. Steca, który wskazuje, że 

kontynentalne rozumienie instytucji fiducii cum amico będzie mieścić się w 

rozumieniu testu przewidzianym Zasadami274.  

 

 

 

 

 
273. B.W. Woźniak, Surogacja…, s. 311. 
274. P. Stec, O anglosaskim i kontynentalnym rozumieniu powiernictwa…, s. 20. 
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2. Model romański 

 

W krajach o kontynentalnej tradycji prawnej nie wykształcił się trust w 

rozumieniu anglosaskim, niemniej są obecne inne formy powiernictwa. Oparte są one 

o dwa specyficzne dla systemów prawa stanowionego modele, to jest model romański 

i germański. W tej części pracy przedstawiony zostanie model romański. Pomimo 

faktu, iż został on dość dobrze opisany w polskiej nauce prawa275, to z perspektywy 

niniejszej rozprawy zasadnym jest dokonanie jego krótkiej charakterystyki. Za 

przykład zastosowania model romańskiego posłużą instytucje powiernicze 

wypracowane w niemieckim systemie prawnym. 

Model romański oparty jest na obowiązku przewłaszczenia przez 

powierzającego na rzecz powiernika określonych rzeczy lub praw. Powiernik, z 

drugiej strony, ma obowiązek do korzystania z przewłaszczonych na jego rzecz praw 

lub rzeczy w sposób zgodny z wolą wyrażoną przez powierzającego276. Tym samym, 

stosunek prawny oparty o model romański powstaje w wyniku dwóch czynności 

prawnych, przeniesieniu własności rzeczy lub praw na powiernika oraz na zawarciu 

pomiędzy stronami umowy powierniczej, określającej sposób realizacji uprawnień 

wynikających z prawa własności przez powiernika. Oznacza to, że stosunek prawny 

łączący strony ma charakter obligacyjny i, co wynika, z samej natury powiernictwa 

opiera się na szczególnym zaufaniu pomiędzy stronami277. Jest to podstawowa cecha, 

która różnicuje powiernictwo typu romańskiego od trustu, gdzie ten charakter prawny 

nie jest jednoznaczny i przyjmuje specyficzną formę relacji rzeczowo-obligacyjnych.  

W kontekście powierniczych czynności zarządczych największe znaczenie 

będzie miała instytucja prawa niemieckiego nazywana fiduziarische Treuhand. Ten 

stosunek powierniczy powstaje w wyniku przewłaszczenia przez powierzającego na 

powiernika określonych praw, przy czym przedmiotem fiduziarische Treuhand mogą 

być wszelkie zbywalne prawa, na zawarciu umowy pomiędzy stronami określającej 

sposób realizacji przewłaszczonych praw przez powiernika oraz zasady 

przewłaszczenia powrotnego, które może nastąpić z zastrzeżeniem warunku 

rozwiązującego. Porozumienie umowne może być zawarte w formie umowy o 

 
275. Por. P. Stec, Powiernictwo…, s 121-144; R. Rykowski, Pojęcie…, s. 80-94. 
276. P. Kościelny, Informacja prawna na temat funkcjonowania instytucji powiernictwa w wybranych 

systemach prawnych (Anglia, Szkocja, USA, Niemcy), Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 
Kancelarii Sejmu 4/2010, s. 162. 

277. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 82. 
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świadczenie na rzecz osoby trzeciej (beneficjenta) albo przy jego udziale w formie 

umowy wielostronnej 278 . Jednocześnie dopuszczalne jest takie ułożenie stosunku 

powierniczego, na mocy którego powiernik dopiero nabędzie przedmiot powiernictwa 

od osoby trzeciej. W wyniku tych czynności prawnych powiernik nabywa pełne 

władztwo nad przedmiotem powiernika.  

Przechodząc do pozycji powiernika, to w pierwszej kolejności wskazać należy, 

że ciąży na nim obowiązek zachowania absolutnej lojalności względem 

powierzającego oraz beneficjenta. Obowiązek zachowania lojalności przez 

powiernika jest wynikiem oparcia relacji powierniczej na szczególnym zaufaniu 

pomiędzy stronami. Emanacją tego obowiązku jest obowiązek powiernika do dbania 

o interesy powierzającego i beneficjenta w sposób przewyższający sposób dbania o 

jego własne interesy279. 

Po drugie, na powierniku ciąży obowiązek separacji mas majątkowych. 

Powinien on rozdzielić powierzony majątek od majątku osobistego. Jednak, w 

praktyce obrotu zadanie to nastręcza kilka trudności, gdyż niemieckie prawo 

powiernicze nie przewiduje zasady surogacji. Tym samym przedmioty nabyte przez 

powiernika w ramach realizacji swoich zadań nie stają się automatycznie przedmiotem 

powierzenia, lecz wchodzą w skład majątku osobistego powiernika280.  

Po trzecie, na powierniku ciąży obowiązek udzielania informacji 

powierzającemu lub beneficjentowi. Realizacja tego obowiązku może polegać na 

udostępnianiu spisu majątku, porozumienia pomiędzy powiernikiem a powierzającym 

w przypadku konieczności podjęcia decyzji, która może rażąco wpłynąć na stan 

powierzonego majątku281.  

Po czwarte, powiernik ma obowiązek wykonywania postanowień pactum 

fiduciae, która szczegółowo reguluje jego obowiązki. Nie może on rozporządzać 

powierzonym majątkiem w sposób sprzeczny z umową. Nie oznacza to, że powiernik 

pozbawiony jest możliwości podejmowania samodzielnych decyzji. Przeciwnie, jest 

on uprawniony do podejmowania działań według własnego uznania. Jednakże musi 

on zachować staranność przewyższającą, tę jaką należy oczekiwać w przypadku 

działania we własnym interesie 282 . Umowa powiernicza regulować będzie 

 
278. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 84-85. 
279. P. Stec, Powiernictwo…, s 135. 
280. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 86. 
281. P. Stec, Powiernictwo…, s 136-137. 
282. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 88-89. 
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zróżnicowane obowiązki powiernika, właściwe dla szczególnych potrzeb 

powierzającego. Przykładem takiego postanowienia może być umowny zakaz 

ujawniania istnienia stosunku powierniczego w toku dokonywania transakcji z 

wykorzystaniem majątku powierzonego. 

Po piąte, w przypadku zakończenia stosunku powierniczego, powiernik ma 

obowiązek zwrócić majątek powierniczy powierzającemu lub beneficjentowi. Sam 

stosunek powierniczy może być zakończony w przypadku spełnienia się warunku 

rozwiązującego, zajścia terminu lub rozwiązania umowy. W przypadku ogłoszenia 

upadłości przez powierzającego, majątek powierniczy wchodzi w skład masy 

upadłości, zaś powiernik uprawniony jest do zaspokojenia się z majątku 

powierniczego i przekazania nadwyżki do masy upadłości283.  

Wspomnieć należy także, że wierzyciele powiernika są uprawnieni do 

zaspokajania się z powierzonego majątku, wyłącznie pod warunkiem, że 

zobowiązania powiernika zostały zaciągnięte w związku z wykonywaniem przez 

niego swoich obowiązków284. Niemniej powiernik powinien unikać sytuacji, które 

mogą prowadzić do powstania konfliktu interesów pomiędzy jego interesami a 

interesami powierzającego lub beneficjenta285. 

W odniesieniu do pozycji powierzającego wskazać należy, że jego 

podstawowym obowiązkiem jest dokonanie przewłaszczenia na rzecz powiernika 

przedmiotu powiernictwa, ustalenie zasad zarządzania przekazanym majątkiem oraz 

wskazanie kręgu beneficjentów. Powierzający może jednocześnie posiadać status 

beneficjenta, i jego uprawnienia w tym zakresie omówione zostaną poniżej, wraz z 

analizą pozycji beneficjenta. 

Z kolei beneficjent uprawniony jest przede wszystkim do otrzymywania 

korzyści wynikających z zarządu majątkiem powierniczym, zgodnie z pactum 

fiduciae. Jednakże ważniejszym i bardziej skomplikowanym zagadnieniem jest 

kwestia ochrony jego interesów w czterech przypadkach: ogłoszenia upadłości przez 

powiernika, prowadzenia egzekucji przeciwko powiernikowi, śmierci powiernika oraz 

w przypadku działania powiernika w sposób niezgody z postanowieniami umowy 

powierniczej.  

W kontekście dwóch pierwszych sytuacji, przepisy prawa niemieckiego 

 
283. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 87. 
284. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 85. 
285. P. Stec, Powiernictwo…, s 136. 



 

 87 

uprawniają beneficjenta do wyłączenia określonych składników odpowiednio z masy 

upadłości lub spod egzekucji. Niemiecka praktyka prawa wskazuje na pierwszeństwo 

beneficjenta przed innymi wierzycielami powiernika w stosunku do przedmiotów 

nabytych w toku sprawowania zarządu powierniczego. Myślenie to oparte jest na 

swoistej dwoistości własności majątku powierzonego, który jednakże nie posiada 

statusu własności podzielnej z uwagi na numerus clausus praw rzeczowych w prawie 

niemieckim. Chodzi tu o podział na rozumieniu własności w sensie prawnym, 

przysługującej powiernikowi oraz własności ekonomicznej, przysługującej 

beneficjentowi286. Dodatkowo, w przypadku prowadzenia egzekucji, z uwagi na brak 

uznania w niemieckim prawie powierniczym zasady surogacji, problematyczny jest 

status składników majątku powiernika nabytych w wyniku sprawowania zarządu 

powierniczego. Takim składnikom majątku powiernika nie przysługuje taka sama 

ochrona interesów beneficjenta, z uwagi na fakt, iż składniki te nie wyszły 

bezpośrednio z majątku powierzającego. Z tej przyczyny beneficjentowi przysługiwać 

będą wyłączenie roszczenia odszkodowawcze287. 

W przypadku zaś nabycia składnika majątku powierzonego przez osobę trzecią 

wbrew postanowieniom umowy powierniczej, beneficjentowi przysługują bardzo 

nieodostateczne środki ochrony. Z uwagi na fakt, że ograniczenia powiernika w 

rozporządzaniu powierzonymi prawami jest wyłącznie stosunkiem kontraktowym nie 

mającym skutków erga omnes oraz brak w niemieckim porządku prawnym 

odpowiednika instytucji ius ad rem, beneficjentowi w zasadzie przysługują wyłącznie 

roszczenia odszkodowawcze288. Dodatkowo, z uwagi na charakter inter partes umowy 

powierniczej, nabycie przez osobę trzecią składnika majątku powierniczego jest 

skuteczne. Niemniej, w przypadku gdy nabywca wiedział o istnieniu stosunku 

powiernictwa, lub co gorsze działał w porozumieniu z powiernikiem na niekorzyść 

beneficjenta, to beneficjentowi przysługiwać będzie roszczenie oparte na zasadach 

odpowiedzialności deliktowej. W wyniku tego roszczenia beneficjent będzie 

uprawniony do dochodzenia przeniesienia przez nabywcę dotychczasowego składnika 

majątku powierzonego bezpośrednio na siebie289. 

W przypadku śmierci powiernika, pomimo wygaśnięcia stosunku 

 
286. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 86. 
287. P. Stec, Powiernictwo…, s 142. 
288. P. Stec, Powiernictwo…, s 142. 
289. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 87. 
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powiernictwa, majątek powierniczy wchodzi w skład masy spadkowej. Wskutek 

czego obowiązek realizacji postanowień umowy powierniczej przechodzi na 

spadkobierców, którzy zobowiązani są do dokonania przewłaszczenia zwrotnego na 

rzecz powierzającego lub beneficjentów290. 

W odróżnieniu od trustu, romański model powiernictwa oparty jest wyłącznie 

na stosunkach kontraktowych. W celu dokonania powierzenia powierzający 

zobligowany jest do przeniesienia własności określonego majątku na rzecz 

powiernika, któremu przysługiwać będzie pełne władztwo nad powierzonymi 

rzeczami lub prawami. W stosunku wewnętrznym, uprawnienia powiernika do 

dysponowania masą powierniczą będzie ograniczona postanowieniami umowy 

powierniczej. Przyznanie powiernictwu romańskiemu charakteru wyłącznie 

umownego skutkuje osłabieniem mechanizmów ochrony beneficjentów 

powiernictwa, która jest de facto ograniczona wyłącznie do przyznania mu roszczeń 

odszkodowawczych względem powiernika w wyniku niewykonania lub nienależytego 

wykonywania przez niego umowy powierniczej. 

 

3. Model germański 

 

Germański model powiernictwa, w doktrynie niemieckiej nazywany jest 

również „powiernictwem z upoważnienia”. W takim przypadku na powiernika nie jest 

przenoszona własność majątku powierniczego, a jedynie na mocy umowy zawartej z 

powierzającym upoważniony jest on wyłącznie do wykonywania określonych 

czynności związanych z powierzonym majątkiem. Niemniej, zakres upoważnienia jest 

zbliżony do wykonywania prawa własności, gdyż w stosunkach zewnętrznych 

powiernik działa jak właściciel. Zatem, powiernik działa w imieniu własnym na 

rachunek powierzającego 291 . W odróżnieniu do powiernictwa romańskiego, w 

przypadku modelu germańskiego powierzającemu przysługują skuteczne metody 

ochrony majątku skuteczne erga omnes, gdyż prawo własności majątku 

powierniczego pozostaje przy nim292. Uprawnionym zatem będzie wniosek, że model 

powiernictwa germańskiego w swojej konstrukcji zbliżony jest do polskiego 

zastępstwa pośredniego.  

 
290. P. Stec, Powiernictwo…, s 144. 
291. P. Stec, O anglosaskim i kontynentalnym rozumieniu powiernictwa…, s. 18. 
292. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 82. 
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4. Powiernictwo historycznie obecne na ziemiach polskich 

 

W ramach poszukiwania modelu powiernictwa właściwego dla polskiego 

porządku prawnego, warto także dokonać krótkiej analizy jakie formy powiernictwa 

historycznie były obecne na ziemiach polskich. 

W prawie polskim, podobnie jak w prawie kontynentalnym 

najpopularniejszymi instytucjami powierniczymi były fideikomisy, zwane w Polsce 

ordynacjami293. Franciszek Bossowski w Encyklopedii Prawa Prywatnego definiuje 

ordynację w następujący sposób: „Ordynację rodową, czyli majątkiem ordynackim 

nazywamy majątek, który z mocy aktu prawnego sporządzanego przez ofiarodawcę 

(założyciela ordynacji) winien pozostać niepodzielony i niepozbywalny, a którego 

korzystać mają członkowie pewnego rodu wedle kolejności określonej w statucie294”. 

Najpopularniejsze były w XVI i XVII w., a ich utworzenie wymagało zgody Sejmu. 

Za pierwszą ordynację rodową uznaje się porozumienie trzech synów Mikołaja 

Radziwiłła „Postanowienie na dobra nasze ojczyste w Wielkim Księstwie Litewskim” 

z 1586 roku 295 . Majątek ordynacji był wyłączną własnością ordynata, na którym 

ciążyły obowiązki alimentacyjne wobec pozostałych członków rodu. Jednakże był 

ograniczony w rozporządzaniu majątkiem z uwagi na zakaz udzielania pożyczek oraz 

ustanawianiu zastawu na dobrach wchodzących w skład ordynacji. Przyjmuje się, że 

główną przyczyną ich powstawania był prestiż, chęć demonstracji potęgi rodu oraz 

troska o utrzymanie jego pozycji296. 

W późniejszym okresie ich funkcjonowanie regulowane było aktami prawnymi 

państw zaborczych 297 . Były one dopuszczalne zarówno w zaborze pruskim, 

austriackim, jak i rosyjskim. W Królestwie Polskie obowiązywał Kodeks Napoleona, 

 
293. W doktrynie istnieje również pogląd, iż kontynentalne instytucje fideikomisu nie wynikają z prawa 

rzymskiego a są transpozycją hiszpańskiego majoratu do prawa poszczególnych państw 
europejskich (Por. F. Bossowski (w:) Encyklopedja podręczna prawa prywatnego. Tom drugi. 
Księgi wieczyste – Ordynacje rodowe, F. Zoll, J. Wasilkowski, Warszawa 1936, s. 1223; .T. 
Zielińska, Ordynacje w dawnej Polsce, Przegląd Historyczny 1/1977, s. 17-18). Majorat (z hiszp. 
Mayorazgo) był instytucją kastylijskiego prawa spadkowego, która wykształciła się w 
Średniowieczu, polegającą na obowiązku spadkodawcy do przepisania majątku ziemskiego na 
najstarszego męskiego potomka w celu zachowania ciągłości majątku i uniknięciu jego 
rozdrobnienia (Por. G. Bleiberg (red.), Diccionario de historia de España. Tomo segundo. F – M, 
Madrid 1969, s. 979.) 

294. F. Bossowski (w:), Encyklopedja…, s. 1222. 
295. T. Zielińska, Ordynacje…, s. 19. 
296. T. Zielińska, Ordynacje…, s. 25-27. 
297. P. Stec, Powiernictwo…, s 27. 
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który w oryginalnym brzmieniu zakazywał powoływania ordynacji rodowych 298 . 

Jednakże z uwagi na opór społeczeństwa oraz zakorzenienie ordynacji w polskiej 

kulturze prawnej zakaz ten nie obowiązywał.  

W dwudziestoleciu międzywojennym starano się znieść ordynacje rodowe, co 

jednak nie przyniosło pełnego sukcesu 299 . W 1939 roku podjęto kolejną próbę 

likwidacji ordynacji rodowych, poprzez wprowadzenie do obrotu prawnego ustawy o 

znoszeniu ordynacyj rodowych300. Zniesienie ordynacji rodowej miało następować w 

wyniku orzeczenia sądu apelacyjnego na wniosek posiadacza ordynacji lub 

właściwego wojewody. W przypadku ordynacji utworzonych aktami 

ustawodawczymi sprzed 1795 roku, ordynacji których obszar leśny przekraczał 2.500 

ha. oraz dwunastu ordynacji, z którymi są związane instytucje o szerszym znaczeniu 

dla kultury narodowej wskazanych w ustawie decyzja o zniesieniu ordynacji musiała 

być poprzedzona zgodą Rada Ministrów. W przypadku zniesienia ordynacji, jej 

majątek przechodził na własność jej ostatniego posiadacza.  

Ostateczna likwidacja ordynacji rodowych nastąpiła na mocy Dekretu PKWN 

z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej301. W Polskiej Rzeczpospolitej 

Ludowej wprowadzając kodeks cywilny w 1964 roku wprowadzono zakaz 

podstawienia powierniczego w art. 964 k.c., który obowiązuje także obecnie. 

W odniesieniu do innych form powiernictwa, to pojawiły się one na ziemiach 

polskich w XIX w. i były regulowane przez ustawodawstwo państw zaborczych. Miało 

to znaczenie przede wszystkim w zaborze pruskim, gdzie na podstawie Kodeku 

cywilnego niemieckiego wykształciły się instytucje powiernictwa niemieckiego, o 

których była mowa w niniejszym rozdziale, głównie Treuhand oraz przewłaszczenie 

na zabezpieczenie. Przewłaszczenie na zabezpieczenie było również dopuszczalne 

pod rządami Kodeksu cywilnego austriackiego302. W II Rzeczpospolitej powiernictwo 

było dopuszczalne na zasadach zbliżonych do przewidzianych w ustawodawstwie 

niemieckim, do którego bezpośrednio odwoływała się polska judykatura i doktryna. 

Według R. Rykowskiego oraz Jacka Gołaczyńskiego Kodeks Napoleona oraz 

ustawodawstwo rosyjskie nie miało wpływu na kształtowanie się powiernictwa w 

 
298. Por. Art. 896. Tekst Kodeksu Napoleona: T. Ćwiek, M. Giżyńska, Kodeks Napoleona (Konstytucja 

Księstwa Warszawskiego, Kodeks Napoleona), Sochaczew 2009. 
299. F. Bossowski (w:) Encyklopedja…, s. 1238. 
300. Ustawa z dnia 13 lipca 1939 roku o znoszeniu ordynacyj rodowych (Dz.U. Nr 63, poz. 417). 
301. Art. 2 ust. 1 pkt. e Dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, 

(Dz.U. 1944 nr 4 poz. 17). 
302. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 21-22. 
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międzywojennym prawie polskim 303 . W okresie II Wojny Światowej na terenie 

Generalnego Gubernatorstwa funkcjonował Urząd Powierniczy (niem. Treuhand 

Öffentlicher Hand), który zajmował się zarządzaniem mieniem zagrabionym na 

terenach okupowanych304, de iure na zasadach powiernictwa publicznoprawnego. Po 

1945 roku z uwagi na obowiązywania gospodarki centralnie planowanej zanikła 

zarządcza funkcja powiernictwa. Zastosowanie, i to w ograniczonym zakresie, 

znalazła instytucja przewłaszczenia na zabezpieczenie305. 

 

5. Podsumowanie - próba wyboru właściwego modelu powiernictwa dla 

realiów polskiego prawa 

 

Po przedstawieniu podstawowych modeli powiernictwa obowiązujących na 

świecie, kolejnym krokiem będzie próba dokonania dopasowania polskiego modelu 

powiernictwa do modelowych rozwiązań światowych. Prawidłowe przypisanie 

polskiego modelu powiernictwa, pozwoli w dalszej kolejności na właściwe 

odtworzenie wzorcowej umowy zarządu powierniczego. W pierwszej kolejności 

powiernictwo obecne w polskim porządku prawnym zostanie zestawione z modelem 

germański, a następnie z modelem anglosaskim oraz romańskim. 

W odniesieniu do modelu germańskiego, znanego również jako powiernictwo 

z upoważnienia, wskazać należy, że w tym przypadku nie dochodzi do zmiany 

właściciela majątku powierzonego. Właścicielem nadal pozostaje powierzający, zaś 

powiernikowi przysługują szerokie uprawnienia do dokonywania czynności prawnych 

w związku z danym majątkiem. Powiernik działa w imieniu własnym, ale na rzecz 

powierzającego. Wskazać należy, że taki model powiernictwa nie wpisuje się w ramy 

definicji powiernictwa określonej w Rozdziale 1 niniejszej pracy, zatem zasadnym jest 

go odrzucić jako nieprzydatnego dla dalszej analizy instytucji powiernictwa 

zarządczego w prawie polskim. Model germański, w swojej istocie przypomina 

zastępstwo pośrednie i został nazwany przez P. Steca jako powiernictwo sensu 

largo306.  

 
303. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 22; J. Gołaczyński, Przewłaszczenie…, s. 33. 
304. P. Stec, Powiernictwo…, s 27. Na marginesie warto wskazać, że ustawodawstwo niemieckie zna 

instytucje powiernictwa publicznoprawnego, które było wykorzystywane m.in. do zarządzania i 
prywatyzacji mienia pozostałego po byłej NRD po 1989 r. (Por. P. Stec, Powiernictwo…, s 129). 

305. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 22-23. 
306. P. Stec, Powiernictwo…, s 206. 
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W kontekście ewentualnej transpozycji modelu anglosaskiego na polskie 

warunki prawne, wskazać trzeba dwa podstawowe zagadnienia, które uniemożliwiają 

prawidłowe zastosowanie tego modelu w realiach polskiego powiernictwa. Chodzi 

tutaj o konieczność prawidłowego odseparowania mas majątkowych przez 

powiernika, a także charakteru roszczeń chroniących interesy beneficjenta. 

Jak wskazano wcześniej w niniejszym rozdziale na powierniku trustu ciąży 

obowiązek prawidłowego wydzielenia majątku powierzonego od majątku osobistego, 

tak aby doszło do całkowitej separacji mas majątkowych. W prawie polskim, za 

Edmundem Kitłowskim, przez majątek odrębny rozumie się: „ogół praw majątkowych 

wydzielonych w takim stopniu z innej masy majątkowej należącej również do tego 

samego podmiotu (w całości lub części), że między tymi podmiotami tych mas 

majątkowych mogą zachodzić stosunki prawne tego rodzaju jak między różnymi 

podmiotami 307 ”. Jednakże, jak wskazuje Zbigniew Radwański, uznanie majątku 

powierzonego jako majątku odrębnego wymagałoby decyzji ustawodawcy 308 . 

Jednocześnie w literaturze wskazuje się, że wydzielenie majątku powierzonego jest 

obowiązkiem powiernika 309 , i wynika z samej natury stosunku powiernictwa. 

Podkreśla się tutaj konieczność faktycznego wyodrębnienia majątku powierzonego, w 

sposób umożliwiający realizuje celów gospodarczych umowy powierniczej 310 . W 

takim przypadku doszłoby do swoistego wyodrębnienia majątku powierzonego na 

podstawie pactum fiduciae. Niemniej, takie postanowienia umowy powierniczej będą 

skuteczne wyłącznie inter partes, gdyż brak jest stosownej podstawy prawnej, która 

umożliwiłaby kwalifikacje umownego obowiązku separacji mas majątkowych 

powiernika, jako majątku odrębnego311. Oznacza to, że w przypadku zastosowania 

powiernictwa pod prawem polskim, nie ma obecnie możliwości utworzenia majątku 

odrębnego powiernika na wzór majątku trustu w prawie angielskim, z uwagi na brak 

stosownej podstawy prawnej. 

Drugim zagadnieniem, stojącym na przeszkodzie w prawidłowej transpozycji 

stosunku trustu do prawa polskiego, jest charakter roszczeń beneficjenta. Wszak 

środki ochronne przysługujące beneficjentowi trustu mają charakter zbliżony do 

 
307. E. Kitłowski, Surogacja rzeczowa w polskim prawie cywilnym, Warszawa 1963, s. 14. 
308. Z. Radwański (w:) SPP. Prawo cywilne – część ogólna. Tom 2, Z. Radwański (red.), Warszawa 

2002, s. 209-210. 
309. P. Stec, Powiernictwo…, s 206. 
310. J. Gołaczyński, Przewłaszczenie na zabezpieczenie. Przedmiot…, s 258; P. Stec, Powiernictwo…, 

s 283. 
311. Podobnie: B.W. Woźniak, Surogacja…, s. 223-224. 
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rzeczowego. Chodzi tutaj o procedury followingu i tracingu. Following umożliwiają 

beneficjentowi trustu odzyskanie przedmiotów powierzonych powiernikowi oraz 

zbytych wbrew postanowieniom trustu od osoby trzeciej - nabywcy. Z kolei tracing, 

jest procedurą poszukiwania substytutów majtku trustu nabytych przez powiernika za 

środki mu powierzone wbrew postanowieniom trustu312. Zastosowanie obu procedur 

umożliwia beneficjentowi trustu zaspokajanie się z majątku osoby trzeciej jak z 

majątku powierzonego (following) oraz z majątku osobistego powiernika jak z 

majątku powierzonego (tracing). Beneficjentowi, na podstawie zasad equity 

przysługuje equitable ownership względem powierzonych składników majątku. Owa 

własność na zasadach słuszności jest przykładem własności podzielonej, co do której 

beneficjentowi będą przysługiwały roszczenia przede wszystkim o charakterze 

rzeczowym313.  

W kontekście polskiego systemu prawnego odtworzenie tak szerokich 

mechanizmów ochrony beneficjentów wydaje się niemożliwe. Wynika to z przyjętego 

przez polskiego ustawodawcę zamkniętego katalogu praw rzeczowych314. Z uwagi na 

numerus clasus praw rzeczowych ograniczono swobodę stron w kreowaniu praw 

rzeczowych skutecznych erga omnes. Tym samym strony stosunku prawnego mogą 

ustanawiać wyłącznie takie prawa rzeczowe, jakie przewidują przepisy ustawy. W 

obecnym stanie prawnym, przepisy kodeksu cywilnego nie przewidują żadnych form 

własności podzielonej315. Aczkolwiek, G. Tracz i F. Zoll jednoznacznie wskazują, że 

w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie „rozszczepienie tytułu do wartości i 

prawa jest ewidentne316”. Z uwagi na przytoczone powyżej argumenty, stanowisko to 

należy uznać za błędne. W obecnym stanie prawnym, nie ma sposobu na objęcie 

ochroną roszczeń beneficjenta powiernictwa za pomocą roszczeń o charakterze 

rzeczowym, skutecznych erga omnes. 

Z uwagi na powyższej wskazane ograniczenia, reżimem właściwym dla 

polskiego powiernictwa będzie model kontraktowy oparty o model romański. W 

konsekwencji zarówno relacje pomiędzy powiernikiem i beneficjentem oraz 

 
312. Zob. szerzej: B.W. Woźniak, Surogacja…, s. 160-183. 
313. B.W. Woźniak, Surogacja…, s. 175-179. 
314. E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2020, s. 17. 
315. Na marginesie wskazać należy, że użytkowanie wieczyste kwalifikuje się jako prawo pośrednie: 

Por. E. Gniewek, Prawo…, s. 206; H. Ciepła, Użytkowanie wieczyste. Skutki prawne wygaśnięcia. 
Przekształcenie w prawo własności i jego wpis do księgi wieczystej. Praktyka i orzecznictwo, 
Warszawa 2019, s. 28. 

316. G. Tracz, F. Zoll, Przydatność…, s. 28. 
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powierzającym regulowane będą stosunkami umownymi. Zakres ochrony 

beneficjentów opierać się będzie w zasadzie wyłączenie na roszczeniach o charterze 

kontraktowym317. W obecnym stanie prawnym brak jest podstawy prawnej, dzięki 

której można by było przyznać beneficjentowi inne uprawnienia niż o charakterze 

zobowiązaniowym 318 . Zaś umowne kreowanie jakiejkolwiek formy własności 

podzielonej dotyczącej majątku powierzonego należy rozpatrywać jako czynność 

contra legem319. Tym samym, pactum fiduciae może przyjąć wyłącznie formę umowy.  

 

 
317. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 342; B.W. Woźniak, Surogacja…, s. 239. 
318. Szerzej o uprawnieniach beneficjenta względem majątku powierzonego będzie w dalszej części 

pracy. 
319. P. Stec, Powiernictwo…, s 288. 
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ROZDZIAŁ 4. UMOWA ZARZĄDU POWIERNICZEGO 
 

Stwierdzenie dopuszczalności zawierania stosunków powierniczych oraz 

dokonania wyboru właściwego modelu powiernictwa obowiązującego pod prawem 

polskim, tj. modelu romańskiego pozwoli dokonać rekonstrukcji wzorcowej umowy 

zarządu powierniczego. Gwoli przypomnienia, model ten opiera się na kontraktowym 

utworzeniu stosunku fiducjarnego wraz z przekazaniem powiernikowi prawa 

własności do powierzanego majątku. Naturalną konsekwencją dokonania takiego 

wyboru jest konieczność przybliżenia samej konstrukcji umowy powierniczej, jej cech 

wyróżniających, przepisów kodeksu cywilnego, które będą miały zastosowanie do 

takiego stosunku prawnego, a także omówienie stron umowy, ich wzajemnych praw i 

obowiązków oraz formy prawnej właściwej dla zawarcia takiej umowy.  

Na wstępie, wskazać należy, że umowa powiernicza jest umową nienazwaną320. 

Wynika to z faktu, iż żadna regulacja umów szczególnych obecna w polskim porządku 

prawnym nie daje podstaw do tego, aby wprost stosować ją do pactum fiduciae. Z tej 

przyczyny umowa fiducjarna opiera się przede wszystkim o wolę stron stosunku 

prawnego321, rozumianą na zasadach wskazanych w art. 65 § 2 k.c. oraz ogólne zasady 

prawa zobowiązań, przede wszystkim na zasadę swobody umów.  

W tym miejscu należy także wstępnie zarysować samą definicję umowy 

zarządu powierniczego. R. Rykowski przyjął następującą definicję: 

 
Przez umowę zarządu powierniczego należy rozumieć taką więź obligacyjną, gdzie 

jedna z osób (powierzający) - w celu przekazania zarządu - przenosi czasowo i z 

zastrzeżeniem zwrotu w danych okolicznościach, określne prawo (najczęściej prawo 

własności) lub majątek (jego część) na inny podmiot (powiernika), który staje się 

formalnie doń uprawniony. W definicji tej możemy wyróżnić trzy główne elementy: 1) 

przeniesienie określonego prawa majątkowego na powiernika; 2) zobowiązanie 

powiernika do odpłatnego lub nieodpłatnego wykonywania zarządu tym prawem oraz 

3) zobowiązanie powiernika do przeniesienia powierzonego mu prawa lub pożytków z 

tego prawa płynących na beneficjenta w oznaczonych okolicznościach322.  

 

Przytoczona powyżej definicja wydaje się kompletna i jest aprobowana przez doktrynę 

 
320. Tak: R. Rykowski, Pojęcie…, s. 245. 
321. P. Stec, Powiernictwo…, s. 247; R. Rykowski, Pojęcie…, s. 244. 
322. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 233. 
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prawa cywilnego323 . Fundamentalne znaczenie dla dalszych rozważań nad umową 

zarządu powierniczego ma wyodrębnienie trzech cech wyróżniających powiernictwo 

na tle innych stosunków obligacyjnych, wskazanych przez R. Rykowskiego. Z tej 

przyczyny, na bazie tej definicji prowadzone będą dalsze rozważania na charakterem 

i konstrukcją umowy zarządu powierniczego.  

 

1. Zastosowanie przepisów powszechnie obowiązujących 

 

Pomimo że umowę powierniczą zalicza się do umów nienazwanych, to nie 

oznacza, że nie będą miały do nie zastosowania odpowiednio, niektóre przepisy części 

szczególnej księgi trzeciej kodeksu cywilnego. Stosunek umowy powiernictwa 

stanowi swoistą formę umowy o świadczenie usług, do której na podstawie art. 750 

k.c. stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zlecenia. Co do tego poglądu istnieje 

konsensus zarówno w judykaturze 324 , jak i doktrynie 325 . Z uwagi na powyższe, 

zasadnym jest dokonanie przeglądu, które przepisy dotyczące zlecenia będą miały 

odpowiednie zastosowanie do stosunków powierniczych.  

Analizując przepisy Tytułu XXI księgi trzeciej kodeksu cywilnego stwierdzić 

należy, że, do stosunku powiernictwa nie będą miały zastosowania przepisy art. 734 

k.c., gdyż ich rolą jest zdefiniowanie stosunku zlecenia.  

Art. 735 k.c. reguluje zasady odpłatności umowy zlecenia. W § 1 wskazano, że 

brak odpłatności zlecenia powinien wynikać wprost z umowy lub okoliczności 

zawarcia zlecenia. Zaś w § 2 wskazano, że w przypadku braku określenia wysokości 

wynagrodzenia przyjmującego zlecenie, jego wysokość winna odpowiadać wykonanej 

pracy. Z uwagi na cele zawierania umów powiernictwa zarządczego, jakim jest 

przekazanie zarządu określonym mieniem do wyspecjalizowanemu powiernikowi326, 

zasadne jest stwierdzenie, że normy art. 735 § 1 i 2 k.c. powinny mieć zastosowanie 

do stosunków powierniczych. Powiernik, którego zadaniem jest wykonywanie 

zarządu nad przewłaszczonym mieniem, czy to w celu inwestycyjnym, czy też w celu 

podtrzymania jego wartości najczęściej będzie wyspecjalizowanym podmiotem 

 
323. Por. A. Kappes (w:), SPP. Prawo zobowiązań - umowy nienazwane. Tom 9…, s. 389; B.W. 

Woźniak, Surogacja…, s. 211-212. 
324. Por. Wyrok SN z dnia 18 lutego 2004 roku, V CK 216/03. 
325. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 250; B.W. Woźniak, Surogacja…, s. 269; J. Trzebiński, Czynności…, 

s. 28; P. Stec, Powiernictwo…, s. 271; S. Włodyka, Umowy dotyczące przedsiębiorstwa (w:) Prawo 
umów w obrocie gospodarczym, S. Włodyka (red.), Kraków 1994, s. 100. 

326. Z. Radwański, J. Grykiel (w:) SPP. Prawo cywilne - część ogólna. Tom 2…, s. 298. 
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działającym na zasadach komercyjnych, i dlatego też zasadnym jest zastosowanie do 

takich umów domniemania odpłatności. Stosowanie do umów powiernictwa normy 

art. 743 i 744 k.c. jest konsekwencją odpowiedniego stosowania art. 735 k.c. do 

stosunków fiducjarnych. Aczkolwiek, w stosunku do art. 743 k.c. R. Rykowski 

wskazuje na wątpliwości w zakresie powodów, dla których powiernik powinien 

otrzymywać zaliczkę od powierzającego, gdyż rozliczenie nakładów na utrzymanie 

majątku powierzonego powinno nastąpić po zakończeniu stosunku prawnego 327 . 

Niemniej, nie widzę przeszkód, aby umożliwić powiernikowi otrzymanie zaliczki od 

powierzającego na poczet ponoszenia przyszłych kosztów realizacji zarządu 

powierniczego, w konkretnych stanach faktycznych. Przydatne to będzie zwłaszcza na 

samym początku stosunku prawnego, w szczególności w momencie dokonywania 

przez powiernika czynności przygotowawczych do sprawowania zarządu. 

W odniesieniu do art. 736 k.c., który w odniesieniu do osób zawodowo 

zajmujących się załatwianiem czynności dla drugich, nakłada na nie obowiązek 

zawiadomienia o nie przyjęciu danego zlecenia, moim zdaniem, nie powinien mieć 

zastosowania do umów fiducjarnych. Takie stanowisko wynika po pierwsze ze 

złożoności stosunków powierniczych, które są czynnościami bardziej rozbudowanymi 

niż zlecenia, chociażby z uwagi na konieczność dokonania przewłaszczenia 

składników majątku powierzanego na powiernika, a po drugie z wynikającego z samej 

natury powiernictwa konieczności istnienia szczególnej więzi zaufania pomiędzy 

powierzającym a powiernikiem. 

Art. 737 k.c. przyznaje przyjmującemu zlecenie pewną swobodę w realizacji 

przez niego zlecenia poprzez umożliwienie mu odstąpienia od wskazanego sposobu 

realizacji zlecenia. Swoboda ta aktualizuje się w sytuacji, gdy przyjmujący zlecenie 

nie ma możliwości uzyskania zgody dającego zlecenie, co do nowego sposobu 

realizacji zlecenia, a jednocześnie istnieje uzasadnione przypuszczenie, że dający 

zlecenie zaakceptuje nowy sposób realizacji umowy. Zastosowanie omawianego 

przepisu do stosunków powierniczych może być, w mojej ocenie, problematyczne. 

Niejako z natury stosunku powierniczego wynika, że powiernik powinien mieć jak 

największą swobodę w zarządzaniu majątkiem powierzonym, tak aby móc jak 

najlepiej realizować cele umowy, czy to dotyczące pomnażania takiego majątku, czy 

też utrzymania jego wartości. Oczywiście w pactum fiduciae, powinny znaleźć się 

 
327. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 256. 
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wskazówki powierzającego, co do sposobu wykonania przez powiernika umowy, nie 

mniej przyjmuje się, że powiernik powinien posiadać jak najszerszą autonomię w 

sprawowaniu zarządu powierzonym majątkiem 328 . W tym kontekście pojawia się 

pytanie na ile brzmienie art 737 k.c. ogranicza swobodę powiernika w sprawowaniu 

zarządu. W przypadku omawianego przepisu nie zachodzi kolizja z uprawnieniami 

powiernika 329 . Wszak, jak wspomniano powyżej, umowa powierniczą będzie 

zawierała pewne postanowienia dotyczące sposobu wykonywania zarządu przez 

powiernika, co do których będzie on zobowiązany przestrzegać. Niemniej, w 

sytuacjach nieprzewidzianych umową swoboda podejmowania działania powinna 

pozostać przy powierniku bez konieczności każdorazowego uzyskiwania zgody 

powierzającego. Wynika to także z faktu, że to powiernik jest formalnie jedynym 

właścicielem majątku powierniczego. 

Zgodnie z art. 738 § 1 k.c. przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie 

zlecenia osobie trzeciej, tylko wtedy gdy wynika to wprost z umowy lub zwyczaju, 

albo gdy wystąpią okoliczności wymuszające przekazanie wykonania zlecenia osobie 

trzeciej. W odróżnieniu od zlecenia powiernik działa w imieniu własnym i na własny 

rachunek, lecz w interesie beneficjenta. Właśnie z uwagi na działanie powiernika w 

imieniu własnym oraz towarzyszącą powiernictwu więź zaufania pomiędzy 

powiernikiem a powierzającym wydaje się niedopuszczalne przekazanie przez 

powiernika wykonywania zarządu osobie trzeciej. Stanowisko to podzielają P. Stec 

oraz R. Rykowski, z tym zastrzeżeniem, że do wykonania poszczególnych czynności 

powiernik może wykorzystywać podmioty trzecie330. Z takim stanowiskiem należy się 

zgodzić, wszak niektóre czynności powiernika mogą wymagać zaangażowania 

podmiotów trzecich, bez udziału których dokonanie niektórych czynności byłoby 

utrudnione lub wręcz niemożliwe. W takim przypadku do stosunku powierniczego 

znajdzie zastosowanie norma art. 739 k.c. rozszerzająca odpowiedzialność z tytułu 

wykonania umowy o odpowiedzialność osób trzecich wykonujących poszczególne 

czynności. W przypadku jednak, korzystania przez powiernika z zastępcy, to zastępca 

będzie odpowiadał także w stosunku do beneficjenta, na podstawie art. 738 § 2 k.c. 

Na podstawie art. 740 k.c. przyjmujący zlecenie powinien udzielać 

zleceniodawcy wszelkich informacji o sposobie realizacji umowy, a także wydać 

 
328. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 253; P. Stec, Powiernictwo…, s. 271. 
329. Tak: R. Rykowski, Pojęcie…, s. 253. Odmiennie: P. Stec, Powiernictwo…, s. 271. 
330. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 254; P. Stec, Powiernictwo…, s. 268-269. 
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dającemu zlecenie wszystkie korzyści uzyskane w toku wykonywania umowy. Przepis 

ten będzie miał zastosowanie do powiernictwa w dwojaki sposób. Po pierwsze, 

powierzający powinien być na bieżąco informowany o przebiegu realizacji 

postanowień umowy. Po drugie, art. 740 k.c. in fine stanowić będzie podstawę do 

surogacji rzeczowej w majątku powierzonym, na mocy którego do wyodrębnionego 

na podstawie umowy majątku powierzonego wchodzić będą wszelkie rzeczy i prawa 

nabyte przez powiernika w toku realizacji umowy oraz pożytki uzyskane z 

przewłaszczonego majątku. Zagadnienie to ma fundamentalne znaczenie w przypadku 

wykonywania zarządu powierniczego w formie aktywnej, czy też inwestycyjnej, 

którego głównym celem jest zwiększenie stanu majątku powierzonego. Przyjęcie 

zasady surogacji rzeczowej, czy to na podstawie umowy, czy też na zasadzie 

określonej art. 740 zd. 2 k.c. pozwoli powiernikowi obracać majątkiem powierzonym, 

w celu zwiększenia stanu tego majątku. Jednakże, przepis ten powinien być 

uzupełnieniem przyjętej w umowie surogacji rzeczowej, która pozwala na rozliczenie 

pomiędzy powiernikiem a powierzającym dopiero po zakończeniu stosunku 

prawnego 331 . Jednakże, jak wskazuje P. Stec ochrona interesów beneficjenta w 

odniesieniu do surogatów w powierzonym majątku jest skuteczna wyłącznie inter 

partes, co w oczywisty sposób ogranicza możliwości ochrony beneficjenta332.  

Zgodnie z art 741 k.c. przyjmującemu zlecenie nie wolno we własnym interesie 

używać rzeczy i pieniędzy zleceniobiorcy. Przepis ten, w odniesieniu do powiernictwa 

winien być stosowany wprost 333 . Przepis ten stanowić będzie podstawę do 

odseparowania majątku powierzonego od jego majątku osobistego jest jednym z 

podstawowych obowiązków powiernika334 . Dzięki temu na mocy pactum fiduciae 

można wydzielić umowny majątek odrębny obejmujący wszelkie powierzone mienie. 

Art. 742 k.c. ustanawia zasadę, że zleceniodawca powinien zwrócić 

zleceniobiorcy wszelkie wydatki poczynione przez tego ostatniego w celu realizacji 

zlecenia, a także zwolnić zleceniobiorcę od zobowiązań zaciągniętych w imieniu 

własnym w celu realizacji umowy. Przepis ten będzie miał zastosowanie do stosunków 

powierniczych i stanowi podstawę do szczegółowych uregulowań umownych w 

zakresie zasad ponoszenia przez powierzającego kosztów sprawowania zarządu 

 
331. B.W. Woźniak, Surogacja…, s. 270. 
332. P. Stec, Powiernictwo…, s. 305. 
333. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 254. 
334. Por. Rozdział 3 pkt 5. 
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powierniczego. Przy czym powiernik nie będzie mógł żądać spełnienia przez 

powierzającego do rąk własnych świadczenia wynikającego z zobowiązania 

zaciągniętego w celu realizacji umowy335.  

Stosownie do art. 745 k.c. w przypadku wielu stron po stronie dającego lub 

przyjmującego zlecenie, podmioty te po każdej ze stron stosunku prawnego 

odpowiadają solidarnie. Przepis ten również powinien mieć zastosowanie do 

stosunków fiducjarnych. W przypadku, gdy będzie występowało kilku powierników 

lub powierzających, powinni oni odpowiadać solidarnie za swoje zobowiązania.  

Do stosunku powiernictwa będą miały zastosowanie przepisy art. 746 k.c. 

wskazujące na zasady wypowiedzenie zlecenia, z wyłączeniem § 3 tego przepisu. 

Dodatkowo, zasadnym jest, aby do fiducji zastosowania miała także norma art. 747 

k.c., która wskazuje na dalsze trwanie umowy po śmieci dającego zlecenie. Wynika to 

po pierwsze ze stosunku zaufania pomiędzy powiernikiem a powierzającym, a po 

drugie z możliwych celów zawarcia takiej umowy, którym może być zarządzanie 

majątkiem w interesie beneficjentów nawet po śmierci powierzającego.  

Z kolei, wydaje się, że art. 748 k.c. wskazujący na wygaśnięcie zlecenia po 

śmierci zleceniobiorcy, w przypadku braku innego zastrzeżenia umownego, nie 

powinien mieć zastosowania do stosunków powierniczych. Wynika to z faktu, iż 

nierzadko w interesie beneficjentów będzie dalsze trwanie stosunku powierniczego336. 

Służyć to będzie zabezpieczeniu interesów beneficjenta w zakresie dochodzenia 

przewłaszczenia majątku powrotnego. W miejsce powiernika powinni wejść jego 

spadkobiercy, którzy powinni dalej realizować umowę powierniczą, i to od nich 

beneficjent mógłby domagać się zwrotu powierzonego mienia337. 

Na marginesie niniejszych rozważań wskazać należy, że w odniesieniu do 

ochrony interesów beneficjenta oraz surogacji mienia powierniczego pojawiają się 

głosy doktryny powołujące się na art. 766 k.c. per analogiam w stosunku do 

stosunków powierniczych338. Zasadność zastosowania analogi pomiędzy przepisami 

dotyczącymi komisu w stosunku do powiernictwa wynika z brzmienia art. 766 k.c. in 

fine, który rozszerza uprawnienia komitenta erga omnes. Jednakże zastosowanie 

analogii w stosunku do tego przepisu należy uznać za błędne. Wskazać należy, że 

 
335. Por. Wyrok SN z dnia 2 grudnia 2003 roku, III CK 167/02. 
336. P. Stec, Powiernictwo…, s. 305. 
337. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 255-256. 
338. G. Tracz, F. Zoll, Przydatność…, s. 27; R. Rykowski, Pojęcie…, s. 354; Z. Radwański (w:) SPP. 

Prawo cywilne - część ogólna. Tom 2…, s. 213. 
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stosunek komisu oraz stosunek powierniczy to dwa różne stosunki prawne, 

kształtujące odmienne uprawnienia prawnorzeczowe stron339. Z uwagi na powyższe, 

rację należy przyznać P. Stecowi, który wskazuje, że regulacja art. 766 k.c. stanowi 

wyjątek, co do którego nie powinno się stosować wykładni rozszerzającej, ani tym 

bardziej czynić z niego reguły340. Jednocześnie zgodzić się należy, z konkluzją P. Steca 

oraz B.W. Woźniaka, iż de lege ferenda zmiana brzmienia art. 740 k.c. in fine w 

sposób analogiczny do brzmienia art. 766 zd. 2 k.c. znacznie poprawiłaby pozycję 

beneficjenta w zakresie ewentualnego dochodzenia roszczeń od osób trzecich341.  

W tym miejscu warto zasygnalizować także, że w przypadku gdy w umowie 

powierniczej wkomponowane zostanie świadczenie na rzecz osoby trzeciej 

(beneficjenta) zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego dotyczące 

pactum in favorem terii. Zagadnienie to zostanie szczegółowo omówione w części 

pracy poświęconej pozycji beneficjenta stosunku powierniczego. 

 

2. Charakterystyka umowy powierniczej 

 

Po zakreśleniu swoistej panoramy regulacyjnej, która będzie miała 

zastosowanie do umów zarządu powierniczego, kolejnym korkiem będzie omówienie 

charakteru prawnego takiego stosunku prawnego. W tej części pracy podjęta zostanie 

próba określenia ogólnych cech umów powierniczych, tj. jednolitości i samoistności, 

dwustronności lub wielostronności, charakteru inter vivos, konsensulaności, 

charakteru zobowiązującego i rozporządzającego, charakteru przysparzającego, 

wzajemności, odpłatności, a także kauzalności. 

 

2.1. Jednolitość i samoistność stosunku powierniczego 

 

Na zaistnienie czynności powierniczej - co do zasady - składają się dwie 

czynności prawne. Pierwszą z nich jest przeniesienie własności mienia przez 

powierzającego na powiernika, a drugim zawarcie pactum fiduciae regulującej zasady 

korzystania przez powiernika z przeniesionego na niego majątku.  

Obie części składowe stosunku powierniczego są na tyle ze sobą powiązane, że 

 
339. J. Trzebiński, Czynności…, s. 31. 
340. P. Stec, Powiernictwo…, s. 305. 
341. P. Stec, Powiernictwo…, s. 305; B.W. Woźniak, Surogacja…, s. 271. 
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przesądza to o jednolitości umów powierniczej342. Wszak przysporzenie czynione na 

rzecz powiernika dokonywane jest z intencją podjęcia przez powiernika określonych 

w umowie powierniczej czynności prawnych i faktycznych. Tym samym nie sposób 

rozpatrywać czynności przywłaszczenia mienia na powiernika jako czynności 

oderwanej od porozumienia powierniczego. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że 

pactum fiduciae winno regulować ogół obowiązków powiernika, włącznie z zasadami 

przewłaszczenia powrotnego na rzecz powierzającego lub innego, wskazanego przez 

niego beneficjenta. Wszystkie te elementy składowe powierniczej czynności prawnej 

wzajemnie na siebie oddziaływują i stanowią podstawę kolejnych przysporzeń w 

majątkach stron 343 . Z tej przyczyny, zasadnym jest objęcie jedną umową obu 

składników czynności powierniczej344. 

W odniesieniu zaś, do akcesoryjnego lub samoistnego charakteru czynności 

powierniczej o charakterze zarządczym należy stanąć na stanowisku, iż czynności te 

mają charakter samoistny. Wszakże, do zaistnienia takiego stosunku prawnego nie jest 

wymagane istnienie innego stosunku prawnego, uzasadniającego konieczność 

zawarcia umowy powierniczej345. Umowa powiernicza, jak wskazano powyżej, jest 

stosunkiem jednolitym, także sam akt przeniesienia własności na powiernika oraz 

pactum fiduciae stanowią dwa elementy składowe tego samego stosunku prawnego, 

w ten sposób, że żaden z nich nie jest niesamodzielny względem drugiego.  

 

2.2. Dwustronności lub wielostronności stosunku powierniczego 

 

Konsekwencją przyjętego modelu romańskiego powiernictwa jest jego 

obligacyjny charakter. Oznacza to, że do powstania stosunku fiducji niezbędne jest 

zawarcie umowy346. Przesądza to, w sposób jednoznaczny, o dwustronnym charakterze 

stosunku powierniczego 347 . Do zawarcia takiej umowy niezbędnymi stronami są 

powierzający, który przewłaszczy na rzecz powiernika określone składniki swojego 

 
342. Tak także: R. Rykowski, Pojęcie…, s. 262; P. Stec, Powiernictwo…, s. 262. 
343. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 262. 
344. A. Kędzierska-Cieślak, Powiernictwo…, s. 51. 
345. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 281. 
346. Jednocześnie w doktrynie podnosi się, że powiernictwo może powstać także w drodze ustawy. Por. 

P. Stec, Powiernictwo…, s. 196; J. Szałuchowicz, Własność publiczna, Warszawa 2000, s. 152; A. 
Doliwa, Ustawowe powiernictwo wykonywania własności państwowej na przykładzie Agencji 
Własności Rolnej Skarbu Państwa, SP 1/2003, s. 132; M. Możdżeń-Marcinkowski, Agencja 
Nieruchomości Rolnych, Kraków 2003, s. 75. 

347. Tak: R. Rykowski, Pojęcie…, s. 263-264; P. Stec, Powiernictwo…, s. 248; B.W. Woźniak, 
Surogacja…, s. 231. 
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majątku oraz powiernik, który zobowiązany będzie do zarządzania nimi w określony 

sposób oraz do przewłaszczenia powrotnego na rzecz powierzającego lub 

beneficjenta. W przypadku ułożenia stosunku prawnego poprzez wskazanie przez 

powierzającego innego beneficjenta niż on sam umowa przyjmie formę świadczenia 

na rzecz osoby trzeciej.  

Jednocześnie, umowa powiernicza może przyjąć formę umowy wielostronnej, 

gdzie oprócz powierzającego oraz powiernika stronami umowy byłby jeden lub więcej 

beneficjentów. Zgodnie z teorią prawa cywilnego do zawarcia umowy niezbędne jest 

udział co najmniej dwóch stron oraz wyrażenie przez strony zgodnych oświadczeń 

woli348. Tym samym, możliwe jest takie ułożenie stosunku powiernictwa, w którym 

będzie więcej niż dwie strony.  

W wyniku przeprowadzenia powyższej analizy stwierdzić należy, że nie ma 

możliwości kreacji stosunku powiernictwa na podstawie jednostronnej czynności 

prawnej. Wynika, to przede wszystkim z braku możliwości rozciągnięcia zasady 

swobody umów na jednostronne czynności prawne oraz bezpieczeństwo obrotu 

prawnego, nakazujące wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub przyjęcie 

prawa przez podmiot zainteresowany349. Stanowi to znaczące rozróżnienie pomiędzy 

powiernictwem romańskim a anglosaskim, gdzie trust powstaje w wyniku 

oświadczenia woli podmiotu powołującego. W przypadku, próby powołania stosunku 

powierniczego na podstawie testamentu, należy przypomnieć o ograniczeniach 

wynikających z art. 964 k.c., który zakazuje stosowania podstawienia powierniczego 

w testamencie.  

Na marginesie powyższych rozważań, wskazać należy, że powstanie 

powiernictwa w wyniku orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej wydaje się 

niedopuszczalne, aczkolwiek nie jest to kwestia która w literaturze przedmiotu została 

jednoznacznie rozstrzygnięta350. 

 

2.3. Stosunek powierniczy jako czynność prawna inter vivos 

 

Pomimo krytycznych głosów doktryny wobec normy art. 964 k.c. dotyczącej 

zakazu ustanawiania podstawień powierniczych w testamencie, norma ta do dziś 

 
348. Z. Radwański, Teoria umów, Warszawa 1977, s. 62. 
349. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 308-309. 
350. A. Kędzierska-Cieślak, Powiernictwo…, s. 50; R. Rykowski, Pojęcie…, s. 308. 
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funkcjonuje w niezmienionym kształcie 351 . Przyjęcie takiej regulacji ma doniosłe 

skutki dla powiernictwa, gdyż uniemożliwia ona wprost dokonywanie czynności 

fiducjarnych mortis causa. Oznacza to, że wszelkie czynności powiernicze powinny 

być zawierane ze skutkiem między żyjącymi. Niemniej, R. Rykowski wskazuje na 

dopuszczalność zawierania umów dotyczących majątku spadkowego między 

żyjącymi, która będzie miała skutek inter vivos, np. w postaci ekspektatywy 

otrzymania określonego składników mienia oraz nie będzie dotyczyła całości spadku, 

a jedynie poszczególnych części składowych352. Nie wdając się w tym miejscu w 

polemikę z tezami R. Rykowskiego353, stwierdzić należy, że nawet stwierdzenie o 

dopuszczalności zawierania tego rodzaju umów nie powoduje ich zawarciem ze 

skutkiem na wypadek śmierci. Umowy takie, nawet, gdy do ich pełnej realizacji 

dojedzie po śmierci powierzającego, mają skutek inter vivos. Tym samym stwierdzić 

należy, że w świetle obecnych regulacji polskiego prawa cywilnego stosunki 

powiernicze mogą być jedynie zawierane ze skutkiem pomiędzy żyjącymi.  

 

2.4. Konsensulaność umowy powierniczej 

 

W polskim prawie cywilnym obowiązuje generalna zasada konsensualnego 

przeniesienia prawa własności wyprowadzana na podstawie normy art. 155 § 1 k.c354. 

Skutkuje to tym, że do samego przeniesienie własności niezbędne jest zawarcie 

umowy bez konieczności przeniesienia posiadania.  

W stosunku do umowy powiernictwa powyższą zasada będzie miała 

zastosowanie, aczkolwiek nie zawsze. Określenie konsensualnego lub realnego 

charakteru umowy powierniczej będzie zależał od przedmiotu takiej umowy. Wydaje 

się, że realny charakter będą miały te umowy powiernicze, których przedmiotem są 

prawa lub rzeczy, co do których niezbędne jest ich wydanie np. papiery wartościowe 

posiadające formę dokumentu. Ponadto, konsensulaność czynności powierniczej 

może zostać wyłączona na podstawie umowy, gdyż przepis art. 155 § 1 k.c. ma 

charakter dyspozytywny355. 

 
351. F. Longchamps de Berier, Podstawienie…; R. Rykowski, Pojęcie…, s. 264. 
352. R. Rykowski, Pojęcie…,s. 264-266. 
353. Szerzej o wykorzystaniu powiernictwa w prawie spadkowym będzie w rozdziale 5 pkt 5 niniejszej 

rozprawy. 
354. E. Gniewek (w:) SPP. Prawo rzeczowe. Tom 3, E. Gniewek (red.), Warszawa 2020, s. 279. 
355. E. Gniewek, Prawo…, s. 106. 
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W przypadku uznania przez strony umowy powierniczej jej konsensualnego 

charakteru, powiernikowi przysługiwać będzie roszczenie o wydanie przedmiotu 

powiernictwa o charakterze rzeczowym. W przypadku zaś realnego charakteru pactum 

fiduciae roszczenie powiernika będzie mieć charakter obligacyjny 356 . W obu 

przypadkach powierzający będzie zobowiązany do wydania przedmiotu fiducji 

powiernikowi.  

 

2.5. Zobowiązująco-rozporządzający charakter umowy powierniczej 

 

Na mocy art. 155 § 1 k.c. ustanowiono zasadę dwoistego skutku czynności 

prawnej zmierzającej do przeniesienia własności, jest to skutek zobowiązująco-

rozporządzający357. Na podstawie woli stron lub na podstawie przepisu szczególnego 

może dojść do rozdzielenia umowy zobowiązującej i umowy rozporządzającej. W 

przypadku umowy powiernictwa - co do zasady - będziemy mieli do czynienia ze 

skutkiem zobowiązująco-rozporządzającym zobowiązania powierzającego do 

przeniesienia przedmiotu fiducji na powiernika oraz skutek zobowiązujący lub 

zobowiązująco-rozporządzający obowiązku zwrotnego przewłaszczenia przedmiotu 

powiernictwa przez powiernika. Przy czym skutek zobowiązująco-rozporządzający 

obowiązków powiernika będzie obecny tylko w przypadku zawarcia umowy 

zawierającej warunek lub termin dla przeniesienia zwrotnego358.  

 

2.6. Dwustronnie zobowiązujący charakter umowy powierniczej 

 

Nie ulega wątpliwości, że zawarcie umowy powierniczej posiada skutek 

czynności dwustronnie zobowiązującej, gdyż obie strony są dla siebie wzajemnie 

wierzycielem i dłużnikiem359. W takim stosunku prawnym powierzający zobowiązany 

jest do przeniesienia na powiernika przedmiotu fiducji, rozliczenia z nim kosztów 

sprawowania zarządu oraz zapłaty ewentualnego wynagrodzenia. Powiernik, z kolei, 

zobowiązany jest właśnie do sprawowania zarządu zgodnie z pactum fiduciae oraz 

zwrotnego przeniesienia przedmiotu powiernictwa na beneficjenta. O jednostronnym 

 
356. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 268. 
357. E. Gniewek (w:) SPP. Prawo rzeczowe. Tom 3…, s. 271. 
358. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 269. 
359. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 270. 
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charakterze umowy powierniczej możemy mówić tylko w przypadku, gdy przedmiot 

fiducji wcześniej znajdował się w majątku powiernika, zaś strony umówiły się, że 

powiernik będzie nad nim sprawował nieodpłatny zarząd 360 . Jednakże, stwierdzić 

należy, że w praktyce obrotu najczęściej występującą formą powiernictwa będzie ta o 

charakterze dwustronnie zobowiązującym.  

 

2.7. Odpłatności umowy powierniczej 

 

Zgodnie z przyjęciem odpowiedniego stosowania do umowy powiernictwa 

przepisów o zleceniu, wydaje się, że modelowy stosunek powiernictwa winien 

obejmować zasadę odpłatności wyrażoną w art. 735 k.c. Niemniej strony mogą 

określić w pactum fiduciae, że powiernik będzie wykonywał swoje obowiązki 

nieodpłatnie. Jednakże, będzie to stanowiło wyjątek od zasady wyrażonej w art. 735 

k.c. i będzie wymagało wskazania nieodpłatność wprost w umowie.  

 

2.8. Wzajemność umowy powierniczej 

 

Odnosząc się do charakteru wzajemnego umowy powiernictwa, przypomnieć 

należy brzmienie art. 437 § 2 k.c., który definiuje czym jest umowa wzajemna. Otóż: 

„umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że 

świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej”. Zatem, że 

umowa powiernictwa o charakterze odpłatnym powinna mieć charakter umowy 

wzajemnej. Jednakże, nie jest to pogląd dominujący w literaturze przedmiotu. Z. 

Radwański i Jarosław Grykiel stwierdzają wprost, że „umowa powiernicza nie ma 

charakteru umowy wzajemnej361”. Powyższe stanowisko będzie miało uzasadnienie, 

jak się wydaje, jedynie w przypadku umowy o nieodpłatnym charakterze. Fakt 

dokonania przysporzenia przez powierzającego na rzecz powiernika nie będzie 

świadczeniem wzajemnym w stosunku do wykonywania przez niego zarządu. 

Czynność ta ma za zadanie jedynie umożliwienie powiernikowi realizacji 

obowiązków wynikających z pactum fiduciae362. Jednakże, w przypadku odpłatności 

umowy powierniczej, wymóg wzajemności jest spełniony, gdyż świadczenie 

 
360. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 270. 
361. Z. Radwański, J. Grykiel (w:) SPP. Prawo cywilne - część ogólna. Tom 2…, s. 292. 
362. Tak: R. Rykowski, Pojęcie…, s. 272. 
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wynikające z wynagrodzenia powiernika będzie odpowiednikiem świadczenia 

polegającego na sprawowaniu zarządu. Reasumując, stwierdzić należy, że 

uprawnionym będzie wniosek pozwalający zakwalifikować odpłatną umowę 

powierniczą jako umowę wzajemną, zaś w przypadku jej nieodpłatności umowa taka 

nie będzie miała charakteru wzajemnego.  

 

2.9. Przysparzający charakter umowy powierniczej 

 

Przysparzający skutek konkretnej umowy następuje w sytuacji, gdy dochodzi 

do korzystnych dla przynajmniej jednej ze stron przesunięć majątkowych363 . Bez 

wątpienia w przypadku omawianego w niniejszej pracy modelu powiernictwa 

romańskiego mamy do czynienia z przysparzającym charakterem pactum fiduciae. 

Wynika to z faktu, iż w wyniku takiej umowy dochodzi do powiększenia się majątku 

powiernika, gdyż przenoszona jest na jego rzecz własność przedmiotu powiernictwa, 

zgodnie z precyzyjnie wyrażoną wolą powierzającego. Powyższe przesądza o uznaniu 

charakteru przysparzającego umowy powierniczej.  

 

2.10. Kauzalność umowy powierniczej 

 

W polskim prawie cywilnym występuje generalna zasada kauzalności 

przysparzających czynności prawnych364. Oznacza to, że każda czynność prawna o 

charakterze przysparzającym musi być uzasadniona konkretną przyczyną dokonania 

przysporzenia. Obecnie wyróżnia się trzy tradycyjne kauzy czynności prawnych, tj. 

causa obligandi vel acquirendi (podstawą przysporzenia jest nabycie danego prawa), 

causa solvendi (podstawą przysporzenia jest zwolnienie się z zobowiązania) oraz 

causa donandi (przysporzenie jest nieodpłatne365). Dodatkowo wyróżnia się kauzę 

zabezpieczającą, której celem jest zabezpieczenie długu (causa cavendi). Jest ona 

wynikiem działalności judykatury366.  

Z uwagi na uznanie czynności powierniczych jako przysparzających czynności 

 
363. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2017, s. 236. 
364 . K. Zaradkiewicz, Numerus apertus abstrakcyjnych czynności prawnych w polskim prawie 

cywilnym?, KPP 2/1999, s. 245. 
365. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2017, s. 236. 
366. Por. Wyrok SN z dnia 19 listopada 1992 roku, II CRN 87/92; Wyrok SN z dnia 13 maja 2016 roku, 

III CSK 247/15. 
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prawnych, w konsekwencji konieczne jest wskazanie właściwej kauzy dla tego rodzaju 

czynności prawnych. Na wstępie, w stosunku do czynności powierniczych typu 

zarządczego możemy wykluczyć causae solvendi, causae donandi oraz causae 

cavendi, gdyż nie oddają one charakteru stosunków fiducjarnych367.  

Z. Radwański oraz J. Grykiel stwierdzili, że czynności powiernicze typu 

zarządczego „są one realizowane wyłącznie w interesie powierzającego, i to causa 

obligandi368”. Niestety Autorzy nie uzasadnili tej tezy. Podobną interpretację przyjął 

P. Stec wskazując jako właściwą kauzę czynności powierniczych na causae obligandi 

„ze szczególnym nachyleniem369”. Autor ten argumentował, że czynności powiernicze 

daje się zamknąć w causa obligandi, gdyż przysporzenie otrzymane przez powiernika 

jest modyfikacją tradycyjnej causae obligandi „daję by dostać”, na „daję by on 

dostał”, z uwagi na działanie powiernika w interesie powierzającego, który jest 

ostatecznym beneficjentem sprawowania zarządu powierniczego. Niemniej takie 

zamknięcie kauzy przysporzenia powierniczego wydaje się niewystarczające. Z uwagi 

na złożoność tej relacji prawnej, składającej się wszak dwóch składników, 

przewłaszczenia określonych składników majątku powierzającego oraz 

kontraktowego ograniczenia dysponowania nimi przez powiernika na podstawie 

pactum fiduciae, a także z uwagi na występującą szczególną więź zaufania pomiędzy 

stronami oraz czasowy charakter przysporzenia czynionego na rzecz powiernika, nie 

sposób sprowadzić czynności powierniczych do causa obligandi. Causa obligandi nie 

tłumaczy także zwrotnego przewłaszczenia przedmiotu fiducji przez powiernika, a 

tym samym przysporzenia beneficjenta. 

Ciekawe rozważania w tym zakresie prowadził R. Rykowski, wskazując na 

możliwość wyodrębnienia kauzy właściwej wyłącznie dla stosunków powierniczych, 

tj. causa fiduciae370. Kauza ta została wyodrębniona przez włoską doktrynę prawa 

cywilnego, zaś jej istotą jest brak trwałości przeniesienia prawa na powiernika. W treść 

causa fiduciae jest niejako wpisane jest czasowe ograniczenie dysponowania 

własnością przedmiotu powiernictwa, tym sposobem uzasadnione będzie 

przysporzenie beneficjenta wynikające z zwrotnego przewłaszczenia przedmiotu 

 
367. W stosunku do przewłaszczenia na zabezpieczenie właściwą kauzą będzie causa cavendi, niemniej 

zagadnienie to pozostaje poza zainteresowaniem niniejszej pracy. Por. Wyrok SN z dnia 13 maja 
2016 roku, III CSK 247/15. 

368. Z. Radwański, J. Grykiel (w:) SPP. Prawo cywilne - część ogólna. Tom 2…, s. 298. 
369. P. Stec, Powiernictwo…, s. 266-267. 
370. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 278. 
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fiducji przez powiernika. Jednocześnie, jak słusznie wskazuje R. Rykowski, przyjęcie 

tego rodzaju kauzy w obecnym stanie prawnym nie może rozszerzać uprawnień 

beneficjenta o roszczenia skuteczne wobec osób trzecich, z uwagi na zamknięty 

katalog praw rzeczowych371. Z zasadnością wyodrębnienia causa fiduciae zgodził się 

również A. Kappes, wskazując, że tradycyjny trójpodział kauz nie tłumaczy w pełni 

fenomenu powiernictwa372. 

W mojej ocenie wyodrębnienie kauzy fiducjarnej byłoby korzystne. Co więcej 

wydaje się możliwe. Wynika to z przyjęcia zasady otwartego katalogu kauzalności w 

polskim prawie cywilnym 373 . Przyjęcie numerus apertus kauz jest tym bardziej 

uzasadniony, że sama judykatura zaczęła wyróżniać kauzy spoza tradycyjnego 

trójpodziału. W cytowanym powyżej wyroku Sądu Najwyższe z dnia 19 listopada 

1992 roku, SN wskazał, że przewłaszczenie na zabezpieczenie posiada własną 

przyczynę przysporzenia, jaką jest zabezpieczenie wierzytelności (causa cavendi). 

Stanowisko to Sąd Najwyższy podtrzymał w wyroku z dnia 13 maja 2016 roku374. 

Zatem, wydaje się, że nie ma obecnie przeszkód dla wyodrębnienia w prawie 

cywilnym causae fiduciae właściwej dla stosunków powierniczych. 

 

3. Strony umowy powierniczej 

 

Kolejnym etapem omawiania pactum fiduciae jest zagadnienie związane ze 

stronami umowy powierniczej. W tym zakresie omówione zostaną pozycje kolejno 

powierzającego oraz powiernika. Następnie przejdę do omówienia uprawnień 

beneficjenta, z uwzględnieniem dwóch form jakie może przyjąć umowa powiernicza. 

To jest sytuacji, gdy beneficjent jest jedną stron umowy powierniczej w przypadku jej 

trójstronnego charakteru oraz, gdy w pactum fiduciae wbudowane jest świadczenie na 

rzecz osoby trzeciej.  

 

 

 

 
371. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 279. 
372. A. Kappes (w:), SPP. Prawo zobowiązań - umowy nienazwane. Tom 9…, s. 389. 
373. Tak: Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2017, s. 240. 

Odmiennie: W. Czachórski, Czynności prawne przyczynowe i oderwane w polskim prawie 
cywilnym, Warszawa 1952, passim; A. Szlęzak, Przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy 
przyszłych, Rejent 2/1995, s. 116 i n. 

374 Wyrok SN z dnia 13 maja 2016 roku, III CSK 247/15. 
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3.1. Pozycja powierzającego 

 

Pierwszą omawianą stroną umowy powierniczej będzie powierzający. Z natury 

stosunku fiducji ciąży na nim relatywnie niewiele obowiązków. Z uwagi na fakt, iż 

umowa powiernictwa jest umową nienazwaną, jego zobowiązania będą wynikać 

przede wszystkim z zawartej umowy.  

W odpowiedzi na pytanie kto może być powierzającym, należy udzielić 

odpowiedzi, że może nim być zarówno osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych oraz osoby prawne, a także jednostki organizacyjne niebędące 

osobami prawnymi. Powyższe wynika z braku właściwych regulacji powiernictwa. 

Jednakże, trzeba mieć na uwadze ograniczenia podmiotowe, które mogą wynikać z 

ustaw szczególnych, w wyniku których umowa powierniczą może zostać uznana za 

czynność zmierzającą do obejścia prawa, co będzie skutkowało jej nieważnością. 

Dodatkowo, wskazać należy, iż utrata pełnej zdolności do czynności prawnych przez 

powierzającego nie będzie skutkować wygaśnięciem umowy. Powyższa interpretacja 

wynika z odpowiedniego stosowania normy art. 747 k.c. do czynności powierniczych. 

Przepis ten wskazuje, że zlecenie nie wygasa wraz ze śmiercią lub utratą pełnej 

zdolności do czynności prawnych zleceniodawcy375.  

Dodatkowo wskazać należy, że powierzający może pełnić jednocześnie rolę 

powiernika. W takiej sytuacji nie dojdzie do pierwotnego przewłaszczenia majątku 

powierniczego na powiernika, gdyż zawczasu będzie on jego właścicielem. Zadaniem 

powierzającego w takim stosunku prawnym będzie zarządzanie tym majątkiem w 

interesie wskazanego przez niego samego beneficjenta376.  

Jak się wydaje najistotniejszym zobowiązaniem powierzającego będzie 

obowiązek przeniesienia na rzecz powiernika własności składników majątku objętych 

umową. Przewłaszczenia na rzecz powiernika jest punktem wyjścia dla skutecznego 

funkcjonowania umowy powierniczej, gdyż dzięki temu powiernik zyskuje możliwość 

realizacji swoich zobowiązań wynikających bezpośrednio z umowy.  

Kolejny zobowiązaniem powierzającego jest obowiązek zapłaty 

wynagrodzenia powiernikowi, pod warunkiem, że strony tak ułożą stosunek prawny. 

Warto przypomnieć, że w tym przypadku zastosowanie będzie miał art. 735 § 1 k.c., 

który ustanawia domniemanie odpłatności zlecenia. Przepis ten ma zastosowanie 

 
375. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 286. 
376. Tak: R. Rykowski, Pojęcie…, s. 284; B.W. Woźniak, Surogacja…, s. 225. 



 

 111 

wprost także do stosunków powierniczych. Wydaje się, że postanowienia umowne 

dotyczące wynagrodzenia powiernika mogą przybierać dwojaką formę. Pierwszą z 

nich, będzie uregulowanie spełnienia świadczenia z tytułu wynagrodzenia przez 

powierzającego, zaś drugim sposobem będzie określenie zasad stosowania przez 

powiernika potrącenia swojego wynagrodzenia z majątku powierzonego, w tym z 

pożytków uzyskiwanych z tego majątku. Stosownie do art. 140 k.c. uprawnionym do 

pobierania pożytków z rzeczy jest jej właściciel. W przypadku fiducji, właścicielem 

powierzonego majątku jest powiernik i to jemu przypadałyby pożytki z 

przywłaszczonych składników majątku powierzającego. Jednakże, zgodnie z naturą 

stosunku powierniczego pożytki z majątku powierzonego, ekonomicznie powinny 

przypadać beneficjentowi377. Zatem w umowie powierniczej winno być określone na 

jakich zasadach dokonywane będą rozliczenia z beneficjentem z tytułu pożytków, w 

tym także spełnienia świadczenia z tytułu wynagrodzenia powiernika378. 

Podstawowym zobowiązaniem powierzającego jest także obowiązek zwrotu 

kosztów i nakładów poniesionych przez powiernika z majątku osobistego w toku 

sprawowania zarządu379. Obowiązek ten będzie miał swoje źródło w art. 742 k.c. 

nakazującym zleceniodawcy zwrot wydatków poniesionych przez zleceniobiorcę 

poniesionych w celu należytego wykonania zlecenia. Naturalną regulacją umowną 

zasad ponoszenia kosztów sprawowania zarządu może być dokonywanie przez 

powiernika potrąceń z majątku powierniczego. Niemniej, takie uregulowanie musi 

wprost wynikać z umowy. W przeciwnym razie, stosownie do art. 740 k.c. in fine 

powiernik zobowiązany byłyby do wydania powierzającemu wszystkiego, co uzyskał 

w toku realizacji umowy. W konsekwencji rozliczenie kosztów sprawowania zarządu 

mogłoby się odbyć dopiero po zakończeniu i rozliczeniu stosunku powiernictwa. 

Zatem zasadne jest stanowisko P. Steca o bezpodstawnym wzbogaceniu 

powierzającego po dokonaniu przez powiernika przewłaszczenia zwrotnego, w 

przypadku gdy, powiernik w toku sprawowanego zarządu dokonywałby ulepszeń 

majątku powierniczego380 . W takiej sytuacji, na zasadzie analogii z art. 405 k.c., 

powierzający obowiązany jest do wydania korzyści powiernikowi, w postaci zwrotu 

poniesionych kosztów.  

 
377. B.W. Woźniak, Surogacja…, s. 262. 
378. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 324. 
379. P. Stec, Powiernictwo…, s. 274. 
380. P. Stec, Powiernictwo…, s. 275. 
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Co do uprawnień powierzającego, to w przypadku, gdy nie będzie on 

beneficjentem powiernictwa, to będą one niewielkie. W przypadku zastosowania 

konstrukcji powiernictwa na zasadach pactum in favorem terii, najistotniejszym 

uprawnieniem powierzającego, w takiej sytuacji będzie wskazanie w umowie 

beneficjentów stosunku prawnego. W tym zakresie fundamentalnym zagadnieniem 

jest prawidłowe oznaczenie beneficjentów, które może przyjąć kilka form. Pierwszym 

z nich jest wskazanie beneficjentów z imienia i nazwiska w przypadku osób 

fizycznych, lub firmy, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych 

niebędących osobami prawnymi381. Drugim sposobem jest opisowe wskazanie osób 

uprawnionych np. poprzez wskazanie ich cech 382 . Beneficjenci powiernictwa nie 

muszą jeszcze istnieć w momencie zawarcia umowy. W tym przypadku kluczowe jest 

precyzyjne określenie przesłanek kwalifikujących dany podmiot jako beneficjenta. W 

przeciwnym razie mogłoby dojść do pierwotnej niemożności spełnienia świadczenia, 

wskazanej w art. 387 § 1 k.c., prowadzącej do nieważności czynności prawnej. 

Trzecim rozwiązaniem jest przyznanie w umowie powierzającemu osobistego 

uprawnienia do wskazywania beneficjenta w każdym czasie lub w terminach 

wskazanych w umowie383.  

Ponadto powierzający będzie uprawniony do uzyskiwania od powiernika 

informacji o sprawowanym zarządzie, stanie majątku powierzonego i sposobach 

realizacji zarządu przez powiernika. Niemniej, ogół uprawnień powierzającego 

powinien być możliwie precyzyjnie określony w pactum fiduciae. Odmienne 

uprawnienia powierzającego będą kształtować się w przypadku, gdy będzie on 

jednocześnie beneficjentem. Zagadnienie to zostanie szczegółowo omówione wraz z 

omawianiem pozycji beneficjenta powiernictwa, w dalszej części pracy.  

 

3.2. Pozycja powiernika 

 

Kolejnym podmiotem zawsze występującym w stosunku fiducji jest powiernik. 

To na nim ciążyć będą główne obowiązki związane z realizacją umowy powierniczej. 

Podobnie jak w przypadku powierzającego, z uwagi na to, że pactum fiduciae jest 

umową nienazwaną, większość obowiązków i uprawnień powiernika wynikać będzie 

 
381. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 287. 
382. Orzeczenie SN z dnia 30 marca 1983 r., I CR 344/82. 
383. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 288-289. 
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wprost z umowy. Niemniej, na podstawie natury stosunku powiernictwa jesteśmy w 

stanie określić podstawowe zobowiązania powiernika w stosunku do pozostałych 

stron kontraktu. 

Jednakże w pierwszej kolejności wskazać należy, że w zasadzie nie ma żadnych 

ograniczeń podmiotowych dotyczących powiernika. Może nim każda osoba fizyczna 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna niebędąca osobą prawną. Pewne ograniczenia podmiotowe mogą być 

nakładane na powiernika na podstawie ustaw szczególnych wprowadzających pewne 

ograniczenia podmiotowe. Chodzi tu przede wszystkim o ustawę o nabywaniu 

nieruchomości przez cudzoziemców 384, ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego385 , 

ustawę o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące 

funkcje publiczne386, a także o ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora387. 

Dodatkowe ograniczenia podmiotowe mogą wynikać z nałożonych na konkretne 

osoby środków karnych w postaci zakazów prowadzenia działalności gospodarczej.  

Ponadto, jak już wskazano w niniejszej pracy powiernik może jednocześnie 

pełnić funkcję powierzającego. W doktrynie podnosi się, że niedopuszczalna jest 

sytuacja, w której powiernik pełni jednocześnie rolę beneficjenta. Wskazuje się, że 

takie ułożenie stosunku powierniczego wykracza poza właściwość stosunku 

prawnego, a tym samym jest niezgodna z zasadą swobody kontraktowania, gdyż celem 

powiernictwa jest to, że beneficjent nie chce lub nie może osobiście wykonywać praw 

z części swojego majątku388. Podkreśla się także osłabienie mechanizmów ochrony 

beneficjenta, z uwagi na zlanie się interesów powiernika i beneficjenta w jednej 

osobie, co może prowadzić do nadużycia prawa i wywołania niekorzystnych skutków 

prawnych dla osób trzecich389. Z takim stanowiskiem należy się częściowo zgodzić. W 

mojej ocenie niedopuszczalnym jest by powiernik był jedynym beneficjentem 

powiernictwa. Sytuacja będzie natomiast inna, gdy beneficjentów będzie kilku. Przy 

takim ułożeniu stosunku prawnego powiernik będzie wykonywał swoje czynności 

 
384. Ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) 
385. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. 

poz. 461). 
386. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez 

osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2399 z późn. zm.) 
387. Ustawa z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tekst jedn. Dz.U. z 

2018 r. poz. 1799 z późn. zm.). 
388. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 286. 
389. B.W. Woźniak, Surogacja…, s. 225-226. 
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zarówno w swoim interesie, jak i innych beneficjentów. Może to znaleźć zastosowanie 

np. w przypadku, gdy powierzający przekaże należącego do niego przedsiębiorstwo 

jednemu ze swoich zstępnych, który będzie nim powierniczo zarządzał w interesie 

swoim oraz swojego rodzeństwa. W takim układzie, łączenie funkcji powiernika i 

powierzającego wydaje się uzasadnione, a co za tym idzie dopuszczalne. Jednakże, 

ocenę dopuszczalności takiego działania należy przeprowadzać w stosunku do 

konkretnych stanów faktycznych i nie da się wyprowadzić na tej podstawie zasady 

ogólnej.  

Przechodząc do treści zobowiązania powiernika wskazać należy, że do jego 

podstawowych zobowiązań należeć będzie zarząd powierzonym mieniem. Z racji, że 

pojęcie zarządu jest pojęciem nieostrym, w pierwszej kolejności warto dokonać 

analizy czym charakteryzuje się sam zarząd, a w drugiej kolejności przejść do 

szczegółowych zadań powiernika jakie mogą wiązać się ze sprawowaniem zarządu. 

Jak już wskazano w Rozdziale 1 niniejszej pracy pod pojęciem zarządu należy 

rozumieć dokonywanie czynności związanych z prawami podmiotowymi, w sferze 

prawnej innej osoby w dłuższym horyzoncie czasowym w granicach ochrony 

interesów innej osoby. R. Rykowski przyjął podobne rozumienie zarządu, wskazując, 

że „przez zarząd należy rozumieć działanie w cudzej sferze prawnej390”.  

W ramach realizowania przez powiernika zarządu powierzonym majątkiem 

należy w szczególności wyróżnić obowiązek zachowania wartości powierzonego 

mienia oraz obowiązek dokonywania inwestycji. W kontekście tego pierwszego 

zagadnienia wskazać należy, że wiąże się to przede wszystkim z koniecznością 

podejmowania czynności o charakterze zachowawczym 391 . Ponieważ skład 

przekazanego majątku może być bardzo różnorodny, nie sposób wskazać w niniejszej 

rozprawie szczegółowych działań, jakie winny być podejmowane przez powiernika, 

w celu realizacji wskazanego rezultatu. Niewątpliwie na powierniku ciążyć będzie 

obowiązek pokrywania kosztów utrzymania majątku, ponoszenia nakładów na 

utrzymanie konkretnych składników w stanie niepogorszonym, a w przypadku 

przewłaszczenia mienia o zmiennym składzie dokonywania stosownych uzupełnień. 

Dodatkowo wyróżnia się, że na powierniku może ciążyć obowiązek ubezpieczenia 

majątku powierniczego przed kradzieżą i zniszczeniem oraz realizacji odpowiednich 

obowiązków informacyjnych o stanie majątku wobec powierzającego i 

 
390. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 235. 
391. P. Stec, Powiernictwo…, s. 271. 



 

 115 

beneficjentów 392 . Jednocześnie, na powierniku ciążyć będzie obowiązek 

występowania z roszczeniami wobec osób trzecich w celu ochrony majątku 

powierzonego393. Niemniej, szczegółowe obowiązki powiernika dotyczące ochrony 

majątku powierniczego powinny być wskazane w umowie powierniczej.  

W odniesieniu zaś do, obowiązków dokonywania inwestycji i obrotu 

powierzonym majątkiem, to inwestycje dokonywane przez powiernika powinny 

zmierzać do powiększenia się stanu majątku powierzonego 394 . Jednocześnie 

inwestycje te powinny być dokonywane na zasadach ostrożnościowych, co 

uzasadnione jest relacją zaufania pomiędzy powiernikiem a powierzającym395. Jak się 

wydaje, powiernik nie powinien podejmować w stosunku do majątku powierzonego 

zachowań wysoce ryzykownych, jak chociażby udział w grach hazardowych i 

losowych, czy też dokonywania inwestycyjni w aktywa o dużej zmienności ich 

wartości, chyba że z postanowień umowy powierniczej wynikałoby co innego.  

Narzędziem umożliwiającym powiernikowi prowadzenie działalności 

inwestycyjnej z wykorzystaniem powierzonego mienia jest, sygnalizowana już, zasada 

surogacji rzeczowej. Umożliwi to wejście rzeczy i praw nabytych z powierzonego 

mienia do majątku powierniczego. Z uwagi na brak właściwej podstawy prawnej 

należy przyjąć, że surogacja rzeczowa musi zostać wprost wskazana w pactum 

fiduciae396. Brak zastosowania surogacji rzeczowej prowadziłby do sytuacji, w której 

środki uzyskane przez powiernika ze sprzedaży składników majątku powierzonego 

wchodziłyby do jego majątku osobistego, gdyż to powiernik jest jedynym 

właścicielem przedmiotu powiernictwa. Dlatego też, zastosowanie surogacji 

rzeczowej w stosunku do majątku powierzonego będzie również korzystne dla 

beneficjenta, gdyż dzięki temu będzie on mógł uzyskać korzyść majątkową związaną 

z powiększeniem się majątku powierzonego. Surogacja rzeczowa znajdzie również 

zastosowanie do pożytków uzyskanych z majątku powierniczego w toku sprawowania 

zarządu przez powiernika. Dodatkowo, wykorzystanie surogacji rzeczowej ułatwi 

beneficjentowi wyliczenie ewentualnej szkody i utraconych korzyści, w przypadku 

gdy powiernik dokona zbycia składników majątku powierzonego wbrew 

 
392. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 315. 
393. P. Stec, Powiernictwo…, s. 271-272. 
394. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 315. 
395. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 321. 
396. B.W. Woźniak, Surogacja…, s. 266. 
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postanowieniom pactum fiduciae 397 . Uzasadnieniem dla zastosowania surogacji 

rzeczowej w stosunkach powierniczych mają także względy słusznościowe. Jak 

wskazał E. Kitłowski: „uzasadnieniem zwrotu surogatów nie jest ani ochrona prawa 

podmiotowego, ani nawet całości majątku uprawnionego, lecz okoliczności że korzyść 

już wchodziła w skład majątku wierzyciela, i dlatego on powinien ją uzyskać398”. 

Dodatkowo, jak już wskazano w niniejszej pracy o dopuszczalności zastosowania 

surogacji rzeczowej w stosunkach powierniczych przesądza również brzmienie art. 

740 k.c. in fine399.  

W celu realizacji przez powiernika zadań związanych ze sprawowaniem 

zarządu nad powierzonym mieniem powinien on mieć szeroką swobodą w 

dysponowaniu nim. Wynika to z przyznania powiernikowi w stosunkach 

zewnętrznych pełnego władztwa nad składnikami mienia powierzonego 400 , jak 

również z faktu, iż celem powiernictwa jest „chęć odseparowania powierzającego od 

spraw związanych z zarządem majątkiem, zaś zaufanie, na jakim jest on oparty, 

obejmuje także pokładaną w powierniku ufność co do tego, że jest on w stanie 

samodzielnie wykonać zlecone mu czynności 401 ”. W konsekwencji umowa 

powiernicza nie powinna zawierać szczegółowych postanowień dotyczących sposobu 

realizacji przez powiernika celów takiej umowy, a jedynie ogólne postanowienia 

dotyczące jego zadań oraz celi jakie powinny być w drodze powiernictwa osiągnięte402. 

Jednocześnie nie ma żadnych przeszkód do ustanowienia w umowie zarządu 

powierniczego ograniczeń w rozporządzaniu majątkiem powierniczym np. w postaci 

zakazów zbywania przez powiernika określonych składników takiego majątku. 

Powiernik powinien doprowadzić do prawidłowej separacji powierzonego 

majątku od majątku osobistego. Będzie to miało fundamentalne znaczenie dla 

prawidłowej realizacji zasady surogacji rzeczowej. Jak już wskazano w niniejszej 

rozprawie 403 , dopuszczalne jest zawarcie w umowie postanowień o obowiązkach 

separacji poszczególnych mas majątkowych. Jednakże nie doprowadzi to do 

utworzenia majątku odrębnego per se, gdyż do tego niezbędna byłaby interwencja 

ustawodawcy. Będzie jedynie będzie nakładało określone obowiązki na powiernika, 

 
397. B.W. Woźniak, Surogacja …, s. 268. 
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399. Por. Rozdział 4 pkt 1. 
400. P. Stec, Powiernictwo…, s. 289. 
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skuteczne inter partes. Do takich obowiązków możemy zaliczyć przede wszystkim 

oznaczanie przez powiernika rzeczy oznaczonych co do tożsamości. W przypadku 

nieruchomości, konieczne będzie zawarcie odpowiedniej wzmianki w księdze 

wieczystej, na podstawie art. 16 ust. 1 u.k.w. W przypadku środków pieniężnych i 

papierów wartościowych nieposiadających formy dokumentu właściwym działaniem 

powiernika będzie prowadzenie odrębnego rachunku bankowego lub rachunku 

papierów wartościowych dla przewłaszczonych powierniczo pieniędzy oraz papierów 

wartościowych. Zaś w przypadku rzeczy oznaczonych co do gatunku, powiernik 

winien dokonać ich faktycznego wyodrębnienia od posiadanych w majątku osobistym 

rzeczy tego samego gatunku oraz prowadzić stosowną ewidencję404. 

W toku realizacji swoich zadań powiernik powinien wykonywać swoje zadania 

wynikające z umowy powierniczej z należytą starannością. Jej miernikiem, zgodnie z 

postanowieniem art. 355 § 1 k.c. będzie staranność wymagana w stosunkach danego 

rodzaju 405 . Stosunek powiernictwa charakteryzuje się stosunkiem najwyższego 

zaufania pomiędzy stronami, opartą na przekazaniu powiernikowi przez 

powierzającego pełni praw własności do składników swojego majątku. Dlatego też, 

omawiając staranność wymaganą dla tego rodzaju, zgodzić się należy ze stanowiskiem 

P. Steca wskazującym, iż staranność powiernika powinna być rozpatrywana na 

zasadach najwyższej staranności 406 . Odmienne stanowisko zaproponował R. 

Rykowski, wskazując, iż najwyższe zaufanie nie jest równoznaczne z najwyższą 

starannością, gdyż wybór powiernika podyktowany jest tym, w jaki sposób prowadzi 

on własne sprawy. Z tej przyczyn należy przypisać powiernikowi podwyższone 

standardy staranności, jednakże bez obowiązku dochowywania najwyższej 

staranności407. Takie stanowisko, w mojej ocenie jest nietrafne, z uwagi na doniosłość 

uprawnień powiernika, który przecież dysponuje pełnią praw własności do 

przewłaszczonych składników majątku i w stosunkach zewnętrznych występuje jako 

jedyny uprawniony podmiot. Zastosowanie standardu najwyższej staranności 

rekompensuje ryzyka powierzającego i beneficjenta związane z powiernictwem. Na 

podstawie art. 355 § 2 k.c. staranność zawodowego powiernika powinna mieć 

odpowiednio wyższy standard. 

 
404. P. Stec, Powiernictwo…, s. 272. 
405. Tak: P. Stec, Powiernictwo…, s. 272-273; R. Rykowski, Pojęcie…, s. 311. 
406. P. Stec, Powiernictwo…, s. 272. 
407. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 312. 
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Powiernik przy realizacji swoich zadań może pomocniczo posługiwać się 

podmiotami trzecimi. Chodzi tu zwłaszcza o podmioty profesjonalne posiadające 

wyspecjalizowaną wiedzę w danej dziedzinie, lub w przypadku konieczność 

skorzystania z usług podmiotów, które są niezbędne do wykonania danej czynności 

np. maklerów papierów wartościowych. Istotną kwestią w tym zakresie jest 

niedopuszczenie do powstania konfliktu interesów pomiędzy podmiotem trzecim, 

beneficjentem, powiernikiem i powierzającym, a także to, aby powiernik sprawował 

kontrolę na sposobem realizacji zobowiązań wynikających z umowy powiernictwa408.  

Ostatecznie, po zakończeniu stosunku prawnego na powierniku ciąży 

obowiązek zwrotnego przewłaszczenia majątku powierniczego na beneficjenta. 

Razem z majątkiem powiernik powinien również wydać pożytki osiągnięte z 

majątku409. Zgodnie z art. 740 k.c. in fine stosowanym odpowiednio do stosunków 

powierniczych, powiernik powinien przekazać beneficjentowi wszystko co uzyskał w 

toku sprawowania zarządu, w tym środki uzyskane w wyniku rozporządzeń 

niezgodnych z postanowieniami pactum fiduciae 410 . Zgodnie z przyjęta umowną 

zasadą surogacji rzeczowej powiernik jest zobowiązany również wydać wszelkie 

surogaty, które weszły w skład majątku powierniczego. Jednocześnie zasady 

przekazania majątku powierniczego beneficjentowi powinny być szczegółowo 

uregulowane w umowie fiducji.  

Jednocześnie, zasadnym jest pochylenie się nad problematyką dotyczącą 

przysporzenia powiernika w kontekście pozostawania przez niego w związku 

małżeńskim opartym o majątek wspólny małżonków. Zgodnie z art. 31 k.r.o411. w skład 

ustawowego majątku wspólnego małżonków wchodzą przedmioty majątkowe nabyte 

w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Art. 

33 k.r.o. ustanawia katalog przedmiotów, które wchodzą w skład majątku osobistego 

małżonka, a zatem nie wchodzą do ustawowej wspólności majątkowej. Należą do 

nich: 

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej; 

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, 

chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił; 

 
408. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 313-314; P. Stec, Powiernictwo…, s. 270. 
409. P. Stec, Powiernictwo…, s. 281-282. 
410. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 325. 
411. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1359). 
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3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej 

odrębnym przepisom; 

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych 

potrzeb jednego z małżonków; 

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie; 

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub 

wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną 

krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu 

małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do 

pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub 

zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość; 

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej 

działalności zarobkowej jednego z małżonków; 

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia 

jednego z małżonków; 

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz 

inne prawa twórcy; 

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, 

chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

Powyższy katalog ma charakter zamknięty. Na próżno w nim szukać jednak 

przedmiotów nabytych przez powiernika fiducjarnie. Z uwagi na przysparzający 

charakter umowy zarządu powierniczego, niewątpliwie w momencie przewłaszczenia 

przedmiotu powiernictwa na powiernika dokonuje się przysporzenie w jego majątku. 

Zatem prima facie wydaje się, że przedmiot fiducji wejdzie w skład majątku 

wspólnego powiernika i jego małżonka. Jednakże Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 1 

czerwca 1976 roku stwierdził, że do majątku wspólnego małżonków nie należy 

przedmiot nabyty przez jednego z małżonków na swoje nazwisko, ale w wykonywaniu 

zawartej z osobą trzecią umowy zlecenia, tzn. z obowiązkiem przeniesienia tego prawa 

i tego przedmiotu na rzecz dającego zlecenie412. Sąd Najwyższy argumentował, że 

„istotną cechą objętych wspólnością ustawową przedmiotów jest ich dorobkowy 

charakter, tj. nabycie w celu przysporzenia, powiększenia majątku małżonków o 

składniki trwałe w skład tego majątku wchodzące. Tego charakteru nie ma nabycie 

 
412. Wyrok SN z dnia 1 czerwca 1976 roku, I CR 128/76. 
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przedmiotu majątkowego (rzeczy lub prawa) w wykonaniu umowy zlecenia, a zatem 

z obowiązkiem (od momentu nabycia) wydania przedmiotu nabytego (wraz z 

przeniesieniem prawa do niego) na rzecz dającego zlecenie. Tak dokonane nabycie nie 

ma charakteru nabycia dorobkowego, jest to pozycja "zerowa" w majątku nabywcy, 

nie zaś jego dorobek, objęty - stosownie do art. 32 k.r.o. - wspólnością ustawową”. 

Tym samym zasadnym jest zastosowanie analogicznego rozumowania w stosunku do 

majątku powierniczego nabytego przez jednego z małżonków. Z natury stosunku 

powiernictwa wynika bowiem to, że przysporzenie w majątku powiernika ma 

charakter czasowy oraz jedynie służy realizacji celów, dla których zawarto pactum 

fiduciae. Podobną argumentację zaprezentował R. Rykowski413, a także Katarzyna 

Gromek 414 . Jednocześnie R. Rykowski wskazał, skądinąd słusznie, iż dla 

rozstrzygnięcia konfliktu pomiędzy wykładnią gramatyczną art. 33 k.r.o. a 

argumentacją przyjętą przez SN, de lege ferenda konieczna jest ingerencja 

ustawodawcy poprzez dodanie kolejnego punktu do art. 33 k.r.o uwzględniającego 

przedmiotu uzyskane przez małżonka fiducjarnie415. 

Dodatkowo, umowa powierniczą może przewidywać szereg szczegółowych 

postanowień dotyczących zobowiązań powiernika, zróżnicowanych w odniesieniu do 

każdorazowego stanu faktycznego. Może do nich należeć np. wykonywanie 

cyklicznych świadczeń na rzecz beneficjentów, zakazy zbywania określonych rzeczy, 

zakazu konkurencji, etc.  

Do uprawnień powiernika możemy zaliczyć roszczenie o przewłaszczenie na 

jego rzecz majątku przez powierzającego. W przypadku odpłatnego charakteru 

umowy powierniczej, powiernikowi przysługiwało będzie roszczenie o zapłatę 

wynagrodzenia. Ponadto, powiernik może domagać się zwrotu kosztów sprawowania 

zarządu w momencie zakończenia stosunku powiernictwa.  

 

3.3. Pozycja beneficjenta 

 

Beneficjentem, podobnie jak powierzającym i powiernikiem może być osoba 

fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne, a 

także jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi. Uzupełniająco wskazać 

 
413. R. Rykowski, Powiernicze przeniesienie udziału w spółce z o.o., PPH 6/1997, s. 20. 
414. K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2018, s. 312-313. 
415. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 462. 
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należy, że beneficjentem może być osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do 

czynności prawnych, a także podmiot nieistniejący416. Może on posiadać status strony, 

jak i zostać wskazany w umowie przez powierzającego na zasadach świadczenia na 

rzecz osoby trzeciej. W tym ostatnim przypadku beneficjent musi zostać precyzyjnie 

określony. Jednocześnie rolę beneficjenta może także przyjąć powierzający.  

Najważniejszym i w zasadzie jednym uprawnieniem beneficjenta jest 

roszczenie o dokonanie przewłaszczenia zwrotnego przez powiernika, ewentualnie do 

otrzymywania cyklicznych świadczeń realizowanych z majątku powierniczego. 

Oczywiście, umowa powiernictwa może przewidywać dodatkowe uprawnienia 

beneficjenta uzależnione od konkretnego stanu faktycznego.  

Zastosowania w umowie powierniczej pactum in favorem tertii powinno 

przyjąć formę właściwej umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej, tj. takiej, w 

której osobie trzeciej jest przyznane uprawnienie żądania, by dłużnik spełnił 

świadczenie na jej rzecz417. Kluczowe w tym zakresie jest przyznanie beneficjentowi 

żądania do dokonanie przewłaszczenia majątku powierzonego. W przeciwnym razie 

uprawnienie to zostanie przy powierzającym, i to od niego uzależnione będzie 

świadczenie na rzecz beneficjenta. Na podstawie właściwej umowy o świadczenie na 

rzecz osoby trzeciej powstaje trójpodmiotowy stosunek prawny składający się ze 

stosunku pokrycia między powierzającym a powiernikiem obejmującym właściwą 

umowę zarządu powierniczego, stosunku zapłaty pomiędzy powiernikiem i 

beneficjentem, polegającym na zobowiązaniu powiernika do dokonywania świadczeń 

na rzecz osoby trzeciej oraz stosunku waluty łączącego powierzającego i beneficjenta, 

stanowiący podstawę dokonania zastrzeżenia418. 

Beneficjent będący uprawnionym z zastrzeżenia na rzecz osoby trzeciej, aby 

aktywować swoje uprawnienia powinien złożyć oświadczenie o chęci skorzystania z 

uprawnień. Do tego momentu, na podstawie art. 393 § 2 k.c., powierzający będzie 

uprawniony do zmiany lub odwołania zastrzeżenia na rzecz osoby trzeciej 419 . 

Jednocześnie złożenie oświadczenia przez beneficjenta wyłącza możliwość 

 
416. R. Rykowski, Pojęcie…,s. 286-287. 
417. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 302. 
418. Por. szerzej M. Bednarek, Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - cz. I, MoP 11/2005, s. 

528. 
419. Odwołanie zastrzeżenie na rzecz osoby trzeciej przysługuje wyłącznie zastrzegającemu. Por. 

Wyrok SN z dnia 17 listopada 2006 roku, V CSK 268/06; Wyrok SN z dnia 15 maja 2015, V CSK 
491/14. 
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wierzyciela do żądania spełnienia świadczenia przez powiernika420. Beneficjent może 

także, złożyć oświadczenie o odrzuceniu świadczenia, co pozbawi zastrzeżenie mocy 

prawnej w stosunku do niego421. W przypadku ustania bytu prawnego beneficjenta (lub 

złożenia oświadczenia o odrzuceniu świadczenia) uprawnionym z tytułu umowy 

powierniczej staje się wierzyciel pierwotny, i to na jego rzecz powiernik jest 

zobowiązany przewłaszczyć przedmiot powiernictwa oraz dokonać wszelkich 

rozliczeń wynikających z umowy422.  

Dodatkowo wskazać należy, że roszczenia beneficjenta mają charakter 

wyłącznie obligacyjny, co wynika z już wcześniej omawianej zasady numerus clasus 

praw rzeczowych. Szczegółowe mechanizmy realizacji roszczeń beneficjenta zostaną 

omówione w dalszej części pracy poświęconej stricte ochronie interesów beneficjenta. 

 

4. Zakończenie stosunku powiernictwa 

 

Generalnie wszelkie zobowiązania wygasają w momencie ich wykonania. 

Podobnie będzie w przypadku stosunków o charakterze powierniczym. Nastąpi to w 

momencie, gdy powiernik zrealizuje postawione przed nim zadania w umowie, a także 

dokona zwrotnego przewłaszczenia majątku powierniczego na rzecz beneficjenta. 

Z uwagi na ciągły charakter sprawowania zarządu, w tym także zarządu 

powierniczego, strony mogą umówić się, że umowa wygaśnie w momencie nadejścia 

oznaczonego w umowie terminu lub ziszczenia się warunku. W chwili nadejścia 

terminu, powiernik będzie zobowiązany do dokonania zwrotnego przewłaszczenia na 

rzecz beneficjenta, zaś beneficjent uzyska roszczenie o zwrot majątku powierniczego. 

Umowa powiernicza może zawierać również klauzulę przewidującą, że majątek 

powierniczy automatycznie przejdzie na własność beneficjenta w momencie 

ziszczenia się warunku. Warunek ten może mieć charakter rozwiązujący, 

zawieszający, albo potestatywny. Wskazanie w umowie warunku ma na celu ochronę 

beneficjenta przed sytuacją, w której powiernik rozporządzi powierzonym majątkiem 

wbrew postanowieniom pactum fiduciae.  

Uwzględnienie w umowie warunku rozwiązującego, na wzór powiernictwa 

 
420. P. Stec, Powiernictwo…, s. 278. 
421. C. Żuławska, R. Trzaskowski (w:) Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część 

ogólna, J. Gudowski (red.), Warszawa 2018, s. 391. 
422. P. Stec, Powiernictwo…, s. 278. 
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niemieckiego, powodowałoby automatyczne przejście własności majątku 

powierniczego na beneficjenta w sytuacji, gdy powiernik rozporządziłby nim wbrew 

zasadom przewidzianym w umowie 423 . Jednakże zastosowanie warunku 

rozwiązującego niesie ze sobą dwa podstawowe problemy. Po pierwsze, przeniesienie 

własności na beneficjenta następowałoby już po dokonaniu niezgodnego z umową 

rozporządzenia przez powiernika. Tym samym własność składników majątku 

znajdowałby się już u osoby trzeciej (nabywcy). Zgodzić się należy z argumentacją 

B.W. Woźniaka, wskazującego, że w przypadku zastosowania warunku 

rozwiązującego nie istniałby stosunek prawny pomiędzy beneficjentem, a nabywcą, 

co skutkowałby uznaniem takiego warunku jako niemożliwego, a co za tym idzie 

niezastrzeżonego na podstawie art. 94 k.c 424 . Po drugie, zastosowanie warunku 

rozwiązującego mogłoby prowadzić do wykreowania własności warunkowej, która 

jest niedopuszczalna w odniesieniu do nieruchomości (art. 157 § 1 k.c425.). 

W polskim prawie cywilnym przyjmuje się, zarówno w judykaturze426, jak i 

doktrynie 427 , że dopuszczalne jest zastosowanie warunku potestatywnego. 

Zastosowanie takiego warunku możliwe jest tak długo, jak nie prowadzi to do 

powstania warunku si voluntero. Sam warunek potestatywny powinien być 

interpretowany zgodnie z zasadą swobody kontraktowania oraz zasadami konstrukcji 

warunku wyrażonymi w art. 89 k.c. Niezależnie od dopuszczalności zastrzeżenie 

warunku potestatywnego w przypadku powiernictwa nie będzie spełniało roli 

ochronnej wobec beneficjenta. Jak słusznie wskazuje P. Stec, ziszczenie warunku 

potestatywnego następowałoby już po dokonaniu przez powiernika rozporządzenie 

niezgodnego z pactum fiduciae, a zatem podobnie jak w przypadku warunku 

rozwiązującego, składniki majaku powierzonego znajdowałby się we władaniu 

nabywcy, z którym beneficjenta nie łączyłaby żadna więź prawna428. Tym samym, 

warunek należałoby uznać za niemożliwy, a zatem niezastrzeżony, zgodnie z 

brzmieniem art. 94 k.c. 

Tym samym stwierdzić należy, że w umowach powierniczych o charakterze 

zarządczym zastosowanie powinien znaleźć warunek zawieszający, zobowiązujący 

 
423. P. Stec, Powiernictwo…, s. 290. 
424. B.W. Woźniak, Surogacja…, s. 247. 
425. B.W. Woźniak, Surogacja…, s. 246. 
426. Postanowienie SN z dnia 22 marca 2013 roku, III CZP 85/12. 
427. A. Wolter (w:) Prawo…, s. 324; Z. Radwański, R. Trzaskowski (w:) SPP. Prawo cywilne - część 

ogólna. Tom 2, Z. Radwański, A. Olejniczak (red.), Warszawa 2019, s. 348-349. 
428. P. Stec, Powiernictwo…, s. 291. 
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powiernika do wydania beneficjentowi przedmiotu powiernictwa w przypadku 

ziszczenia się takiego warunku. Jak słusznie wskazuje, B.W. Woźniak, w przypadku 

zastosowania warunku zawieszającego, konieczne jest bardzo precyzyjne określenie 

w umowie zdarzeń, które powodują ziszczenie się warunku, w celu uniknięcia 

wątpliwości co do jego ziszczenia429. Jednocześnie zastrzec należy, że podobnie jak w 

przypadku zastosowania warunku rozwiązującego, będzie to niedopuszczalne w 

przypadku w odniesieniu do powierzenia zarządu nieruchomości, z uwagi na 

brzmienie art. 157 § 1 k.c. 

Umowa powiernicza może również zostać wypowiedziana przez którąkolwiek 

ze stron stosunku prawnego. W takim przypadku zastosowanie znajdą normy art. 3651 

k.c., który zezwala na wypowiadanie umów bezterminowych o charakterze ciągłym 

oraz odpowiednio normy art. 746 k.c., regulujące zasady wypowiedzenia zlecenia430. 

Jednocześnie, słusznym wydaje się pogląd, że strony umowy powierniczej nie mogą 

ograniczyć możliwości wypowiedzenia umowy i uznać tego rodzaju ograniczenie za 

sprzeczne z naturą powiernictwa, a zatem wykraczające poza granice swobody umów. 

Oznacza to, że przepis art. 746 § 3 k.c., który umożliwia zrzeczenia się prawa do 

wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów431, nie będzie miał zastosowania do 

umów zarządu powierniczego.  

W przypadku zaś przyjęcia w umowie powierniczej konstrukcji pactum in 

favorem terii wypowiedzenie umowy przez powierzającego bez wątpienia będzie 

możliwe do momentu złożenia przez beneficjenta oświadczenia o chęci skorzystania 

z zastrzeżenia na jego rzecz, na podstawie art. 393 § 2 k.c. W przypadku złożenia przez 

beneficjenta takiego oświadczenia którejkolwiek ze stron wypowiedzenie umowy się 

komplikuje. Po pierwsze beneficjent jest jedynie uprawniony do składników majątku 

powierniczego, nie ciążą na nim żadne dodatkowe obowiązki. Po drugie, stosownie do 

brzmienia art. 393 § 2 k.c., po złożeniu oświadczenia przez beneficjenta o chęci 

skorzystania z zastrzeżenia umownego na jego rzecz, powierzający nie może 

dokonywać zmian takiego zastrzeżenia, co oznacza że strony umowy powierniczej nie 

mogą dokonywać takich zmian stosunku prawnego, które prowadziłyby do 

zaprzestania wykonywania świadczenia przez powiernika 432 . W takim przypadku 

 
429. B.W. Woźniak, Surogacja…, s. 248. 
430. P. Stec, Powiernictwo…, s. 315; R. Rykowski, Pojęcie…, s. 407. 
431. P. Stec, Powiernictwo…, s. 315. 
432. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 407-408. 
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możliwe są dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest złożenie przez beneficjenta 

oświadczenia o odrzuceniu świadczenia, na podstawie którego zastrzeżenie utraci moc 

prawną w stosunku do niego, a następnie powierzający dokona wypowiedzenia na 

zasadach przewidzianych w umowie. Jednocześnie, należy zwrócić uwagę, że złożenie 

takiego oświadczenia przez beneficjenta może prowadzić do jego odpowiedzialności 

odszkodowawczej względem powiernika, na podstawie art. 393 § 3 k.c. Drugim 

rozwiązaniem jest uprawnienie beneficjenta do wypowiedzenie łączącego go z 

powierzającym stosunku waluty433.  

Kolejnym zagadnieniem związanym z zakończeniem stosunku powiernictwa 

jest ogłoszenie upadłości którejś ze stron. W przypadku ogłoszenia upadłości 

powiernika per analogiam zastosowanie znajdzie art. 102 ust. 2 p.u., wskazujący, że 

umowy zlecenia, w których upadły występował po stronie zleceniobiorcy mogą zostać 

wypowiedziane przez zleceniodawcę bez odszkodowania. W przypadku zaś 

ogłoszenia upadłości przez powierzającego zastosowanie będzie miał per analogiam 

art. 102 ust. 1 p.u. Zgodnie z tym przepisem zawarte przez upadłego umowy zlecenia, 

w których występował on po stronie zleceniodawcy wygasają z dniem ogłoszenia 

upadłości. Nie oznacza to jednak, że powiernik będzie zobowiązany do przekazania 

do masy upadłości majątku powierniczego. Powstaje jedynie roszczenie masy 

upadłości o dokonania przewłaszczenia, z którym powinien wystąpić syndyk 434 . 

Gdyby jednak, powiernik pomimo ogłoszenia upadłości powierzającego dalej 

wykonywałby pactum fiduciae to zastosowanie znajdą przepisy o prowadzeniu 

cudzych spraw bez zlecenia, zaś powiernik występowałby jak negotiorum gestor. 

Chyba że powiernik nie miał wiedzy o ogłoszeniu upadłości przez powierzającego, to 

wtedy umowę uważa się za istniejącą na korzyść powiernika, aż do chwili powzięcia 

przez niego wiedzy o ogłoszeniu upadłości powierzającego435. 

Ostatnim zagadnieniem wymagającym omówienia w odniesieniu do 

zakończenia stosunku powiernictwa jest śmierć jednej ze stron umowy. W przypadku 

śmierci powierzającego, zastosowanie będą miały przepisy o zleceniu. W myśl art. 

747 k.c. zlecenie nie wygasa w momencie śmierci dającego zlecenie. W takim 

przypadku prawa i obowiązki powierzającego przechodzą na jego spadkobierców. 

Jednakże, zgodnie z ar.t 747 k.c. strony mogą zawrzeć klauzulę zawierającą 

 
433. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 409. 
434. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 410. 
435. S. Gurgul, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2018, s. 278. 
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postanowienie o wygaśnięciu umowy w przypadku śmieci powierzającego. 

Jednocześnie wskazać należy, że dalsze trwanie stosunku powierniczego po śmieci 

powierzającego - co do zasady - jest korzystne, gdyż osobami uprawnionymi z majątku 

powierniczego nadal będą wskazani przez powierzającego beneficjenci np. jego dzieci 

lub inni krewni. W przypadku braku określenia innych beneficjentów niż sam 

powierzający, uprawnionymi będą wszyscy spadkobiercy ustawowi lub spadkobiercy 

wskazani w testamencie.  

W przypadku śmierci powiernika, jak wskazano już w niniejszym rozdziale 

przypis art. 748 k.c. nie powinien znaleźć zastosowania436. Wynika to z konieczności 

ochrony interesów beneficjentów fiducji. Gdyby przyjąć, że umowa wygasa wraz ze 

śmiercią powiernika beneficjentów nie łączyłby żaden stosunek prawny ze 

spadkobiercami powiernika. Konsekwencją takiego stanu rzeczy byłoby to, że 

spadkobiercy nie byliby zobowiązani do dokonania przewłaszczenia zwrotnego na 

rzecz beneficjentów. Jednakże, w przypadku dalszego trwania umowy po śmierci 

powiernika, jego spadkobiercy wchodzą w ogół jego praw i obowiązków 

wynikających z umowy i tym samym są zobowiązani do dokonania przywłaszczenia 

powrotnego.  

 

5. Forma umowy zarządu powierniczego 

 

Z racji na nienazwany charakter umowy powiernictwa, przepisy nie regulują 

wymagań co do jej formy. Jednakże, zgodnie z poglądem sformułowanym w 

judykaturze o właściwej formie umowy przesądzać będzie jej przedmiot i zasady na 

jakich w przepisach prawa powszechnie obowiązującego uregulowane są zasady 

obrotu danym składnikiem majątku437. W wyroku z dnia 23 stycznia 2014 roku, Sąd 

Najwyższy wskazał, że umowa powiernicza zawarta w czasie obowiązywania kodeksu 

handlowego, której przedmiotem były udziały w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością powinna zostać zawarta w formie wymaganej art. 180 k.h438., tj. 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności 439 . Jednocześnie, w omawianym 

 
436. Odmiennie: P. Stec, Powiernictwo…, s. 316. 
437. Por. Wyrok SN z dnia 23 stycznia 2014 roku, II CSK 264/13. 
438. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku - Kodeks Handlowy 

(Dz.U. 1934 nr 57 poz. 502). 
439. Art. 180 k.h.: „Zbycie udziału w całości lub w części oraz zastawienie udziału wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności”. 
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orzeczeniu Sąd Najwyższy wskazał, że: „tylko w przypadku, teoretycznie możliwego, 

choć w praktyce raczej niespotykanego, rozdzielenia przez strony, powierzającego i 

powiernika, czynności zobowiązującej od czynności rozporządzającej, sama umowa 

zobowiązująca, zawierająca zastrzeżenia o charakterze powierniczym, nie musiałaby 

być zawarta w formie wymaganej do przeniesienia prawa”. Tytułem przykładu, w 

przypadku powierniczego zlecenia nabycia nieruchomości sama umowa zlecenia 

nabycia może zostać zawarta w dowolnej formie, zaś przewłaszczenie nieruchomości 

przez powiernika na rzecz powierzającego powinno nastąpić w drodze umowy 

zawartej w formie aktu notarialnego, stosownie do brzmienia art. 158 k.c. Odmiennie, 

w przypadku przekazania przez powierzającego nieruchomości powiernikowi w 

zarząd, pactum fiduciae powinna przybrać formę aktu notarialnego, z uwagi na 

jednolity charakter takiej umowy.  

 

6. Podsumowanie 

 

Podsumowując niniejszą część rozważań, stwierdzić należy, że umowa zarządu 

powierniczego jest umową jednolitą, samoistną, dwustronną lub wielostronną, co do 

zasady konsensualną, dwustronnie zobowiązującą oraz kauzalną. Ma charakter 

zobowiązująco-rozporządzający oraz przysparzający. Może zostać zawarta wyłącznie 

inter vivos. Może mieć charakter odpłatny albo nieodpłatny. W przypadku jej 

odpłatności wydaje się także, że umowa powiernictwa będzie miała charakter umowy 

wzajemnej. W odniesieniu do kauzy pactum fiduciae zasadnym jest wyodrębnienie 

nowego rodzaju kauzy jaką jest causa fiduciae. Jest to tym bardziej uzasadnione, gdyż 

prawo polskie nie przewiduje zamkniętego katalogu kauz.  

Do umów powierniczych jako szczególnego rodzaju umów o świadczenie 

usług odpowiednie zastosowanie będą miały przepisy kodeku cywilnego dotyczące 

zlecenia, na podstawie art. 750 k.c. Wyjątkiem w tym zakresie nie będą miały 

zastosowani normy art. 746 § 3 oraz art. 738 k.c., co jest uzasadnione samą naturą 

stosunku powiernictwa. 

Sama treść umowy powierniczej opierać się będzie na zasadzie swobody umów 

wyrażonej w art. 3531 k.c., Interpretacja jej postanowień powinna odbywać się na 

zasadach określonych w art. 65 § 2 k.c.  

Z uwagi na złożoność oraz różnorodność zastosowań umowy zarządu 

powierniczego nie ma możliwości w kategoryczny sposób wyodrębnić essentialia 
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negotii takiej umowy. Niemniej, w dużym stopniu ogólności zarysować można jej 

podstawowe cechy. W większości umów zarządu powierniczego możemy wyróżnić 

następujące elementy: 

1) cel umowy; 

2) przedmiot umowy; 

3) zasady dokonania przewłaszczenia przez powierzającego; 

4) zakres zadań powiernika; 

5) określenie sposobu zarządzania przedmiotem umowy; 

6) zakazy zbywania określonych składników majątku powierniczego; 

7) zasady wyodrębnienia majątku powierniczego od majątku osobistego 

powiernika; 

8) zasady surogacji rzeczowej dotyczącej majątku powierniczego; 

9) zasady dotyczące zarządzania pożytkami pochodzącymi z majątku 

powierniczego; 

10) obowiązki informacyjne powiernika względem powierzającego lub 

beneficjenta; 

11) wynagrodzenie powiernika; 

12) wskazanie beneficjentów lub sposobu ich określania (jeśli nie są stroną 

umowy); 

13) zakres w jakim powierzający może wydawać polecenia powiernikowi; 

14) zakres wykorzystywania przez powiernika usług świadczonych przez 

podmioty trzecie; 

15) zobowiązanie powierzającego do pokrywania kosztów zarządu 

powierniczego; 

16) zasady dokonania przez powiernika przewłaszczenia powrotnego; 

17) zasady rozliczenia się stron; 

18) termin, warunek lub czas trwania umowy; 

19) warunek zawieszający lub rozwiązujący na wypadek rozporządzenia przez 

powiernika składnikami majątku powierniczego wbrew postanowieniom 

umowy; 

20) postanowienia na wypadek ogłoszenia upadłości przez powiernika; 

21) postanowienia na wypadek skierowania przeciwko powiernikowi 

egzekucji; 

22) zastrzeżenie, że w przypadku śmierci powiernika umowa trwa nadal; 
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23) postanowienia na wypadek śmierci powierzającego lub beneficjenta; 

24) zakaz konkurencji powiernika; 

25) wzajemna odpowiedzialność stron; 

26) kary umowne; 

27) zobowiązanie powiernika do nieujawniania stosunku powiernictwa wobec 

osób trzecich, chyba że jest to wymagane przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego; 

28) zasady wprowadzania zamian do umowy; 

29) zasady wypowiedzenia umowy przez strony. 

Co zaś dotyczy formy umowy, to decydujące znaczenie będą miały przepisy 

szczegółowe dotyczące zasad zbywania poszczególnych rzeczy lub praw. Przepisy te 

będą miały zastosowanie wprost do stosunków powierniczych i determinować będę 

formę umowy zarządu powierniczego.  
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ROZDZIAŁ 5. WYKORZYSTANIE POWIERNICTWA W POLSKIM 
PORZĄDKU PRAWNYM 
 

W konsekwencji omówienia podstawowych zasad oraz modelu prawnego jaki 

winna przyjąć umowa zarządu powierniczego, konieczne jest przyjrzenie się do jakich 

czynności w prawie polskim powiernictwo jest obecnie wykorzystywane, lub 

potencjalnie w przyszłości mogłoby znaleźć zastosowanie, a w konsekwencji 

sporządzenie katalogu takich czynności. W pierwszej kolejności przedstawione 

zostaną szczegółowe zasady nabywania oraz zbywania rzeczy i praw. Następnie 

omówiona zostanie działalność inwestycyjna, w szczególności w zakresie działalności 

funduszy inwestycyjnych oraz zasad zarządzania portfelem papierów wartościowych. 

Kolejno przedstawione zostaną czynności powiernicze banków, zarządzanie 

powiernicze przedsiębiorstwem z uwzględnieniem zarządu sukcesyjnego, relacja 

powiernictwa oraz prawa spadkowego, w tym także przestawione zostaną założenia 

proponowanej ustawy o fundacji rodzinnej, a także zaprezentowane zostanie 

wykorzystanie powiernictwa w sferze prawa publicznego. Efektem tych działań 

będzie utworzenie możliwie pełnej panoramy czynności fiducjarnych jakie mogą być 

realizowane pod prawem polskim, a także wskazanie wniosków de lege ferenda, tam, 

gdzie w mojej opinii przyjęcie modelu powierniczego będzie bardziej efektywne niż 

dotychczasowa regulacja. 

 

1. Powiernicze zbywanie i nabywanie własności 

 

Po omówieniu modelu jaki powinna przyjąć umowa zarządu powierniczego 

koniecznym jest przyjrzenie się szczególnym wymaganiom jakie ciążą lub mogą 

ciążyć w przypadku wykonywania przez powiernika poszczególnych czynności 

wchodzących w skład zarządu powierniczego, w szczególności zasad zbywania i 

nabywania poszczególnych składników powierzonego majątku. Przy czym pod 

pojęciem majątek rozumieć mienie, w znaczeniu przyjętym art. 44 k.c., tj. własność 

oraz inne prawa majątkowe. W tym celu poddane analizie pod kątem ich 

dopuszczalności albo spełnienia dodatkowych wymagań zostaną zasady nabywania 

nieruchomości, ruchomości oraz praw.  

Jednocześnie wskazać należy, że do przenoszenia poszczególnych rzeczy lub 

praw zastosowanie będą miały - co do zasady - przepisy ogólne, dotyczące 
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przenoszenia poszczególnych składników majątku. Np. przepisy dotyczące cesji, w 

przypadku powierniczego nabywania wierzytelności. 

Omówione w niniejszym podrozdziale zasady powierniczego zbywania i 

nabywania praw oraz rzeczy stworzą, w istocie katalog przedmiotów jakich może 

dotyczyć umowa powiernicza. Oczywiście katalog ten jest katalogiem otwartym.  

 

1.1. Powiernicze zbycie nieruchomości 

 

W pierwszej kolejności, z uwagi na doniosłość tego zagadnienia omówiona 

zostanie nabycie nieruchomości dla celów fiducjarnych. Przy czym, możemy 

wyróżnić dwa rodzaje powierniczego zbycia nieruchomości. Rozróżnienie to wynika 

z celu jaki przyświeca dokonaniu takiej czynności, tj. czynność zarządu powierniczego 

albo czynność zabezpieczającą inną czynność prawną. 

Wskazać należy, że w odniesieniu do powiernictwa typu zarządczego, 

fiducjarne nabycie nieruchomości jest dopuszczalne w świetle przepisów prawa 

cywilnego. Jedną z najczęstszych przyczyn powierniczego nabywania nieruchomości 

jest chęć pozostawania przez nabywcę anonimowym (np. podczas licytacji440). Drugą 

najczęstszą przesłanką stosowania powierniczego nabywania nieruchomości są 

ograniczenia wynikające z ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, 

związane z koniecznością uzyskania zezwolenia na nabycie udzielnego przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych441. W takiej sytuacji powiernik nabywa daną 

nieruchomość na własny rachunek, po czym po uzyskaniu przez cudzoziemca 

stosownego zezwolenia powiernik dokonuje przewłaszczenia tejże nieruchomości na 

cudzoziemca442. 

Powiernicze nabycie nieruchomości następuje zazwyczaj w drodze zawarcia 

umowy zlecenia pomiędzy powiernikiem (zleceniobiorcą) a powierzającym 

(zleceniodawcą). Z uwagi na fakt, że umowa zobowiązuje zleceniobiorcę do nabycia 

konkretnej nieruchomości, a nie do przeniesienia własności nieruchomości. Do jej 

zawarcia nie jest wymagana forma szczególna443. Taka umowa zlecenia może mieć 

charakter odpłatny lub nieodpłatny. Termin przekazania przez zleceniobiorcę 

 
440. R. Strzelczyk, Prawo…, s. 358. 
441 . Por. Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez 

cudzoziemców (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.) 
442. R. Strzelczyk, Prawo…, s. 358 
443. Por. Uchwała SN z dnia 27 czerwca 1975 roku, III CZP 55/75. 
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nieruchomości może, ale nie musi być uregulowany w umowie. W przypadku jego 

braku przyjmuje się, że zleceniobiorca jest zobowiązany do przeniesienia 

nieruchomości na zleceniodawcę na każde jego wezwanie 444 . Samo przeniesienie 

nieruchomości na zlecającego powinno dla swojej ważności zostać wykonane w 

formie przewidzianej art. 158 k.c., tj. w formie aktu notarialnego.  

Odrębnym rodzajem powierniczego nabycia nieruchomości będzie sytuacja, w 

której powiernik na podstawie umowy zlecenia nabędzie do swojego majątku 

konkretną nieruchomość i następnie nie dokona jej przewłaszczenia na rzecz 

powierzającego, a będzie tą nieruchomością zarządzał w jego imieniu. Tym samym 

nie dojdzie tu do pierwszego przewłaszczenia nieruchomości na powiernika, która 

będzie jego własnością od samego początku, zaś powierzający będzie uprawniony do 

żądania zwrotu nieruchomości w każdym czasie445. W przypadku tego typu umów 

należy brać pod rozwagę, czy nie prowadzą one do obejścia prawa446. Dodatkowo, 

nieruchomość należąca do powierzającego może zostać przekazana powiernikowi, w 

celu realizowania bieżącego zarządu tą nieruchomością (np. wykonywania umów 

najmu, utrzymywania nieruchomości w stanie niepogorszonym).  

W przypadku przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie, to przez 

wiele lat jej dopuszczalność w prawie polskim była dyskutowana, wskazując na 

obejście art. 157 § 1 k.c., ustanawiającego zakaz przenoszenia nieruchomości pod 

warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu447. Jednakże przyjęta linia orzecznicza Sądu 

Najwyższego dopuszcza stosownie przewłaszczenia na zabezpieczenie jako czynności 

prawnej nienaruszającej normy art. 157 § 1 k.c448.  

W praktyce obrotu gospodarczego przewłaszczenie na zabezpieczenie 

dokonywane jest na podstawie umowy o przeniesienie własności nieruchomości 

zawartej w formie aktu notarialnego, na mocy której właściciel nieruchomości będący 

dłużnikiem jakiegoś podmiotu (np. banku, ale równie dobrze może to być firma 

pożyczkowa lub osoba fizyczna) przenosi na wierzyciela własność swojej 

nieruchomości, zaś wierzyciel zobowiązuje się do jej zwrotu w przypadku spłaty 

całości zadłużenia przez dotychczasowego właściciela. Zasadą jest, że dotychczasowy 

 
444. R. Strzelczyk, Prawo…, s. 358. 
445. P. Stec, Powiernictwo…, s. 240. 
446. Obejście prawa może mieć miejsce w przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców 

lub nieruchomości rolnych przez osoby niebędące rolnikami. 
447. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 398 - 400 i cyt. tam lit. 
448. Wyrok SN z dnia 29 maja 2000 roku, III CKN 246/00; Wyrok SN z dnia 8 marca 2002 roku, III 

CKN 748/00. 
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właściciel, pomimo przeniesienia własności dalej z niej korzysta449. W przypadku 

braku dokonania spłaty wierzytelności przez dłużnika, wierzyciel, na rzecz którego 

przewłaszczono daną nieruchomość uprawniony jest do zaspokojenia się z tej 

nieruchomości, a następnie rozliczenia z dłużnikiem ewentualnej uzyskanej w drodze 

sprzedaży nadwyżki lub wypłacenia dłużnikowi różnicy pomiędzy wartością 

nieruchomości a jego pierwotnym zobowiązaniem450. Jednocześnie wskazać należy, 

że pewne ograniczenia w stosowaniu umów przewłaszczenia na zabezpieczenie z 

wykorzystaniem własności nieruchomości w obrocie konsumenckim wprowadził art. 

3871 k.c451. 

Jednocześnie wskazać należy, że zasady powierniczego nabycia 

nieruchomości oraz przewłaszczenia na zabezpieczenie będą miały zastosowanie 

także do prawa użytkowania wieczystego oraz spółdzielczego własnościowego prawa 

do lokalu452. 

 

1.2. Powiernicze zbycie ruchomości 

 

Przechodząc do powierniczego nabywanie ruchomości na wstępie stwierdzić 

należy, że takie czynności - co do zasady - będą dopuszczalne, zarówno w celach 

zarządczych, jak i w celu ustanowienia zabezpieczenia. Przy czym w przypadku 

zawierania tego typu umów należy brać pod uwagę ustawowe ograniczenia w obrocie 

konkretnymi rzeczami, w tym konieczność posiadania odpowiednich zezwoleń (np. w 

obrocie bronią 453 ), tudzież ograniczenia nałożone na strony umowy na mocy 

prawomocnych postanowień sądu.  

O dopuszczalności przewłaszczenia na zabezpieczenie ruchomości przesądził 

Sąd Najwyższy już w 1933 roku, stwierdzając, że w przypadku takich umów 

„zamierzony przez strony stosunek prawny odpowiada w zasadzie wyrażonej przez 

nie woli, a tylko strony do wyrażenia tej woli wybierają formę, która z reguły służy 

 
449. R. Strzelczyk, Prawo…, s. 360. 
450. Wyrok SN z dnia 22 października 2014 roku, II CSK 784/13; 
451 . Por. szerzej M. Gutowski, Sankcja nieważności umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie 

nieruchomości mieszkaniowej na podstawie nowego art. 3871 k.c., Prokuratura i Prawo 7-8/2020, s. 
187-210; K. Zaradkiewicz, Powiernicze przeniesienie własności nieruchomości w obrocie 
konsumenckim, Nieruchomości@ 1/2021, s. 9-28. 

452. R. Strzelczyk, Prawo…, s. 363 
453 Por. art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w 
zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i 
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 268). 
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innym celom gospodarczym 454 .” Powyższą linię orzeczniczą Sąd Najwyższy 

podtrzymał zarówno w okresie Polski ludowej455, jak i III Rzeczypospolitej456.  

Z uwagi powyższe, stwierdzić należy, że powiernicze nabycie ruchomości w 

celach zarządczych także będzie dopuszczalne. Jedyną, wręcz fundamentalną, różnicą 

będzie cel ekonomiczny zawarcia takiej czynności prawnej. W mojej ocenie, 

zawierania umów w zakresie powierniczego nabywania ruchomości nie jest niezgodne 

z ograniczeniami swobody kontraktowania wyrażonymi w art. 3531 k.c. Jednocześnie 

w celu realizacji celu umowy powierniczego nabycia rzeczy konieczne jest spełnienie 

ogólnych wymogów przeniesienia rzeczy wskazanych w art. 155 k.c., a zatem w 

przypadku rzeczy oznaczonych co do tożsamości nie musi dojść do przekazania 

posiadania, które jest niezbędne w przypadku rzeczy oznaczonych co do gatunku. 

Zawarcie umowy powierniczej może również dotyczyć rzeczy przyszłych 457 . 

Niemniej, należy przychylić się do stanowiska R. Rykowskiego, który wskazał, że w 

celu realizacji umowy powierniczej przeniesienie posiadania będzie konieczne w 

każdym przypadku458.  

Odrębnym zagadnieniem, o którym należy wspomnieć jest powierniczy zarząd 

nad przedsiębiorstwem. Umowa taka jest dopuszczalna w świetle swobody 

kontraktowania 459 . Taki rodzaj umowy wykształcił się w praktyce obrotu, stąd 

nienazwany charakter powierzenia przedsiębiorstwa 460 . Na mocy takiej umowy 

powiernik zobowiązuje się do prowadzenia przedsiębiorstwa w imieniu własnym, lecz 

ze skutkiem dla powierzającego za zapłatą wskazanego w umowie wynagrodzenia. 

Tym samym powiernik staje się przedsiębiorcą i w stosunkach zewnętrznych z innymi 

podmiotami występuje jako właściciel oraz figuruje we właściwych rejestrach jako 

przedsiębiorca, zaś w wyniku stosunku zobowiązaniowego to powierzający ponosi 

skutki prowadzonej działalności gospodarczej, a zatem jest on uprawniony do 

czerpania zysków oraz pokrycia ewentualnych strat. W umowie o powierzenie 

przedsiębiorstwa najczęściej zastrzega się nieodpłatny charakter przeniesienia 

własności przedsiębiorstwa na powiernika, przeniesienie własności ma charakter 

 
454. Orzeczenie SN z dnia 20 października 1933 roku, III C 12/33. 
455. Uchwała SN z dnia 10 maja 1948 roku, C. Prez. 18/48. 
456. Wyrok SN z dnia 19 listopada 1992 roku, II CRN 87/92. 
457. Por. Uchwała SN z dnia 10 maja 1948 roku, C. Prez. 18/48. 
458. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 398. 
459. S. Włodyka, Umowy dotyczące przedsiębiorstwa (w:) Prawo umów w obrocie gospodarczym, S. 

Włodyka (red.), Kraków 1994, s. 99. 
460. S. Włodyka, Umowy w obrocie przedsiębiorstwami (w:) Prawo umów w obrocie gospodarczym, 

S. Włodyka (red.), Warszawa 2001, s. 500. 
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czasowy, w efekcie czego powiernik jest zobowiązany do jego zwrotu w wyniku 

ziszczenia się terminu lub po wypowiedzeniu umowy przez którąkolwiek ze stron461.  

W odniesieniu do formy powierzenia przedsiębiorstwa, to - co do zasady - 

dokonuje się ono w drodze jednej czynności prawnej, choć dopuszczalne jest 

oczywiście przewłaszczenie tylko niektórych składników majątku przedsiębiorstwa. 

Z uwagi na fakt przeniesienia własności przedsiębiorstwa umową powierniczą 

konieczne jest zachowanie formy prawnej właściwej dla zbycia przedsiębiorstwa, 

zgodnej z wymogami art. 751 k.c., tj. w formie pisemnej z podpisami notarialnie 

poświadczonymi462.  

Celem zawierania tego rodzaju umów, jak wskazuje S. Włodyka, dość 

rzadkich w polskim porządku prawnym463, jest chęć, z różnych przyczyn, pozostania 

anonimowym a jednocześnie czerpania korzyści wynikających z prowadzenia 

działalności gospodarczej464. Powiernicze powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem 

może być wykorzystywany jako forma świadczenia usługi interim management - 

zarządu czasowego, który może być wykorzystywany przez przedsiębiorców w 

wyniku konieczności ograniczenia czasowego zaangażowania w prowadzenie spraw 

przedsiębiorstwa np. w wyniku choroby, czy też innych spraw osobistych. Interim 

management bywa również wykorzystywany w sytuacji, gdy przedsiębiorca chce 

wprowadzić zmianę modelu zarządzania, ale nie ma do tego wystarczającego 

przygotowania merytorycznego, więc powierza na okres przeprowadzania zmian 

przedsiębiorstwo w ręce wyspecjalizowanego podmiotu. Celem zastosowania zarządu 

czasowego może być również przygotowanie przedsiębiorstwa do sprzedaży465.  

Podkreślenia, jednocześnie, wymaga to, że granice dopuszczalności zawarcia 

takich umów są tożsame z granicami swobody kontraktowania, tzn. nie może 

prowadzić do naruszenia ustawy, zasad współżycia społecznego oraz natury stosunku 

prawnego. 

Dodatkowo wskazać należy, że powierzenie przedsiębiorstwa nie musi wiązać 

się z przekazaniem jego własności powiernikowi. W takim przypadku zarządzający 

 
461. M. Spyra, S. Włodyka (w:) Prawo umów handlowych. SPH. Tom 5a, M. Stec (red.), Warszawa 

2020, s. 947. 
462. M. Spyra, S. Włodyka (w:) Prawo umów handlowych. SPH. Tom 5a…, s. 947. 
463. S. Włodyka, Umowy w obrocie przedsiębiorstwami (w:) Prawo umów w obrocie gospodarczym, 

S. Włodyka (red.), Warszawa 2001, s. 500. 
464. S. Włodyka, Umowy dotyczące przedsiębiorstwa (w:) Prawo umów w obrocie gospodarczym, S. 

Włodyka (red.), Kraków 1994, s. 100. 
465. A. Buczkowski, Dyskretny urok powiernictwa, Zamówienia publiczne. Doradca, 5/2018, s. 60 i n. 
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będzie działał z upoważnienia jako zastępca pośredni466. Niemniej takiego rodzaju 

zarządzania przedsiębiorstwem nie należy kwalifikować jako czynności fiducjarnej 

zgodnie z przyjętymi na potrzeby niniejszej pracy definicjami.  

 

1.3. Powiernicze zbycie praw 

 

W przypadku powierniczego nabycia praw, w niniejszym podrozdziale 

omówione zostaną powiernicze zbycie wierzytelności, ogółu praw i obowiązków w 

spółce osobowej, udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, akcji spółek 

akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, weksli i innych papierów wartościowych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych w postaci praw autorskich i praw własności 

przemysłowej.  

 

1.3.1. Wierzytelności 

 

Powiernicze nabycie wierzytelności, czyli de facto nabycie prawa 

podmiotowego, na podstawie którego wierzyciel uprawniony jest do zaspokojenia 

swojego długu od dłużnika467, jest dopuszczalne w polskim prawie zarówno w celu 

zabezpieczenia, jak i zarządzania nimi468. Oprócz wierzytelności głównej, w wyniku 

cesji nabywa się najczęściej uprawnienie do dochodzenia pozostałych roszczeń: 

wierzytelności ubocznych, odsetek etc 469 . Przy czym przez zarządzanie 

wierzytelnościami rozumieć należy realizację wszelkich sposobów dochodzenia 

wierzytelności na drodze pozasądowej, czy też w toku postępowania sądowego i 

egzekucyjnego. Taką działalność określa się mianem inkasa wierzytelności. W 

przypadku niniejszej pracy, skoncentrujemy się wyłącznie na powierniczym nabyciu 

wierzytelności w celach zarządczych. Dla powierniczego nabycia wierzytelności nie 

ma znaczenia, czy przedmiotem cesji będą wierzytelności istniejące, czy też przyszłe 

Do powierniczego nabycia wierzytelności zastosowanie będą miały przepisy 

kodeksu cywilnego dotyczące zmiany wierzyciela (art. 509 - 518 k.c.). W takim 

 
466. P. Stec, Powiernictwo…, s. 235. 
467. J. Mojak, Obrót wierzytelnościami. Podstawowe zagadnienia prawne, Lublin 1998, s.6. 
468. Por. Wyrok SN z dnia 21 października 1999 roku, I CKN 111/99; Orzeczenie SN z dnia 27 czerwca 

2001 roku, II CKN 602/00. 
469. K. Zawada (w:) SPP. Prawo zobowiązań - część ogólna. Tom 6, A. Olejniczak (red.), Warszawa 

2009, s. 1020. 
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przypadku powiernik w wyniku umowy cesji nabędzie od wierzyciela pierwotnego 

konkretną wierzytelność celem jej odzyskania, a następnie przekaże powierzającemu 

uzyskaną od dłużnika kwotę470. Istotnym ograniczaniem, uniemożliwiającym przelanie 

na powiernika konkretnej wierzytelności może być zawarcie przez dłużnika i 

wierzyciela pierwotnego pactum de non cedendo, o którym mowa w art. 514 k.c. 

Istnienia takiego porozumienia zawartego na piśmie i zawarcia umowy cesji, będzie 

czynnością prawną kulejącą, którą dłużnik będzie mógł potwierdzić z mocą 

wsteczną471. Kolejnymi ograniczeniami uniemożliwiającymi cesję wierzytelności są 

przepisy ustawy oraz właściwość zobowiązania pierwotnego472. Dokonanie przelewu 

takich wierzytelności skutkuje nieważnością umowy cesji.  

Podsumowując, powiernicze nabycie wierzytelności celem inkasa należy do 

powszechnie stosowanych w obrocie czynności fiducjarnych, na mocy której 

powiernik staje się wierzycielem dłużnika i jest zobowiązany przekazać środki 

uzyskane od dłużnika powierzającemu w zamian za wynagrodzenie. W zakresie 

wzajemnego kształtowania praw i obowiązków powiernika i powierzającego 

zastosowanie będą miały przepisy umowy o świadczenie usług, do których stosuje się 

przepisy o zleceniu.  

 

1.3.2. Ogół praw i obowiązków w spółce osobowej 

 

W odniesieniu do spółek osobowych, powiernicze nabycie praw i obowiązków 

w spółce osobowej wydaje się dopuszczalne473. Zgodnie z art. 10 ust. 1 k.s.h. ogół praw 

i obowiązków wspólnika w spółce osobowej może zostać przeniesiony na inną osobę 

tylko w sytuacji, gdy umowa spółki tak stanowi. Co więcej, zgodnie z art. 10 ust. 2 

k.s.h. może on zostać przeniesiony na inną osobę wyłącznie po uzyskaniu pisemnej 

zgody pozostałych wspólników. W tym zakresie art. 10 k.s.h. nie stawia dodatkowych 

wymagań względem samej czynności przeniesienia. Wszelkie ograniczenia 

podmiotowe w tym zakresie mogą pojawić się w umowie spółki. Jednocześnie 

 
470. P. Stec, Powiernictwo…, s. 243. 
471. K. Zawada (w:) SPP. Prawo zobowiązań - część ogólna. Tom 6…, s. 1025. 
472. Chodzi tu np. o odpowiednio wierzytelności wynikające z prawa do wynagrodzenia (art. 84 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) czy 
wierzytelności alimentacyjne, prawo do renty, wierzytelności wynikające z umów zlecenia i umów 
o dzieło. 

473. Tak: G. Kozieł, Zakres przedmiotowy i podmiotowy przeniesienia praw i obowiązków wspólnika 
handlowej spółki osobowej, PPH, 12/2003, s. 42; T. Szczurowski (w:) Kodeks spółek handlowych. 
Komentarz, Z. Jara (red.), Warszawa 2017, s. 58. 
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zastrzec należy, że nabywcą ogółu praw i obowiązków swojego wspólnika nie może 

być sama spółka osobowa, co byłoby sprzeczne z jej naturą. W wyniku nabycia ogółu 

praw i obowiązków nie może także dojść do zlania się uprawnień komandytariusza 

oraz komplementariusza474  

Przechodząc do samej umowy powierniczego nabycia ogółu praw i 

obowiązków wspólnika stwierdzić należy, że w wyniku takiej umowy nie może dojść 

do podziału tych praw i obowiązków, także w formie ustanowienia zastępcy 

pośredniego dla wspólnika powierzającego 475 . Tym samym, aby zastosować 

konstrukcję powierniczą, to powiernik na mocy umowy zbycia ogółu praw i 

obowiązków w spółce musi stać się ich właścicielem, zaś powierzającemu 

(wspólnikowi wychodzącemu ze spółki) przynależeć będą wyłącznie uprawnienia 

określone umową, tj. związane z przekazaniem przez powiernika zysku 

wypracowanego przez spółkę, poniesienia ewentualnej straty oraz przewłaszczenia 

powrotnego ogółu praw i obowiązków.  

Do zawarcia takiej umowy, jak wskazano powyżej, konieczne jest (poza 

umożliwieniem transakcji zbycia w umowie spółki) udzielenie zgody przez 

wszystkich wspólników spółki. Pozostali wspólnicy mogą, ale nie muszą mieć 

świadomości istnienia umowy powierniczej pomiędzy starym a nowym wspólnikiem. 

Niemniej, z uwagi na brzmienie przepisu art. 10 ust. 2 k.s.h., niezależnie od 

świadomości istnienia porozumienia powierniczego konieczne jest dwukrotne 

udzielnie zgody na przewłaszczenie ogółu praw i obowiązków, w przypadku wejścia 

w życie umowy powierniczej, jak i po zakończeniu tego stosunku prawnego476. W 

przypadku przyjęcia odrębnej interpretacji, dzięki której konieczna byłaby tylko jedna 

zgoda pozostałych wspólników, stosunek powiernictwa między powiernikiem a 

wspólnikiem opuszczającym spółkę musiałby być jawny. 

W wyniku zawarcia umowy powierniczego nabycia ogółu praw i obowiązków 

wspólnika w spółce osobowej, powiernik stanie się wspólnikiem takiej spółki i będzie 

miał on obowiązek działać w imieniu własnym i na własny rachunek ze skutkiem w 

sferze praw i obowiązków powierzającego, realizując jednocześnie szczegółowe 

postanowienia umowy w zakresie sposobu realizacji swoich uprawnień w spółce.  

Niemniej warto wskazać, że zawieranie tego rodzaj umów w praktyce obrotu 

 
474. T. Szczurowski (w:) Kodeks…, s. 60. 
475. G. Kozieł, Zakres…, s. 42. 
476. Tak: T. Szczurowski (w:) Kodeks…, s. 60. Odmiennie: G. Kozieł, Zakres…, s. 43. 
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rzadko kiedy będzie miało sens ekonomiczny. Wynika to z faktu konieczności 

udzielenia zgody na przeniesienie ogółu praw i obowiązków przez pozostałych 

wspólników, przez co wspólnik opuszczający spółkę może zostać pozbawiony 

przymiotu anonimowości 477 . Dodatkowe ryzyko wiąże się z koniecznością 

dwukrotnego uzyskania zgody pozostałych wspólników. Jak zgodzą się oni na 

przejście ogółu praw i obowiązków na powiernika, tak nie będą oni musieli wydać 

takiej zgody przy przewłaszczeniu zwrotnym, co de facto uniemożliwi 

powierzającemu realizację należnych mu praw.  

Z uwagi na nieuregulowany charakter powiernictwa w polskim prawie 

stanowionym umowa powierniczego nabycia ogółu praw i obowiązków będzie w 

sobie łączyła elementy umowy sprzedaży tychże oraz umowy zlecenia w zakresie 

uregulowania wzajemnych praw i obowiązków powiernika i powierzającego. 

Jednocześnie normy kodeksu spółek handlowych nie przewidują szczególnej formy 

prawnej takiej czynności.  

Na marginesie niniejszych rozważań warto wskazać, że w przypadku spółki 

cywilnej zastosowanie umowy powierniczej, na mocy której powiernik staje się 

wspólnikiem spółki cywilnej nie będzie możliwe, z uwagi na kompetencje 

wspólników do prowadzenia spraw spółki, wskazanych w art. 865 § 1 k.c. Tym 

samym, przekazanie zarządzania spółką cywilną może się odbyć wyłącznie na 

zasadach zastępstwa pośredniego w ograniczonym zakresie przedmiotowym478, co jak 

wielokrotnie wskazywano w niniejszej rozprawie nie jest formą powiernictwa.  

 

1.3.3. Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

Powiernicze nabycie udziałów w spółce z o.o. jest dopuszczalne w świetle 

regulacji polskiego prawa spółek 479 . Dopuszczalność zawierania tego rodzaju 

transakcji wynika, po pierwsze z samego brzmienia art. 180 k.s.h., który wprost 

zezwala na zbycie udziałów, a po drugie ze swobody kontraktowania wyrażonej w art. 

3531 k.c. Jednocześnie wskazać należy, że powiernicze nabycie udziału w spółce z 

 
477. P. Stec, Powiernictwo…, s. 236. 
478. R. Rykowski, Dopuszczalność prowadzenia spraw spółki przez osobę trzecią, PPH 3/2012, s. 34-

39 i cyt. tam lit. 
479 . Tak: A. Herbet, Obrót udziałami w spółce z o.o., Warszawa 2004, s. 258; R. Rykowski, 

Powiernicze przeniesienie…, s. 10-21; K. Kopaczyńska-Pieczniak, Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, Warszawa 2013, s. 199; P. Stec, Powiernictwo…, s. 236; M. Stanik (w:) 
Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Z. Jara (red.), Warszawa 2017, s. 689. 
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o.o. nie prowadzi do rozszczepienia uprawnień wynikających z udziału 480 . Sama 

umowa powierniczego nabycia udziałów może zostać zawarta w celu zabezpieczenia, 

jak i mieć charakter zarządczy. 

Umowa powiernicza dotycząca udziałów może przybierać dwojaką formę. 

Pierwszą z nich będzie nabycie udziałów w spółce już istniejącej, których w momencie 

zawarcia umowy nie posiada powierzający. W takiej sytuacji powiernik zobowiązany 

jest do powierniczego nabycia wskazanych przez powierzającego udziałów. Do 

drugiej grupy należy nabycie przez powiernika udziałów już należących do 

powierzającego. Niezależnie od przyjętej konstrukcji, efektem takiej umowy będzie 

wejście powiernika do spółki jako wspólnika i to on będzie ujawniony w księdze 

udziałów, jak również to powiernikowi będą przynależeć wszelkie uprawnienia 

korporacyjne, jak i majątkowe wynikające z nabytych udziałów. Jednocześnie, w 

przypadku, gdy w wyniku zawarcia umowy powierniczej powierzający opuści spółkę, 

wygasną jego wszelkie uprawnienia osobiste przyznane mu umową spółki481. Na mocy 

umowy powierniczej powiernik zobowiązuje się wobec powierzającego do 

korzystania z uprawnień wynikających z udziałów w sposób określony w umowie, np. 

głosując zgodnie z wolą powierzającego, czy przekazując mu lub osobie przez niego 

wskazanej (beneficjentowi) wszelkich środków uzyskanych w wyniku posiadania 

udziałów. Tym samym, wydaje się, że sposób realizacji uprawnień przez powiernika 

zbliżony jest do pozycji użytkownika na udziale 482 . Jednocześnie konsekwencją 

powierniczego nabycia udziałów przez powiernika jest możliwość poniesienia przez 

niego odpowiedzialności cywilnej z tego tytułu oraz odpowiedzialności karnej z tytułu 

V k.s.h. Do czasu dokonania przewłaszczenia zwrotnego na rzecz powierzającego, 

powierzający będzie wolny od tej odpowiedzialności483.  

Dodatkowym zagadnieniem związanym z powierniczym nabycie udziałów jest 

kwestia ograniczeń wynikających z umowy spółki. Stosownie do art. 182 § 1 k.s.h. 

zbycie udziału może być uzależnione od zgody spółki lub ograniczone w inny sposób, 

np. w drodze prawa pierwokupu, prawa pierwszeństwa lub ograniczeń podmiotowych 

nabywcy 484 . Powiernicze nabycie udziałów rodzi podobne wątpliwości, co w 

 
480. A. Herbet, Obrót…, s. 128. 
481. K. Kopaczyńska-Pieczniak, Spółka…, s. 200. 
482. A. Herbet, Obrót…, s. 260. 
483 . P. Nazaruk, Stosunki powiernicze w spółkach kapitałowych (w:) Sto lat polskiego prawa 

handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom I, M. 
Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak, J. Szczotka (red.), Warszawa 2020, s. 918. 

484. M. Stanik (w:) Kodeks…, s. 698. 
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przypadku powierniczego nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, a 

mianowicie konieczne jest rozstrzygnięcie, czy taka zgoda może zostać udzielona raz, 

dla nabycia udziałów, jak i przewłaszczenia powrotnego (przy czym nie będzie tu 

miało znaczenia czy umowa powiernicza została zawarta pod warunkiem 

zawieszającym lub rozwiązującym). Dokonując wykładni art. 182 § 1 k.s.h. wydaje 

się, że konieczne jest każdorazowe wyrażenie zgody przez spółkę na przejście 

własności udziałów. Przyjęcie takiej interpretacji, podobnie jak w przypadku spółek 

osobowych prowadzi do wniosku, że umowa powierniczą powinna być znana spółce. 

W odmiennym przypadku spółka, mogłaby nie wyrazić zgody na przewłaszczenie 

powrotne, co skutkowałoby koniecznością wyrażenia zgody przez sąd. Jednocześnie, 

zgodnie z art. 182 § 4 k.s.h., spółka mogłaby przedstawić innego nabywcę udziałów 

niż podmiot zaproponowany przez powiernika. W przypadku wyznaczenia przez sąd 

innego nabywcy niż powierzający, powiernik zobowiązany będzie do przekazania 

powierzającemu środków uzyskanych ze zbycia udziałów 485 . Alternatywny 

rozwiązaniem rozważanym w doktrynie jest jednokrotne wyraźnie zgody przez spółkę 

na dwukrotne przewłaszczenie udziałów486. W takim przypadku spółka również od 

samego początku powinna być świadoma istnienia stosunku powierniczego. 

Jednocześnie podkreślić należy, że zbycie udziałów bez zgody spółki będzie 

czynnością bezskuteczną487. 

Ponadto, zgodnie z ograniczeniami swobody kontraktowania powiernicze 

nabycie udziałów w spółce z o.o. nie może prowadzić do obejścia prawa, być 

niezgodne z zasadami współżycia społecznego lub być sprzeczne z właściwością 

stosunku zobowiązaniowego. Przy czym, w omawianym kontekście największe 

znaczenia będzie miała przesłanka obejścia prawa. Tym samym powierzającym nie 

może być sama spółka, z uwagi na zakaz nabywania udziałów własnych przewidziany 

art. 200 k.s.h. Dodatkowe ograniczenia mogą być związane z istnieniem przepisów 

ograniczających możliwość posiadania udziałów przewidzianych w ustawach 

szczególnych. Zawarcie umowy prowadzącej do obejścia prawa będzie nieważne, 

stosownie do art. 58 k.c. W doktrynie wskazuje się również, że powiernicze założenie 

jednoosobowej spółki z o.o. jest dopuszczalną metodą obejścia zakazu zakładania 

jednoosobowych spółek z.o.o. przez inną jednoosobową spółkę z o.o. (art. 151 § 2 

 
485. R. Rykowski, Powiernicze przeniesienie…, s. 13. 
486. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 385. 
487. Por. Wyrok SN z dnia 7 września 1993 roku, II CRN 60/93. 
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k.s.h.)488. 

Odnosząc się do formy prawnej umowy powierniczego nabycia udziałów, to 

w przypadku, gdy w jej wyniku powiernik nabywa udziały od powierzającego 

powinna zostać zachowana forma przewidziana w art. 180 § 1 k.s.h, tj. forma pisemna 

z podpisami notarialnie poświadczonymi489. W przypadku, gdy powiernik dopiero ma 

nabyć udziały w istniejącej spółce, które nie należą do powierzającego, stwierdzić 

należy, że umowa pomiędzy nimi może przybrać formę umowy zlecenia. Dopiero zaś 

umowy przenoszące własność udziałów, najpierw do wspólnika do powiernika, a 

następnie od powiernika na powierzającego powinny być zawarte w formie 

przewidzianej art. 180 § 1 k.s.h.  

 

1.3.4. Akcje 

 

W doktrynie bezsporna jest dopuszczalność powierniczego nabywania akcji490. 

Wskazać należy także, że powiernicze nabycie akcji nie doprowadzi do rozszczepienia 

uprawnień wynikających z akcji 491 . Dopuszczalność powierniczego nabycia akcji 

wynika, podobnie jak w przypadku udziałów w spółce z o.o. z faktu przyznania akcji 

przymiotu zbywalności (art. 337 k.s.h.) oraz swobody kontraktowania. Koniecznym 

jest zastrzeżenie, że z uwagi na nowelizację kodeksu spółek handlowych przewidującą 

obowiązkową492, powszechną dematerializację akcji wszystkich spółek akcyjnych, w 

niniejszym podrozdziale omówione zostanie jedynie powiernicze nabycie akcji 

zdematerializowanych, jako docelowo jedynej formy akcji obecnych w obrocie493. 

Sam fakt formy akcji nie wpływa na dopuszczalność zastosowania powiernictwa na 

akcjach, zmienia jedynie charakter i sposób realizacji takiej umowy. 

Stosownie do art. 328 § 1 k.s.h. akcje nie mają formy dokumentu. 

 
488. G. Dybała, Powiernicze założenie jednoosobowej spółki z o.o. - uwagi na tle prawa niemieckiego, 

MPH 1/2015, s. 27. 
489 Por. Wyrok SN z dnia 23 stycznia 2014 roku, II CSK 264/13. 
490. Tak: np. M. Michalski, Spółka akcyjna, Warszawa 2014, s. 468; S. Sołtysiński. M. Mataczyński 

(w:) Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom 3, S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański 
(red.), Warszawa 2012, s. 303; J. Frąckowiak (w:) Kodeks handlowy. Komentarz, K. Kruczalak 
(red.), Warszawa 1999, s. 549. 

491. M. Michalski, Dopuszczalność rozszczepienia uprawnień udziałowych z akcji, PPH 5/2008, s. 39 
i cyt. tam. lit. 

492. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych i niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) 

493. W zakresie powierniczego nabycia akcji mających formę dokumentu por. np. R. Rykowski, 
Pojęcie…, s. 389-395; M. Sawarska, Powiernicze przeniesienie akcji, MPH 4/2014, s. 20-27. 
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Konsekwencją zdematerializowania akcji jest to, że zniknęła dotychczasowa księga 

akcyjna, zaś akcje zapisywane są w rejestrze akcjonariuszy, którą może prowadzić 

wyłącznie podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, 

zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 3283 k.s.h., w 

rejestrze akcjonariuszy zapisywane są następujące informacje:  

1) firma, siedziba i adres spółki; 

2) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana 

do rejestru;  

3) datę zarejestrowania spółki i emisji akcji;  

4) wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia 

szczególne z akcji; 

5) nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza oraz adres jego 

zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń albo adres do 

doręczeń elektronicznych, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli 

akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i 

podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu 

poczty elektronicznej;  

6) wpis o przejściu akcji lub praw zastawniczych na inną osobę albo o 

ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa rzeczowego wraz z datą 

wpisu oraz wskazaniem nabywcy albo zastawnika lub użytkownika, 

adresu ich zamieszkania albo siedziby lub innych adresów do doręczeń 

albo adresów do doręczeń elektronicznych, a także adresu poczty 

elektronicznej, jeżeli osoby te wyraziły zgodę na komunikację w 

stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy 

przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz liczby, rodzaju, serii i 

numerów nabytych albo obciążonych akcji;  

7) wpis o przysługującym zastawnikowi albo użytkownikowi prawie 

wykonywania prawa głosu z obciążonej akcji;  

8) wpis o wykreśleniu obciążenia jego akcji ograniczonym prawem 

rzeczowym;  

9) wzmiankę o tym, czy akcje zostały pokryte w całości; 

10) ograniczenia co do rozporządzania akcją; 

11) postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec 

spółki.  
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Tym samym wszelkie operacje na akcjach zapisywane są w rejestrze 

akcjonariuszy. Zgodnie z art. 3285 k.s.h. rejestr akcjonariuszy jest jawny dla spółki 

oraz każdego akcjonariusza. Zatem przejście własności akcji dochodzi do skutku 

dopiero z chwilą dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy, wskazującego nabywcę 

akcji (art. 3289 § 1 k.s.h). Z uwagi na uchylenie art. 339 k.s.h. procedura zbywania 

akcji imiennych nie będzie różnić się od zbywania akcji na okaziciela. Jedynie w 

rejestrze akcjonariuszy ujawniona zostanie informacja o rodzaju akcji.  

Zawierając umowę nabycia akcji, stosownie do art. 3284 k.s.h. należy 

zarejestrować zmianę w rejestrze akcjonariuszy. Może tego dokonać sama spółka lub 

osoba posiadająca interes prawny (np. zbywca lub nabywca). Do żądania dokonania 

wpisu w rejestrze akcjonariuszy należy załączyć dokumenty uzasadniające dokonanie 

wpisu, w tym przypadku umowę powierniczej sprzedaży akcji. Przy czym podmiot 

prowadzący rejestr uprawniony jest do zbadania treści i formy przedstawionych 

dokumentów. 

Zastrzec należy, że powyższa analiza dotyczy spółek niepublicznych. W 

przypadku spółek publicznych rejestracja zdematerializowanych akcji przebiega 

zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W takim 

przypadku akcje, w pierwszej kolejności rejestrowane są w KDPW, a następnie 

zapisywane są na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych. Przy 

czym, podobnie jak w przypadku dematerializacji na gruncie kodeksu spółek 

handlowych zmiana uprawnionego z akcji dochodzi do skutku w momencie zapisania 

akcji na jego ratunku papierów wartościowych494. Dodatkowo powiernicze nabycie 

akcji spółek publicznych przez powiernika w interesie osoby sprawującej funkcje 

zarządcze w spółce publicznej należy uznać za transakcje wykonywaną przez osobę 

blisko związaną w rozumieniu art. 19 Rozporządzenia MAR495. Art. 3 ust. 1 pkt 26 lit. 

d Rozporządzenia MAR wskazuje, że osobami blisko związanymi są „osoby prawne, 

grupy przedsiębiorstw lub spółki osobowe”, w której obowiązki zarządcze pełni osoba 

pełniąca obowiązki zarządcze lub inna osoba blisko związana. Sformułowanie „grupa 

przedsiębiorstw” zostało błędnie przetłumaczone z angielskiego sformułowania 

„trust” i z tej przyczyny powierników osób pełniących funkcje zarządcze w spółkach 

 
494. Por. Art. 7 ust. 2 u.o.i.f. 
495. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w 

sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 
2004/72/WE. 
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publicznych należałoby traktować jak osoby blisko związane w rozumieniu 

Rozporządzenia MAR, a zatem transakcje z ich udziałem podlegałby powiadomieniu 

emitenta oraz organu nadzoru496.  

Przechodząc do umowy powierniczego nabycia akcji w rejestrze akcjonariuszy 

ujawniony będzie powiernik, na rzecz którego dotychczasowy akcjonariusz dokonał 

przewłaszczenia akcji i to on będzie dysponentem wszelkich uprawnień wynikających 

z akcji. Jednakże z momentem wyjścia powierzającego ze spółki wygasną jego 

uprawnienia osobiste wskazane w statucie. Powiernik, na mocy umowy z 

powierzającym, zobowiązany będzie do realizacji uprawnień wynikających z akcji w 

sposób zgodny z umową, w tym także do przekazywania wszelkich środków 

uzyskanych w wyniku posiadania akcji spółki (np. z tytułu dywidendy), w sposób 

przewidziany umową z powierzającym (w tym także możliwe będzie przekazywani 

tych środków osobie trzeciej - beneficjentowi). Umowa powierniczego nabycia akcji 

może zostać zawarta zarówno w celu zabezpieczającym, jak i zarządczym.  

Umowa zarządu powierniczego, której przedmiotem są akcje może zostać 

skonstruowana jako szczególny rodzaj umowy akcjonariuszy 497 . Na mocy takiej 

umowy kilku akcjonariuszy przenosi swoje akcje na jednego z nich (powiernika), 

który realizuje prawa z ogółu akcji (swoich oraz powierzonych) w celu realizacji 

umowy oraz w sposób nią przewidziany. Umowy takie zawierane są w celu 

zapewnienia kontroli nad spółką, określenia zasad współpracy między 

akcjonariuszami, jak również w celu ochrony spółki przed ewentualnym wrogim 

przejęciem. Ochrona interesów powierzających realizowana jest poprzez zawarcie w 

umowie klauzuli o zakazie sprzedaży akcji oraz ustanowieniu blokady na rachunku 

papierów wartościowych powiernika. W przypadku akcji posiadających formę 

dokumentu najczęściej dochodziło do zasyndykowania akcji, czyli deponowaniu akcji 

u zaufanej osoby trzeciej np. banku lub notariusza498. 

Zawarcie umowy powierniczego nabycia akcji, nie może, co oczywiste, 

prowadzić do naruszenia swobody kontraktowania i obejścia prawa. Nie może zatem 

naruszać postanowień statutu ograniczających rozporządzanie akcjami. W przypadku 

akcji winkulowanych, powierzający zbywający takie akcje zobowiązany jest do 

 
496. J. Szewczyk, Osoba blisko związana w rozumieniu MAR, MoP 14/2018, s. 751-753. 
497 . M. Spyra, „Związanie” prawa do głosu w spółce akcyjnej. Dopuszczalność, konstrukcja, 

skuteczność, Transformacje Prawa Prywatnego 3/2000, s. 93; M. Michalski, Kontrola kapitałowa 
nad spółką akcyjną, Kraków 2004, s. 556-557 

498. M. Spyra, „Związanie”…, s. 93. 



 

 146 

poinformowania o tym spółki, pod sankcją nieważności takiej czynności prawnej499. 

Zawarcie umowy powierniczej zmierzającej do obejścia ograniczeń w zbywaniu akcji 

są niezgodne z zasadami współżycia społecznego, przez co wykraczają poza granice 

kodeksowej swobody kontraktowania i tym samym obciążone są sankcją 

nieważności500. Umowy takie nie mogą również prowadzić do obejścia prawa. Z takim 

przypadkami najczęściej będziemy mieć do czynienia w przypadku spółek 

publicznych. Sąd Apelacyjny w Łodzi stwierdził, że umowy powierniczego nabycia 

akcji spółki publicznej w celu jej wrogiego przejęcia naruszają swobodę 

kontraktowania 501 . W przytoczonej sprawie, celem wrogiego przejęcia spółki 

publicznej jej docelowy nabywca zawierał umowy powierniczego nabycia akcji z 

wieloma powiernikami, celem uniknięcia konieczności publikacji wezwań do 

sprzedaży akcji po przekroczeniu ustawowych progów udziału w kapitale 

zakładowym spółki przejmowanej. Tym samym spółka oraz jej akcjonariusze nie byli 

świadomi koncentracji akcji w jednym podmiocie i nie mieli możliwości obrony przed 

wrogim przejęciem. Ujawnienie zamiarów nabywcy nastąpiło dopiero na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy. Powyższe oznacza, że powiernicze nabycie akcji spółki 

publicznej aktualizuje obowiązek zawiadomienia KNF w trybie przewidzianym 

rozdziałem 4 ustawy o ofercie publicznej 502 . Inne ograniczenia związane z 

powierniczym nabyciem akcji mogą wynikać z obowiązków ustawowych związanych 

z obrotem takimi akcjami, np. wymogiem zawiadomienia KNF o zamiarze nabycia 

akcji towarzysza funduszy inwestycyjnych503, wymóg zgody KNF na zbycie akcji 

imiennych zakładu ubezpieczeń w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia dokonania 

wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS oraz zawiadomienia KNF o zamiarze nabycia 

takich akcji 504 , zawiadomieniem o zamiarze nabycia akcji giełdy lub domu 

maklerskiego505, czy też zawiadomienia KNF o zamiarze nabycia znacznych pakietów 

 
499. S. Sołtysiński. M. Mataczyński (w:) Kodeks…, s. 303. 
500. S. Sołtysiński. M. Mataczyński (w:) Kodeks…, s. 302. 
501. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 grudnia 2005 roku, I ACa 429/15. 
502 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1983). 

503. Por. Art. 54 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 605 z późn. zm.) 

504. Por. Art. 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i 
reasekuracyjnej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1130 z późn. zm.). 

505. Por. Art. 106 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. 
Dz.U. z 2021 r. poz. 328 z późn. zm.) 
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akcji banków506. 

Jednocześnie w przypadku zwierania umów powierniczych dotyczących akcji 

zarówno spółek publicznych, jak i niepublicznych należy mieć na uwadze 

ograniczenia wynikające reżimu koncentracji przedsiębiorstw przewidzianych w 

ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, a także obowiązków nałożonych na 

nabywców akcji na mocy przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i 

finansowaniu terroryzmu507. 

 

1.3.5. Weksle  

 

Z uwagi na szczególny reżim prawny właściwy dla obrotu wekslowego, 

wartym jest odrębne omówienie powierniczego przenoszenia własności weksla. Do 

celów powierniczych wykorzystywany jest pełnomocniczy, o którym mowa w art. 18 

prawa wekslowego508, w formie indosu własnościowego, zwanego również pełnym509. 

Już w 1929 roku, Sąd Najwyższy potwierdził dopuszczalność przekazywania weksla 

w celu inkasa na podstawie indosu zwykłego510, zaś w orzeczeniu z 13 września 1935 

roku, potwierdził uprawnienie indosariusza powierniczego do wytoczenia powództwa 

przeciwko dłużnikowi na podstawie indosu in blanco511. Indos powierniczy bywa 

również nazywany indosem pozornym512. 

Jak wskazuje Izabela Herpolitańska, w przypadku indosu powierniczego 

„istotne jest rozróżnienie dwóch stosunków: pierwszego, wewnętrznego, między 

indosantem a indosatariuszem oraz drugiego, zewnętrznego, między indosatariuszem 

a osobami trzecimi 513 ”. Stosunek wewnętrzny, zawarty między indosantem a 

indosatariuszem dotyczy określenia sposobu realizacji weksla przez indosatariusza 

oraz sposób rozliczenia środków uzyskanych przez indosariusza w wyniku procesu 

inkasa weksla. W takim stosunku prawnym indosatariusz jest powiernikiem, zaś 

indosant powierzającym. Porozumienia powiernicze najczęściej przybiera formę 

 
506. Por. Art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 2439 z późn. zm.). 
507. Szerzej o tym zagadnieniu będzie w dalszej części pracy. 
508 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 roku – Prawo wekslowe (tekst jedn. Dz.U. z 2022 . poz. 282).  
509. P. Nazarewicz, Szczególne rodzaje indosu wekslowego, Palestra 41/9-10/1997, s. 41. 
510. Por. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 1929 roku, III 2 C 123/29, Orzecznictwo 

Sądów Polskich, t. 8 1929, s. 571 i n. 
511. Por. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 13 września 1935 roku, C II 3002/24, Orzecznictwo 

Sądów Polskich, t. 15, z. 9, 1936, s. 474 - 476. 
512. P. Nazarewicz, Szczególne rodzaje…, s. 41. 
513. I. Heropolitańska, Prawo wekslowe i czekowe. Praktyczny komentarz, Warszawa 2011, s. 161. 
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umowy zlecenia 514 . Z kolei w stosunku zewnętrznym (wobec osób trzecich), to 

indosariusz występuje jako wierzyciel wekslowy 515 . Z uwagi na fakt, iż stosunki 

zewnętrzne indosu powierniczego regulują przepisy prawa wekslowego indosant nie 

odpowiada indosatariuszowi wekslowo, zaś ten ostatni może skutecznie indosować 

weksel dalej niezależnie od postanowień porozumienia powierniczego zawartego z 

indosantem516.  

Indosatariusz - powiernik, jak wspomniano powyżej, w wyniku indosu staje 

się wierzycielem wekslowym i działa we własnym imieniu517. Konsekwencją takiego 

stanu rzeczy jest to, że dłużnik wekslowy w przypadku indosu powierniczego 

zawartego celem inkasa ma uprawnienie do podnoszenia przysługujących mu 

zarzutów wobec indosanta, z uwagi na fakt, że ostateczne przysporzenie majątkowe 

zajdzie w sferze prawnej indosanta518. Zaś w przypadku, gdy indos powierniczy został 

zawarty w celu zabezpieczenia wierzytelności, w wyniku której indosatariusz 

zaspokoi swoją wierzytelności i ewentualnie rozliczyć z indosantem nadwyżkę 

uzyskanych środków, dłużnicy będą uprawnieni do podnoszenia wyłącznie zarzutów 

przysługujących im wobec indosatariusza519.  

Odrębnym reżimem prawnym rządzi się powiernicze przeniesienie praw 

przysługujących z weksla, choć cele ekonomiczne takiej umowy będą miały tożsamy 

charakter ekonomiczny co indos powierniczy. W takim przypadku stosuje się przepisy 

o przelewie wierzytelności, które zostały omówione w kontekście powierniczego 

zbycia wierzytelności. Stosowanie powierniczego przeniesienia praw z weksla będzie 

miało zastosowanie do takich weksli, w których zastosowano klauzulę „nie na 

zlecenie520”. 

W stosunku do czeków, na podstawie art. 23 prawa czekowego521 będą miały 

zastosowanie zasady indosu powierniczego weksla wskazane powyżej.  

W odniesieniu do towarowego papieru wartościowego jakim jest konosament, 

będą miały zastosowanie przepisy prawa wekslowego dotyczące indosu. Powyższe 

 
514. I. Heropolitańska, Weksel w obrocie gospodarczym, Warszawa 2015, s. 100. 
515. A. Szpunar, Komentarz do prawa wekslowego i czekowego, Warszawa 2001, s. 139 - 140. 
516. I. Heropolitańska, Prawo wekslowe…, s. 161. 
517. M. Czarnecki, L. Bagińska, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Warszawa 2018, s. 304. 
518. M. Czarnecki, L. Bagińska, Prawo…, s. 304. 
519. A. Szpunar, Komentarz…, s. 140. 
520. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 396. 
521 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 roku – Prawo czekowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 462). 
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wynika z regulacji art. 1 § 2 w zw. z art. 135 § 2 k.m522. Zgodnie z art. 1 § 2 k.m. do 

zakresu nieuregulowanego przepisami kodeksu morskiego w zakresie stosunków 

cywilnoprawnych stosuje się przepisy prawa cywilnego, zaś art. 135 § 2 k.m. wskazuje 

na zastosowanie indosu jako jednego z form przeniesienia własności konosamentu. Z 

tej przyczyny w doktrynie prawa morskiego uznaje się o zasadności zastosowania 

norm prawa wekslowego w zakresie indosu do przenoszenia konosamentu 523 . W 

przypadku zaś przelewu wierzytelności konosamentu, stosownie do art. 135 § 1 k.m. 

zastosowanie będą miały zasady dotyczące przenoszenia praw przysługujących z 

weksla. Z uwagi na brak ustawowego zakazu powierniczego przenoszenia własności 

konosamentu lub wierzytelności z niego przysługujących, należy przyjąć stanowisko 

o dopuszczalności powierniczego przeniesienia własności konosamentu na zasadach 

analogicznych, co w przypadku indosu powierniczego weksli oraz powierniczego 

przeniesienia wierzytelności wekslowej.  

 

1.3.6. Inne papiery wartościowe  

 

W stosunku do innych papierów wartościowych obecnych na rynku, takich jak 

obligacje, listy zastawne czy bankowe papiery wartościowe, certyfikaty inwestycyjne, 

warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe niezależnie, czy to notowanych na rynku 

regulowanym, czy też nie, szczegółowe zasady rozporządzania nimi będą miały 

zastosowanie także do zastosowania fiducji w stosunku do takich papierów. Sposób 

powierniczego nabycia innych papierów wartościowych z uwagi na szeroko 

rozpowszechniony obowiązek dematerializacji będzie zbliżony do opisanego w 

poprzednim podrozdziale sposobu powierniczego rozporządzania akcją, z różnicami 

właściwymi dla każdego z powyżej wskazanych papierów wartościowych524.  

 

 

 

 
522 Ustawa z dnia 18 września 2001 roku – Kodeks morski (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2175 z 
późn. zm.). 
523. M.H. Koziński, Zastosowanie instytucji indosu wekslowego w morskim obrocie handlowym, Prawo 

morskie, t. XXII 2006, s. 132. 
524. Por. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 396. Autor, co prawda, omawia w swoim opracowaniu zasady 

powierniczego obrotu papierami wartościowymi w formie dokumentowej , to wydaje się, że uwagi 
autora będą miały zastosowanie także do zdematerializowanych papierów wartościowych, których 
obrót powierniczy jest dopuszczalny jak wskazano w niniejszej rozprawie na przykładzie akcji. 
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1.3.7. Prawa autorskie  

 

Zagadnieniem podnoszonym w literaturze poświęconej powiernictwa jest 

tematyka związana ze zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi525. Jednocześnie 

wskazać należy, że dyskusja nad charakterem relacji pomiędzy organizacją 

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi a twórcami miała miejsce w odniesieniu 

do uchylonego już art. 104 p.a.526. Uznanie umowy zawartej pomiędzy OZZ a twórcą 

za rodzaj czynności powierniczej wynikała wprost z brzmienia art. 104 prawa 

autorskiego527, który wskazywał, że „organizacjami zbiorowego zarządzania prawami 

autorskimi lub prawami pokrewnymi (…) są stowarzyszenia zrzeszające twórców, 

artystów wykonawców, producentów lub organizacje radiowe i telewizyjne, których 

statutowym zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw 

autorskich (…)”. Tym samym w doktrynie prawa autorskiego przyjęto, że umowa 

pomiędzy OZZ a twórcą ma charakter powierniczy niejako z mocy ustawy528.  

Celem umowy zawieranej pomiędzy OZZ a twórcą było zarządzanie prawami 

autorskimi lub prawami pokrewnymi w interesie twórcy. Głównym celem zawierania 

takich umów była ochrona interesu twórcy. OZZ na zewnątrz występuje w imieniu 

własnym, lecz w relacji wewnętrznej z twórcą ma ona obowiązek rozliczenia się oraz 

przedstawienia sprawozdania z zarządu 529 . Tym samym twórca staje się 

powierzającym prawa majątkowe do swoich dzieł, zaś OZZ jest powiernikiem 

realizującym czynności zarządcze w interesie powierzającego. Do zadań OZZ 

realizowanych na podstawie umowy zarządzania prawami autorskimi należy przede 

wszystkim gromadzenie repertuaru danego twórcy, pobieranie wynagrodzeń, 

udzielanie zgody na korzystanie utworu, opracowywanie tabel wynagrodzeń oraz 

 
525. Por. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 146-147; P. Stec, Powiernictwo…, s. 236 - 239; J. Skubikowski, 

Zagadnienia powiernictwa na gruncie praw autorskich i pokrewnych, PUG 9/2004, s. 21-33; M. 
Kępiński (w:) SPP. Prawo autorskie. Tom 13, J. Barta (red.), Warszawa 2003, s. 538 - 540; E. Traple 
(w:) Prawa autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, J. Barta, R. Markiewicz (red.), Kraków 2005, 
s. 742; M. Bukowski, Cywilnoprawna pozycja organizacji zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi na przykładzie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, ZNUJ 1995, Nr 64, s. 9-25; S.Tomczyk 
(w:) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, E. Ferenc-Szydełko (red.), 
Warszawa 2016, s. 935. 

526. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 
póz. 83 z późn. zm.) 

527. M. Kępiński (w:) SPP. Prawo autorskie. Tom 13…, s. 538. 
528. Odrębny pogląd wyraził M. Bukowski, który wskazał, że relacja OZZ - twórca nie wykazuje oznak 

stosunku powierniczego, z uwagi na brak obowiązku ZAiKS-u do zwrotnego przeniesienia praw na 
twórcę. Por. M. Bukowski, Cywilnoprawna pozycja…, s. 9-25. 

529. M. Kępiński (w:) SPP. Prawo autorskie. Tom 13…, s. 538. 
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podział środków pomiędzy osoby uprawnione530. Dodatkowo wskazać należy, że w 

twórca ma prawo wskazać beneficjentów uprawnionych do otrzymywania środków 

uzyskanych przez OZZ w wyniku zarządzania prawami autorskimi do konkretnych 

dzieł twórcy. Od strony podmiotowej umowa o zarządzanie prawami autorskimi jest 

ograniczona, tj. po stronie powiernika może wystąpić wyłącznie OZZ. 

W kontekście umów o zarządzanie prawami autorskimi zawieranymi na 

podstawie art. 104 p.a. należy zgodzić się ze stanowiskiem P. Steca, który wskazał na 

quasi-powierniczy charakter takich umów. Wynika to z faktu, że ówczesne przepisy 

prawa autorskiego nie rozstrzygały wielu istotnych kwestii związanych z jej 

potencjalnie powierniczym charakterem np. brak jest wskazania, że OZZ działa jako 

właściciel powierzonych majątkowych praw autorskich, art. 104 p.a. milczy także o 

treści stosunku prawnego pomiędzy OZZ a twórcą, co więcej te same przepisy miały 

zastosowanie w przypadku działania OZZ jako powiernika, zastępcy pośredniego oraz 

negotiorum gestor531.  

Przechodząc do obecnie obowiązujących przepisów, analizie należy poddać 

regulację art. 29 u.o.z.z.532. Przytoczony przepis milczy na temat powierzenia prawa 

autorskich na rzecz OZZ. W konsekwencji wskazuje się, że taka umowa może 

przybierać dwie formy: zlecenie, czyli działania OZZ w charakterze zastępcy 

pośredniego, albo przeniesienia praw na OZZ533.  

Oznacza to, że należy podjąć próbę rozstrzygnięcia na ile umowa o zarządzanie 

prawami autorskimi oparta o konstrukcję przeniesienia praw na OZZ będzie miała 

charakter powierniczy. Okazuje się bowiem, że kwestia kwalifikacji takiej umowy nie 

jest do końca jasna. Wątpliwości budzi przede wszystkim rozszczepienie uprawnień 

co do dysponowania prawami autorskimi zarówno przez OZZ oraz twórców. Otóż, w 

doktrynie prawa cywilnego przyjmuje się, że jedynie uprawniony z praw autorskich 

może skutecznie zawrzeć umowę licencyjną dotyczącą należących do niego praw534. 

Odzwierciedleniem takie stanowiska jest art. 30 u.o.z.z. potwierdzający, że to 

 
530. S. Tomczyk (w:) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, E. Ferenc-

Szydełko (red.), Warszawa 2016, s. 935-936. 
531. P. Stec, Powiernictwo…, s. 238 - 239; 
532. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami 

pokrewnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1293). 
533 . M. Czajkowska-Dąbrowska, Relacje organizacji zbiorowego zarządzania z uprawnionymi i 

zarządzanie przychodami z praw (w:) Ustawy autorskie. Komentarze. Tom II. Prawo autorskie i 
prawa pokrewne. Ochrona baz danych. Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami 
pokrewnymi, R. Markiewicz (red.), Warszawa 2021, s. 2483-2484. 

534. M. Czajkowska-Dąbrowska, Relacje…, s. 2484. 
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uprawniony ma prawo do udzielania licencji osobie trzeciej co do utworów objętych 

umową z OZZ, jeśli udzielenie licencji nie wiąże się z osiąganiem bezpośrednich lub 

pośrednich korzyści majątkowych. Z drugiej strony OZZ uprawnione jest do 

zarządzania prawami autorskimi. Do czynności zarządu prawami autorskimi, zgodnie 

z art. 3 ust. 1 u.o.z.z. zaliczamy obejmowanie praw w zbiorowy zarząd, zawieranie 

umów o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór 

wynagrodzenia za takie korzystanie, pobór, podział i wypłata przychodów z praw, 

monitorowanie korzystania z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych przez 

użytkowników, dochodzenie ochrony praw autorskich lub praw pokrewnych.  

Tym samym, przyjmując powierniczy charakter umowy o zarządzanie 

prawami autorskimi doszłoby do konfliktu lub nawet do rozszczepienia majątkowych 

prawa autorskich. W takim przypadku, pomimo że właścicielem praw jako powiernik 

byłaby OZZ, to i tak w zakresie dotyczącym udzielania licencji decydowałby twórca. 

Konflikt ten, jakkolwiek bardzo zajmujący, nie został rozstrzygnięty w doktrynie 

prawa autorskiego, więc tym bardziej niniejsza rozprawa nie jest miejscem do 

zajmowania ostatecznego stanowiska 535 . Niemniej wydaje się, że nie możemy 

kwalifikować umowy o zarządzanie prawami autorskimi, o której mowa w art. 29 

u.o.z.z., właśnie z uwagi na ów konflikt. W mojej ocenie umowa taka posiada pewne 

elementy powiernictwa, gdyż w stosunkach zewnętrznych zamiast artysty występuje 

OZZ, które działa w imieniu własnym i na własną rzecz, zaś w interesie twórcy. Z 

drugiej strony, pomimo faktycznego przeniesienia własności prawa autorskich na 

OZZ, to dalej, w niektórych kwestiach to twórca pozostaje ich wyłącznym 

dysponentem, który nie musi być zastępowany przez powiernika w postaci OZZ.  

Od strony formalnej umowa o zarządzanie prawami autorskimi może dotyczyć 

wszystkich dzieł danego twórcy lub tylko utworów danego rodzaju powstałych przed 

zawarciem umowy lub w czasie jej trwania. Umowa zawierana jest w formie pisemnej, 

elektronicznej lub dokumentowej. Jednocześnie OZZ może odmówić zawarcia takiej 

umowy wyłącznie z ważnej przyczyny oraz jest zobowiązana wskazać twórcy 

uzasadnienie w formie pisemnej lub elektronicznej. Od strony podmiotowej 

uprawnionym do zawarcia takiej umowy jest wyłącznie OZZ.  

Dodatkowo warto wspomnieć o prawach własności przemysłowej. W obecnej 

ustawie nie wskazano żadnych ograniczeń536, co do przekazania przez uprawnionego 

 
535. M. Czajkowska-Dąbrowska, Relacje…, s. 2484-2485. 
536. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 
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z praw własności przemysłowej, do oddania tych praw w zarząd do 

wyspecjalizowanego podmiotu 537 . Przedmiotem takiego przekazania mną być 

wszelkie przedmioty chronione prawem własności przemysłowej, tj. wynalazki, 

wzory użytkowe, projekty racjonalizatorskie, programy komputerowe etc538. Do tego 

rodzaju transakcji wykorzystuje się konstrukcję umowy o świadczenie usług, do której 

stosuje się przepisy o zleceniu. Zaś stronami umowy będą oddający oraz biorący w 

zarządu539. Tym samym w praktyce obrotu prawami własności przemysłowej, inaczej 

niż w przypadku praw autorskich wypracowano model przekazania zarządzania oparty 

o zastępstwo pośrednie, a nie powiernictwo. Niemniej zgodnie z zasadą swobody 

umów nie ma żadnych przeszkód, aby zawrzeć taką umowę w oparciu o konstrukcje 

powiernictwa, jednakże nie jest to praktyka przyjęta w obrocie, z uwagi na szereg 

ryzyk związanych z taką konstrukcją umowy, dotyczących przede wszystkim 

nieuczciwego zachowania powiernika, na które wskazuje P. Stec540. 

 

2. Instytucje zbiorowego inwestowania 

 

Jednym z podstawowych celów, dla którego w obrocie prawnym 

wykorzystywane jest powiernictwo typu zarządczego jest działalność inwestycyjna. 

Polega ona na przekazaniu powiernikowi aktywów w celu ochrony siły nabywczej 

tych aktywów, a także zwiększenia ich wartości w czasie 541 . Powiernictwo w 

działalności inwestycyjnej może być wykorzystywane w dwojaki sposób. Pierwszym 

z nich jest tworzenie instytucji zbiorowego inwestowania, lokujących swoje aktywa 

zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną, w celu zwiększenia ich wartości, zgodnie z 

interesem uczestników. Zaliczyć tu należy, w szczególności fundusze inwestycyjne 

oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Drugim polem 

wykorzystania powiernictwa w działalności inwestycyjnej jest świadczenie usług 

bankowości inwestycyjnej dopasowanej pod specyficzne wymagania konkretnego 

klienta, w ramach świadczenia przez firmy inwestycyjne tzw. usług szytych na miarę. 

W ramach tego rodzaju usług wskazać należy zarządzanie przez firmy inwestycje 

 
508). 

537. P. Stec, Powiernictwo…, s. 239. 
538. A. Szewc (w:) Prawo własności przemysłowej, A. Szewc, G. Jyż, Warszawa 2011, s. 312. 
539. A. Szewc (w:) Prawo…, s. 313. 
540. P. Stec, Powiernictwo…, s. 239. 
541. M. Michalski (w:) Prawo o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, M. Michalski, L. Sobolewski, 

Warszawa 1999, s. 7. 
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portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych.  

 

2.1. Pojęcie funduszu inwestycyjnego 

 

Fundusze inwestycyjne stanowią jedną z podstawowych form zbiorowego 

inwestowania polegająca na lokowaniu przez fundusz aktywów zebranych od 

inwestorów indywidualnych. Lokowanie posiadanych środków na rynku kapitałowym 

pośrednio, z wykorzystaniem wehikułów inwestycyjnych ma na celu przede 

wszystkim dywersyfikację ryzyka inwestora indywidualnego, gdyż dzięki 

zaangażowaniu środków w fundusz inwestycyjny pośrednio nabywa on różnorakie 

instrumenty finansowe, na których nabycie przy niewielkiej skali zaangażowania było 

nieopłacalne lub wręcz niemożliwe, co zmniejsza ryzyko inwestycyjne. Dodatkowo 

korzystanie z kolektywnych form inwestowania pozwala na korzystanie przez 

inwestorów z wiedzy i kompetencji profesjonalnych podmiotów. Z drugiej strony 

gromadzenie kapitału za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych pozwala na 

zaangażowanie znacznych środków pieniężnych, co umożliwia podejmowanie 

skuteczniejszych decyzji inwestycyjnych oraz stworzenie optymalnego portfela lokat 

pozwalającego na maksymalizację osiąganych wyników542. 

Początki funkcjonowania funduszy inwestycyjnych sięgają XVIII w., kiedy to 

w Amsterdamie, w odpowiedzi na kryzys gospodarczy lat 1772 - 1773, holenderski 

kupiec Adriaan van Ketwich w 1774 roku utworzył trust Eendragt Maakt Magt, 

którego celem było ograniczenie ryzyka inwestycyjnego dla mniejszych inwestorów 

poprzez dywersyfikację lokat i inwestowanie powierzonych środków w przede 

wszystkim papiery dłużne podmiotów austriackich, holenderskich, hiszpańskich, 

holenderskich plantacji rozlokowanych w Indiach Zachodnich oraz obligacji 

emitowanych przez Rosję, Szwecję oraz księstwa niemieckie543. Jak już wspomniano, 

fundusz ten przyjął formę trustu, co oznacza, że inwestorzy przekazali zarządzającemu 

własność swoich środków pieniężnych w celu realizacji określonej strategii 

 
542. M. Michalski (w:) Prawo…, s. 5-7. 
543. K.G. Rouwenhorst, The Origins of Mutual Funds, Yale ICF Working Paper No. 04-48, New Haven 

2004, s. 1. Warto wskazać, iż fundusz w dokumencie ofertowym (nazwanym prospectus) dokładnie 
określone m.in. przedmioty lokat, obowiązki informacyjne powiernika wobec inwestorów, zasady 
dywersyfikacji lokat, a także wynagrodzenie zarządzającego (Por. K.G. Rouwenhorst, The 
Origins…, s. 5-9). 
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inwestycyjnej. Niekiedy uznaje się, że pierwowzorami współczesnych funduszy 

inwestycyjnych był utworzony w 1822 roku w Brukseli fundusz umożliwiający 

lokowanie środków pieniężnych w zagraniczne papiery dłużne lub powstały w 

Genewie w 1849 roku fundusz pod nazwą Société civile Genèvoise d’emploi de 

fonds544. 

W krajach anglosaskich fundusze inwestycyjne zaczęły powstawać w II 

połowie XIX w., wraz z rozwojem rewolucji przemysłowej i wzrastającym 

zapotrzebowaniem na kapitał dużych przedsiębiorstw przemysłowych545. Pierwszymi 

angielskimi funduszami inwestycyjnymi były The London Financial Association oraz 

Het International Societatis utworzone w 1863 roku546, albo utworzony w 1868 roku 

Foreign and Colonial Government Trust547. W Stanach Zjednoczonych, natomiast 

kluczowe znaczenie dla rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych miało utworzenie w 

1873 przez Roberta Fleminga First Scottish American Investment Trust, pierwotnie 

inwestującego środki w obligacje wysokiego ryzyka amerykańskich spółek 

kolejowych548. W kolejnych latach, w Stanach Zjednoczonych zaczęły powstawać 

kolejne fundusze inwestycyjne, początkowo przypominające dzisiejsze fundusze 

zamknięte, m.in. The Boston Personal Property Trust, The Railway and Light 

Securities Fund, który jako pierwszy wykorzystał dźwignię finansową w celu 

nabywania lokat549. Pierwszym funduszem typu otwartego był zaś utworzony w 1924 

roku The Massachusettes Investors Trust550. Lata dwudzieste XX w. były okresem 

szybkiego wzrostu instytucji zbiorowego inwestowania. Aż do kryzysu finansowego 

1929 roku istniało, na rynku amerykańskim istniało ok. 400 różnych funduszy 

inwestycyjnych551. Obecnie w Stanach Zjednoczonych fundusze inwestycyjne działają 

na podstawie Securities Act of 1933 oraz Investment Company Act of 1940, a ich 

działalność nadzorowana jest przez U.S. Securities and Exchange Commission. 

 
544. Por. M. Michalski, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (w:) Szczególne formy spółek, A Kidyba 

(red.), Warszawa 2017, s. 938; A. Chróścicki, Fundusze inwestycyjne i emerytalne. Komentarz do 
ustawy o funduszach inwestycyjnych i ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych, Warszawa 1998, s. 13. 

545. P. Zawadzka, Fundusz inwestycyjny w systemie instytucji finansowych, Warszawa 2009, s. 107. 
546. A. Chróścicki, Fundusze…, s. 13. 
547. K.G. Rouwenhorst, The Origins…, s. 16. 
548. W. Bień, Rynek papierów wartościowych, Warszawa 2004, s. 196; K.G. Rouwenhorst, The 

Origins…, s. 16. 
549. A. Chróścicki, Fundusze…, Warszawa 1998, s. 13. 
550. A. Chróścicki, Fundusze…, s. 14. 
551. E. Mirosław, Fundusze powiernicze w Polsce, Materiały i Studia, z.83, Narodowy Bank Polski, 

Departament Analiz i Badań, Warszawa 1999, s. 11. 
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Fundusze w Stanach Zjednoczonych obecnie działają najczęściej w formie spółek 

inwestycyjnych, których ustrój sprawia, że można je klasyfikować albo jako fundusze 

otwarte, albo jako fundusze zamknięte, Unit Investment Trust, a także face amount 

certificate companies552. W Wielkiej Brytanii, z kolei przybierają formę Unit Trust 

opartą o zasady własności powierniczej oraz Open-ended Investment Company, 

zbliżonej w konstrukcji do spółki inwestycyjnej. Podstawowym aktem prawnym 

regulującym funkcjonowanie zbiorowych wehikułów inwestycyjnych jest Financial 

Services Act 1986. Model francuski przewiduje istnienie funduszy w formie spółek 

inwestycyjnych o zmiennym kapitale (SICAV), funduszy wspólnego inwestowanie 

(FCP) stanowiące wyłącznie pozbawioną osobowości prawnej masę majątkową oraz 

fundusze inwestujące w wierzytelności (FCC), będące wehikułami służącymi 

sekurytyzacji553. 

W Polsce, od 1991 do 1997 roku wprost dopuszczano tworzenie funduszy 

powierniczych. Zgodnie z art. 2 pkt 7 p.p.o.p.w.554, funduszem powierniczym była 

wyodrębniona finansów wspólna masa majątkowa uczestników, o zmiennej wartości 

i stałym przeznaczeniu gospodarczym, zarządzana przez towarzystwo funduszy 

powierniczych, natomiast ich konstrukcja przypominała obecne fundusze 

inwestycyjne otwarte. W obecnym stanie prawnym, stosownie do art. 3 ust. 1 u.f.i. 

fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym celem jest lokowanie 

środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek 

uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w określone w ustawie papiery 

wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Przy czym 

specyfika funduszu inwestycyjnego polega na tym, że jest on z jednej strony osobą 

prawną, lecz faktycznie stanowi on wyłącznie wyodrębnioną masę majątkową, na 

którą składają się zebrane wpłaty oraz nabyte za nie aktywa555. Obecnie, w polskiej 

doktrynie wyróżnia się dwa rodzaje funduszy inwestycyjnych, statutowe i umowne556. 

Pierwszy rodzaj charakteryzuje się tym, że fundusz przybiera formę prawną spółki 

 
552. Zob. szerzej: M. Michalski, L. Sobolewski, Prawo o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, 

Warszawa 1999, s. 19-26. 
553. M. Michalski, Towarzystwa…, s. 939-940. 
554. Ustawa z dnia 22 marca 1991 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i 

funduszach powierniczych (Dz.U. 1991 nr 35 poz. 155 z późn. zm.). 
555. W. Pochmara, A. Zapała, Prawa uczestnika funduszu inwestycyjnego i sposób ich realizacji, 

Warszawa 2004, s. 16. 
556. A. Chłopecki (w:) SPH. Prawo instrumentów finansowych. Tom 4, M. Stec (red.), Warszawa 2016, 

s. 382. 
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akcyjnej, gdzie uczestnicy funduszu posiadają status akcjonariusza557. Drugim typem 

są fundusze umowne, które są wyłącznie wyodrębnioną masą majątkową pozbawioną 

osobowości prawnej 558 . Warto wskazać także, że w polskim porządku prawnym 

funduszami inwestycyjnymi o charakterze statutowym będą alternatywne spółki 

inwestycyjne. Przybierają one formę prawną spółki kapitałowej albo spółki 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, której jedynym komplementariuszem jest 

spółka kapitałowa559. Natomiast jedynym dopuszczalnym przedmiotem działalności 

alternatywnej spółki inwestycyjnej jest, zgodnie z art. 8a ust. 3 u.f.i „zbieranie 

aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów 

zgodnie z określoną polityką inwestycyjną”, tym samym oznacza to, że nie może ona 

wykonywać innych czynności niż te wskazane przepisie560 . A zatem wewnętrznie 

zarządzana alternatywna spółka inwestycyjna (przybierająca formę prawną spółki 

kapitałowej) spełnia definicję funduszu inwestycyjnego i może być klasyfikowana 

jako instytucja zbiorowego inwestowania typu statutowego. Patrząc przez pryzmat 

kryterium osobowości prawnej zasadnym jest wskazanie, że fundusze inwestycyjne 

obecne w reżimie ustawy o funduszach inwestycyjnych, tj. fundusz inwestycyjny 

otwarty, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty oraz fundusz inwestycyjny 

zamknięty należy zaliczyć do funduszy typu statutowego561.  

W polskim ustawodawstwie za fundusze typu umownego możemy uznać 

alternatywną spółkę inwestycyjną zarządzaną zewnętrznie, to znaczy taką która 

przybiera formę spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, której jednym 

komplementariuszem jest spółka kapitałowa. Klasyfikacja zewnętrznie zarządzanej 

alternatywnej spółki inwestycyjnej wynika z faktu, iż fundusz taki przybierając formę 

spółki osobowej 562 , pozbawiony jest osobowości prawnej. Innym przykładem 

instytucji o charakterze zbliżonym do funduszu inwestycyjnego typu umownego jest 

zbiorczy portfel papierów wartościowych zarządzany przez towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, stanowiący wyodrębnioną współwłasność łączną uczestników 

 
557. Najczęściej wskazywanym przykładem takich instytucji jest francuska spółka akcyjna o kapitale 

zmiennym (SICAV). Charakteryzuje się ona tym, że prowadzi ona ciągłą emisję akcji, a także stale 
nabywa swoje akcje celem ich umorzenia, co nadaje jej cechy zbliżone do polskich funduszy 
inwestycyjnych otwartych. 

558. A. Chłopecki (w:) SPH. Prawo instrumentów finansowych. Tom 4…, s. 383. 
559. Art. 8a ust. 2 u.f.i. 
560. M. Walenda, Alternatywne spółki inwestycyjne jako nowy rodzaj wehikułów inwestycyjnych w 

Polsce, Warszawa 2019, s.12. 
561. Odmiennie: M. Michalski, L. Sobolewski, Prawo…, s. 11. 
562. Stosownie do art 4 § 1 pkt 1 k.s.h. do spółek osobowych zalicza się m.in. spółkę komandytową i 

spółkę komandytowo-akcyjną. 
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posiada pewne cechy funduszy tego rodzaju. Innym przykładem instytucji zbliżonej 

do funduszu inwestycyjnego typu umownego jest umowa związana z 

ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, tzw. UFK563 , której istota polega na 

jednoczesnym zapewnieniu ochrony ubezpieczeniowej klientowi ubezpieczyciela oraz 

długoterminowej inwestycji przekazanych przez ubezpieczonego środków 

pieniężnych 564 . W przypadku UFK nie możemy oczywiście mówić o funduszu 

inwestycyjnym, jednakże funkcja inwestycyjna stanowi działalność konkurencyjną 

wobec usług zarządzanie portfelem oraz funduszy inwestycyjnych 565 . Jednakże 

umowna konstrukcja, a także w części zbliżone cele UFK i funduszy inwestycyjnych, 

tj. inwestowanie przekazanych przez klientów środków pieniężnych pozwala na 

uznanie UFK za konstrukcję zbliżoną do funduszu inwestycyjnego typu umownego.  

Co do polskiego modelu funduszy inwestycyjnych, to jak zauważają Marek 

Michalski oraz Ludwik Sobolewski należy zaliczyć do modelu umownego566. Autorzy 

fundusze typu statutowego utożsamiają z istnieniem spółek inwestycyjnych, w których 

inwestorom przysługują wyłącznie uprawnienia korporacyjne, zaś własność środków 

pieniężnych oraz nabytych lokat przysługuje takiej spółce. Takie podejście wydaje się 

jednak zbyt wąskie, gdyż decydującym kryterium dla rozróżnienia funduszy typu 

statutowego i umownego jest posiadania osobowości prawnej, która w polskim 

porządku prawnym została funduszom, skądinąd niesłusznie, ex lege nadana. Nadto, 

należy wskazać, iż uprawnienia uczestników funduszy inwestycyjnych dotyczące, czy 

to zasiadania w zgromadzeniu inwestorów, czy też radzie inwestorów mają charakter 

zbliżony do uprawnień korporacyjnych wynikających z akcji lub udziałów w spółce z 

ograniczoną odpowiedzialnością 567 , należy opowiedzieć się za statutowym 

charakterem funduszy inwestycyjnych uregulowanych reżimem ustawy o funduszach 

inwestycyjnych.  

 
563. UFK zostały zdefiniowane w art. 22-24 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

oraz w dziale I grupie 3 przedmiotowej ustawy. W zakresie charakteru prawnego UFK por. M. 
Szczepańska, Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem inwestycyjnym, Warszawa 
2011 wraz z recenzją K. Ślebzak, Rec. Magdalena Szczepańska: Ubezpieczenie na życie z 
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Warszawa 2011, Wolters Kluwer Polska, s. 416, PiP 
2012, nr 10. s. 121-124. 

564. M. Romanowski, Oznaczenie sumy ubezpieczenia z dołu w umowie ubezpieczenia na życie i na 
dożycie z elementem inwestycyjnym, „Iustitia” 2017, nr 4, s. 192. 

565. M. Romanowski, Umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w 
świetle przepisów Kodeku cywilnego i projektowanych w tym zakresie zmian, „Wiadomości 
ubezpieczeniowe”, numer specjalny Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym - ich rola, wartość, dobre praktyki 2013, s. 15. 

566. M. Michalski, L. Sobolewski, Prawo…, s. 11. 
567. W. Pochmara, A. Zapała, Prawa…, s. 76. 
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2.1.1. Konstrukcja funduszy powierniczych 

 
W polskim porządku prawnym, w okresie od 1991 roku do 2000 roku 568 , 

funkcjonowały fundusze powiernicze. Pomimo że w obecnym stanie prawnym 

dopuszczalna jest jedynie działalność funduszy inwestycyjnych opartych na normach 

ustawy o funduszach inwestycyjnych, to z perspektywy tematu niniejszej dysertacji 

warto przybliżyć charakter prawny funduszy powierniczych. 

Fundusze powiernicze zostały uregulowane w Rozdziale 8 p.p.o.p.w 569 .i 

przybierały one formę zbliżoną do dzisiejszych funduszy inwestycyjnych otwartych, 

co znajdywało odzwierciedlenie w charakterze jednostek uczestnictwa, zasadach ich 

umarzania, a także polityce inwestycyjnej570. Zgodnie z art. 2 pkt 7 p.p.o.p.w. przez 

fundusz powierniczy rozumie się „wyodrębnioną finansowo wspólną masę majątkową 

uczestników, o zmiennej wartości i stałym przeznaczeniu gospodarczym, zarządzaną 

przez towarzystwo funduszy powierniczych”. Uzupełnienie powyższej definicji 

stanowi art. 89 § 1 p.p.o.p.w., który określa cel istnienia takich funduszy jako 

„zbiorowe lokowanie środków pieniężnych w papiery wartościowe”, a także art. 90 § 

1 komentowanej ustawy, wskazujący na przedmiot działalności towarzystwa funduszy 

powierniczych wskazujący na formę zarządzania funduszami powierniczymi, tj. 

lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólnych rachunek 

uczestników funduszu. 

Z powyżej wskazanej definicji legalnej wynika, że fundusz powierniczy stanowi 

wyłącznie wyodrębnioną od majątku towarzystwa funduszy powierniczych masę 

majątkowa stanowiącą współwłasność łączną uczestników, o zmiennej wartości w 

czasie, posiadającą stałe przeznaczenie gospodarcze. Intuicyjnie należałoby 

stwierdzić, iż konstrukcja funduszu powierniczego nie jest oparta o powiernictwo 

sensu stricto i nie stanowi własności powierniczej towarzystwa funduszy 

powierniczych571. Zgodnie z przywoływanym już art. 90 § 1 p.p.o.p.w. towarzystwo 

 
568. Przepisy o funduszach powierniczych zostały uchylone w 1997 roku, natomiast na mocy art. 152 

ust. 1 ustawy z 28 sierpnia 1997 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. 1997 r. nr 139 poz. 933) 
mogły one prowadzić działalność w tej formie przez kolejne 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy. 

569. Ustawa z dnia 22 marca 1991 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i 
funduszach powierniczych (tekst jedn. Dz.U. 1994 r. nr 58 poz. 239). 

570. Na ich podobieństwo do funduszy inwestycyjnych otwartych wskazuje również treść przepisów 
przejściowych u.f.i. przewidujących przekształcenie funduszy powierniczych w fundusze 
inwestycyjne otwarte. 

571 . L. Sobolewski (w:), Prawo o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, M. Michalski, L. 
Sobolewski, Warszawa 1999, s. 62-63. 
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zarządza masą funduszu powierniczego w imieniu własnym i na wspólny rachunek 

uczestników funduszu, a zatem na zasadach zastępstwa pośredniego, które w 

przypadku szerokiego rozumienia powiernictwa, może stanowić jego kontraktową 

formę. Dodatkowo podkreślenia wymaga, że ustawa w art. 90 § 1 posługuje się 

sformułowaniem „lokowanie powierzonych pieniędzy”. Przyjmując powyższą 

interpretację, idąc, jak się wydaje, w ślad za intencją ustawodawcy, należy uznać, iż 

fundusz powierniczy stanowił formę powiernictwa umownego przypominającą 

fiducję typu germańskiego, gdzie uczestnicy funduszu przenoszą na towarzystwo 

uprawnienie do wykonywania zarządzania przekazanymi (czy też kierując się 

sformułowaniem p.p.o.p.w. „powierzonymi”) środkami pieniężnymi, pozostając nadal 

właścicielami uprawnionymi z wierzytelności z tytułu wykupu jednostek 

uczestnictwa. I to właśnie owe uprawnienie z wierzytelności wobec towarzystwa 

stanowiło o wspólności uczestników572. Wzmocnieniem powyższej argumentacji jest 

to, że zgodnie z art. 90 § 2 p.p.o.p.w., to towarzystwo w imieniu własnym i na wspólny 

rachunek uczestników funduszu uprawnione jest do wykonywania uprawnień z 

nabytych na rzecz funduszu papierów wartościowych oraz do dysponowania 

wszelkimi prawami z nich wynikającymi. Natomiast w przypadku funduszy 

powierniczych nie może być mowy o ich klasyfikacji jako polskiego odpowiednika 

trustu, czy też, jak wskazano powyżej, instytucji powiernictwa sensu stricto. Niemniej 

podkreślenia wymaga fakt, iż ówczesnej doktrynie prawa rynków kapitałowych 

przetoczyła się dyskusja dotycząca statusu prawnego funduszu powierniczego, dążąca 

do rozstrzygnięcia o powierniczym lub współwłasnościowym charakterze środków 

zgromadzonych przez fundusz573. Stwierdzić zatem należy, że większość doktryny 

uznała, że majątek funduszy powierniczych, wbrew swojej nazwie, stanowił 

współwłasność łączną uczestników, a nie powierniczą własność towarzystwa574. 

Nadto, dla porządku wywodu należy wskazać, że fundusze powiernicze należy 

zakwalifikować jako fundusze typu umownego, z uwagi na fakt, iż stanowią one 

wyłącznie pozbawioną osobowości prawnej masę majątkową. Ich polityka lokacyjna, 

 
572. L. Sobolewski (w:), Prawo…, s. 65. 
573. Por. G. Kościelniak, Fundusze powiernicze, Kraków 1998, s. 64-69 i cyt. tam lit. 
574 . Por. A. Chłopecki, Fundusze powiernicze - współwłasność czy powiernictwo, „Przegląd 

Podatkowy”, 3/1993; M. Dyl, Aspekty prawne związane z funkcjonowaniem funduszów 
powierniczych w Polsce, „Zeszyty PBR-CASE, 1995; R. Czerniawski, M. Wierzbowski, Prawo o 
publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. Komentarz, Warszawa 
1996, s. 187-188. Odmiennie: L. Sobolewski, Prawo…, s. 65. L. Sobolewski uznaje, że treść 
stosunku prawnego łączącego uczestnika funduszu oraz towarzystwo polega na prostym 
powierzeniu środków na podstawie umowy o lokowanie. 
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w porównaniu do obecnie funkcjonujących funduszy inwestycyjnych, była bardzo 

ograniczona, gdyż przedmiotem lokat, stosownie do art. 89 § 1 p.p.o.p.w. mogły być 

wyłącznie papiery wartościowe.  

Próbując rozstrzygnąć, czy w świetle niniejszej pracy fundusze powiernicze 

faktycznie są instytucjami opartymi o fiducję należy stwierdzić, że nie są. Posiadają 

natomiast pewne cechy powiernictwa, o czym świadczy wskazana argumentacja 

klasyfikująca fundusze powiernicze jako fiducję typu germańskiego, natomiast dla 

uznania relacji uczestnik - fundusz powierniczy za stosunek powierniczy modelu 

romańskiego brakuje jednoznacznej podstawy prawnej, która ustanawiałaby 

niedopuszczalność włączenia majątku funduszu powierniczego do masy upadłości 

towarzystwa, niejako „odcinając” możliwość zaspokojenia się przez wierzycieli 

towarzystwa z majątku funduszu, wzmacniając tym samym ochronę interesu 

funduszu, jak i jego uczestników575. 

 

2.1.2. Charakter prawny funduszy inwestycyjnych w polskim porządku 

prawnym  

 

Pomimo że aktualna konstrukcja funduszy inwestycyjnych nie jest w żadnej 

mierze oparte o powiernictwo 576 , jednakże dla porządku wywodu zasadnym jest 

krótkie omówienie ich charakteru prawnego. Ma to na celu wskazanie zalet i 

mankamentów obecnego reżimu prawnego regulującego funkcjonowanie instytucji 

zbiorowego inwestowania, co z kolei, posłuży do sformułowania wniosków w zakresie 

dopuszczalności utworzenia inwestycyjnego odpowiednika trustu pod prawem 

polskim, a także postulatów de lege ferenda odnośnie do funkcjonowania funduszy 

inwestycyjnych pod kątem uwzględnienia problematyki powiernictwa577.  

W rozumieniu, najpierw ustawy o funduszach inwestycyjnych z 1997 roku578, 

 
575. L. Sobolewski (w:)…, s. 63-64; A. Chróścicki, Fundusze…, s. 36 i n. 
576 . W doktrynie prawa rynków kapitałowych istnieje konsensus, co do braku powierniczego 

charakteru funduszy inwestycyjnych. Por. P. Zawadzka (w:) Ustawa o funduszach inwestycyjnych. 
Komentarz, R. Mroczkowski (red.), Warszawa 2014, s. 90; A. Chłopecki (w:) SPH. Prawo 
instrumentów finansowych Tom 4…, s. 383 i n.; A. Chróścicki, Fundusze…, s. 37; A. Powierża, 
Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne jako osoby prawne, PPH 2000, nr 5, s. 37; R. 
Mroczkowski, Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi, Warszawa 2011, s. 139. 

577. Poza zakresem badania pozostaną produkty inwestycyjne dotyczące kapitałowego filara systemu 
emerytalnego, tj. otwarte fundusze emerytalne, pracownicze programy emerytalne, pracownicze 
plany kapitałowe, indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konto zabezpieczenia 
emerytalnego, gdyż co do zasady oparte są one o istniejące konstrukcje funduszy inwestycyjnych.  

578 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. 1997 Nr 139 poz. 933). 
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a następnie obecnej ustawy o funduszach inwestycyjnych funduszem inwestycyjnym 

jest „osoba prawna, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie 

środków pieniężnych zebranych w drodze proponowani nabycia jednostek 

uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w określone w ustawie papiery 

wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe579”.  

Art. 3 ust. 4 u.f.i. wyróżnia dwa rodzaje funduszy inwestycyjnych. Są to 

fundusze inwestycyjne otwarte (działające w oparciu o dyrektywę UCITS580) oraz 

alternatywne fundusze inwestycyjne (działające w oparciu o dyrektywę ZAFI581), do 

których zaliczamy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty oraz fundusz 

inwestycyjny zamknięty. Specyficznym typem alternatywnego funduszu 

inwestycyjnego jest alternatywna spółka inwestycyjna, której działalność może być 

prowadzona w formie spółki kapitałowej w tym europejskiej (wewnętrznie zarządzane 

ASI) lub spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, w których 

jedynym komplementariuszem jest spółka kapitałowa, w tym spółka europejska 

(zewnętrznie zarządzane ASI). Wyłącznym przedmiotem działalności ASI jest 

zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych 

inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Jednakże z uwagi na 

ustanowioną przez ustawodawcę formę ASI jako spółki, a tym samym jednoznacznie 

przesądzającą o charakterze inwestorów ASI jako udziałowców takiej spółki nie będą 

przedmiotem głębszej analizy w niniejszej rozprawie582. 

Wracając, natomiast do samego pojęcia funduszu inwestycyjnego, to jak już 

wspomniano w niniejszej pracy, zarówno FIO, SFIO oraz FIZ są funduszami 

inwestycyjnymi typu statutowego, z uwagi na przyznaną im przez ustawodawcę 

 
579. Art. 3 ust. 1 u.f.i. Dla potrzeb niniejszej pracy posługiwać się aktualnie obowiązującą definicją 

legalną funduszu inwestycyjnego, niemniej w rozumieniu art. 2 ust. 1 u.f.i. z 1997 roku funduszem 
inwestycyjnym jest „osoba prawna, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie 
środków pieniężnych zebranych publicznie w określne w ustawie papiery wartościowe i inne prawa 
majątkowe. 

580  Dyrektywa Parlamentu i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.Urz.UE.L 2009 Nr 302, 
str. 32). 

581 Dyrektywa Parlamentu i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz 
rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) 1095/2010 (Dz.Urz.UE.L 2011 Nr 174, str. 1). 

582. Szerzej o istocie ASI por. M. Walenda, Alternatywne spółki…, Warszawa 2019; D. Sekulska, P. 
Sekulski, Alternatywne spółki inwestycyjne i ich zarządzający jako nowa forma regulowanej 
działalności inwestycyjnej w Polsce, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” nr 2 (46) 2019, s. 
52-64; P. Sekulski, D. Zielińska, Fundusze venture capital w świetle prawa polskiego i 
wspólnotowego (w:) Problemy nauk prawnych. Tom 3, K. Pujer (red.), Wrocław 2017, s. 101-110. 
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osobowość prawną. Drugim elementem wyróżniającym fundusze inwestycyjne jest 

przedmiot działalności, polegający wyłącznie na lokowaniu pozyskanych od 

inwestorów środków w określone w ustawie prawa majątkowe. Należy zatem 

stwierdzić, iż przyjęty w polskim porządku prawnym model funduszy inwestycyjnych 

zgody jest z ich istotą, to znaczy jest instytucją zbiorowego inwestowania, którego 

podstawowym celem jest - co do zasady - zwiększenie wartości lokat, a co za tym idzie 

osiągnięcie zadowalających stóp zwrotu dla inwestorów. 

 

2.1.2.1. Fundusze inwestycyjne a osobowość prawna  

 

Wraz z uchwaleniem nowej ustawy o funduszach inwestycyjnych w 1997 

roku, ustawodawca postanowił gruntownie przeorganizować model funkcjonowania 

funduszy inwestycyjnych w Polsce. Do najpoważniejszych zmian, względem 

poprzedniej regulacji o funduszach powierniczych należało nadanie funduszom 

inwestycyjnym osobowości prawnej. Jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy o 

funduszach inwestycyjnych z 1997 roku:  
 

„(…) utworzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych i funduszu inwestycyjnego jako 

dwóch odrębnych osób prawnych będących właścicielami swoich odrębnych 

majątków, pozwala na odejście od dotychczasowych rozwiązań, zgodnie z którymi 

jedna osoba prawna dysponowała środkami własnymi oraz wniesionymi przez 

uczestników funduszu. Rozwiązanie takie powodowało szereg trudnych do 

rozwiązania wątpliwości dotyczących zagadnień odpowiedzialności za zobowiązania, 

zobowiązań podatkowych, roszczeń oraz praw własności583 (…)” 

 

Tym samym stwierdzić należy, iż nadanie funduszom inwestycyjnym 

osobowości prawnej zgodnie z art. 33 k.c. podyktowane było przede wszystkim 

rozwiązaniem wątpliwości interpretacyjnych dotyczących własność środków 

powierzonych przez uczestników funduszy powierniczych, w szczególności w 

zakresie odpowiedzialności za zobowiązania. Skutkuje to oczywiście przyznaniem ex 

lege funduszowi inwestycyjnemu zdolności prawnej oraz zdolności do czynności 

prawnych. Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną typu zakładowego, czyli takiej 

której zasadniczym substratem nie jest zbiór określonych osób fizycznych, a jedynie 

 
583. Uzasadnienie do projektu ustawy o funduszach inwestycyjnych, Warszawa 1997, s. 9 i n. cyt. za: 

M. Michalski (w:) Prawo…, s. 127. 
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majątek584. Jednocześnie podkreślić należy, że fundusz inwestycyjny jest szczególnym 

rodzajem osoby prawnej, ponieważ jest on wyłącznie wyodrębnioną masą majątkową 

powstałą w wyniku dokonania wpłat przez inwestorów, której organem jest inna osoba 

prawna, towarzystwo funduszy inwestycyjnych 585 . Jednocześnie uznaje się, że 

uregulowanie funduszy inwestycyjnych poprzez nadanie im osobowości prawnej 

zgodna jest z prawodawstwem wspólnotowym, która w dyrektywie UCITS, a także 

ZAFI pozostawia dowolność państwom członkowskim w zakresie ustalenia formy 

organizacyjnoprawnej funduszy inwestycyjnych586.  

W przyjętym przez ustawodawcę modelu regulacyjnym fundusz inwestycyjny, 

nie jest podmiotem zależnym towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Zgodnie z art. 4 

u.f.i. towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza 

nim i reprezentuje fundusz. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych jako odrębna 

osoba prawna (mogąca działać wyłącznie w formie spółki akcyjnej) jest organem 

funduszu inwestycyjnego pełniącym dla niego funkcje zbliżone co zarząd w spółce 

kapitałowej. Powyższe uregulowanie przypomina niejako konstrukcję spółki 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, której komplementariuszem jest osoba 

prawna587. 

Uznanie funduszu inwestycyjnego za osobę prawną skutkuje całkowitym 

rozdzieleniem trzech mas majątkowych, masy towarzystwa funduszy inwestycyjnych, 

każdego z uczestników oraz samego funduszu. Sytuacja taka w sposób dość prosty 

pozwala określić odpowiedzialność za zobowiązania poszczególnych podmiotów. 

Jednocześnie, stosownie do art. 6 ust. 3 u.f.i. uczestnicy funduszu nie odpowiadają za 

zobowiązania funduszu, co należy uznać za zaletę takiej regulacji (w porównaniu do 

regulacji funduszy powierniczych). Dodatkowo z racji na nadanie funduszowi 

inwestycyjnemu osobowości prawnej, w sytuacji upadłości towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych, majątek zgromadzony w funduszu nie wejdzie w skład masy 

upadłości towarzystwa588.  

Jednakże, model nadający osobowość prawną funduszom inwestycyjnym 

przyjęty wraz z ustawą o funduszach inwestycyjnych z 1997 roku nie jest wolny od 

 
584. M. Michalski (w:) Prawo…, s. 128. 
585. W. Pochmara, A. Zapała, Prawa…, s. 16. 
586. P. Zawadzka (w:) Ustawa…, s. 91. 
587. M. Dumkiewicz (w:) Ustawa o funduszach inwestycyjnych, Komentarz, Tom I. Art. 1-157, A. 

Kidyba (red.), Warszawa 2018, s. 134-136. 
588. P. Zawadzka (w:) Ustawa…, s. 92. 
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wad. Obowiązująca regulacja skutkuje całkowitym ubezwłasnowolnieniem funduszu 

inwestycyjnego jako osoby prawnej przez inną osobę prawną - towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, co stoi w sprzeczność z postanowieniem art. 4 ust. 4 u.f.i., 

stanowiącego, iż fundusz nie jest podmiotem zależnym towarzystwa589. Dodatkowo 

ustanowienie towarzystwa funduszy inwestycyjnych organem funduszu 

inwestycyjnego może generować potencjalne konflikty interesów pomiędzy oboma 

podmiotami, wynikające ze zlania się uprawnień do reprezentacji obu podmiotów w 

jednym organie - w zarządzie towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Konflikty te 

mogą dotyczyć wynagrodzenia towarzystwa, zasad reprezentacji w stosunku do 

podmiotów trzecich, czy też zasad odpowiedzialności towarzystwa wobec samego 

funduszu590. 

Warto również wskazać, że na etapie projektowania ustawy o funduszach 

inwestycyjnych w 1996 roku, zastrzeżenia do nadania funduszom inwestycyjnym 

osobowości prawnej zgłosiła Rada Legislacyjna, wskazując na potencjalne słabości 

takiej koncepcji. Dotyczyły one przede wszystkim faktu, iż podobnego modelu nie 

zastosowano w innych niż polski system prawnych, błędnej klasyfikacji funduszy 

inwestycyjnych jako osoby prawnej typu zakładowego, wskazując jednocześnie, że 

zakres uprawnień uczestnika funduszu przybliża przyjętą konstrukcję do osoby 

prawnej typu korporacyjnego. Dodatkowo Rada Legislacyjna wskazała, że w 

zaproponowanej konstrukcji prawnej nie rozstrzygnięto precyzyjnie mankamentów 

funduszy powierniczych w zakresie wzajemnej odpowiedzialności funduszu i 

towarzystwa591.  

Czy zatem, w przypadku funduszy inwestycyjnych posiadających osobowość 

prawną możemy mówić o powstaniu stosunku powiernictwa pomiędzy towarzystwem 

lub funduszem, a uczestnikiem? Odpowiedź na tak zadane pytanie brzmi: nie. 

Stosunek powiernictwa powstaje w sytuacji, gdy przechodzi własność masy 

majątkowej od powierzającego do powiernika. Powiernik w tym momencie staje się 

jej właścicielem i może ją w pełni rozporządzać (z uwzględnieniem ograniczeń 

wynikających z umowy zawartej z powierzającym). W modelowym przypadku 

powierzającym jest inwestor, a powiernikiem byłoby towarzystwo funduszy 

 
589. A. Powierża, Fundusze…, s. 36. 
590. R. Blicharz, Charakter prawny funduszu inwestycyjnego, PUG, 3/2002, s. 13-14. 
591. A. Całus, J. Frąckowiak, H. Izdebski, K. Kruczalak, Opinia Rady Legislacyjnej w sprawie projektu 

ustawy o funduszach inwestycyjnych, Przegląd Legislacyjny. Biuletyn Rady Legislacyjnej, 4/1996, 
s. 58-62. 
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inwestycyjnych, które bezpośrednio podejmowałoby decyzje inwestycyjne związane 

z masą majątkową. W przypadku funduszy inwestycyjnych tak nie jest, w ramach 

przekazania środków przez inwestorów powstaje nowa osoba prawna, która nie jest 

podmiotem zależnym ani towarzystwa jako podmiotu zarządzającego, ani 

uczestników, czyli podmiotów powierzających swoje środki finansowe592.  

Jednocześnie wskazać należy, że przyjęty przez polskiego ustawodawcę model 

organizacyjno-prawny funduszy inwestycyjnych nie jest optymalny. Model ten nie 

przyjmuje żadnej z najbardziej rozpowszechnionych form konstruowania instytucji 

zbiorowego inwestowania, tj. kontraktowej, korporacyjnej oraz powierniczej. Stanowi 

on raczej kompromis pomiędzy trzema wymienionymi formami. W ujęciu 

kontraktowym uczestnicy przekazują do funduszu określone środki pieniężne, w celu 

realizacji określonych przedsięwzięć inwestycyjnych. W ujęciu korporacyjnym 

fundusz inwestycyjny jest odrębną osobą prawną, zaś w ujęciu powierniczym, w 

stosunku do osób trzecich dysponuje on środkami pieniężnymi uczestników jak 

właściciel. Dlatego też, w mojej ocenie warto rozważyć de lege ferenda zmianę ustawy 

pod kątem dostosowania modelu organizacyjno-prawnego funduszy inwestycyjnych 

do jednego ze znanych form. Decyzja czy będzie to model niemiecki oparty na 

umowach o lokowanie środków, czy model francuski oparty o spółki inwestycyjne ze 

zmiennym kapitałem (w takim przypadku uczestnicy są akcjonariuszami spółki), czy 

też model powierniczy będzie wymagał szerokich konsultacji z nadzorcą, rynkiem 

oraz przedstawicielami nauki prawa. W mojej opinii warto pochylić się nad 

konstytucją opartą na powiernictwie, która obecnie nie jest uregulowana w polskim 

prawie, jednakże była ona doskonale znana przedwojennej praktyce i nauce prawa, w 

tym także wykorzystywana w celach inwestycyjnych593.  

Oznacza to, że polskie prawo w zakresie funkcjonowania instytucji 

zbiorowego inwestowania zna model oparty na powiernictwie, który jednocześnie 

byłby modelem o najmniejszym stopniu skomplikowania oraz skutecznie chroniącym 

inwestorów w sytuacji upadłości powiernika. Tymczasem zastosowanie konstrukcji 

opartej na nadaniu osobowości prawnej funduszowi inwestycyjnemu wydaje się 

niepotrzebnym skomplikowaniem systemu prawnego oraz modelem wewnętrznie 

sprzecznym. Jednocześnie zastosowanie czystego modelu funduszy inwestycyjnych 

opartych na powiernictwie, czyli wydzielonych masach majątkowych zarządzanych 

 
592. Podobnie: P. Zawadzka (w:) Ustawa…, s. 90. 
593. L. Sobolewski (w:) Prawo…, s. 63. 
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przez wyspecjalizowany podmiot, który byłby także ich właścicielem z prawidłowym 

uregulowaniem zasad wyłączania poszczególnych składników masy upadłości, 

rozwiąże także słabości wykazywane modelowi funduszy powierniczych.  

 

2.1.2.2.O możliwości utworzenia funkcjonalnego odpowiednika funduszu 

inwestycyjnego opartego o powiernictwo 

 

W wyniku przeprowadzonego wywodu dotyczącego aktualnych regulacji 

poświęconych instytucjom zbiorowego inwestowania następnym krokiem będzie 

rozważenie o dopuszczalności utworzenia pod prawem polskim funkcjonalnego 

odpowiednika funduszu inwestycyjnego opartego o stosunek powiernictwa. 

Modelowo, w takim przypadku, powierzający byliby inwestorami, nazwijmy to 

roboczo funduszu powierniczego, zaś podmiot świadczący usługi inwestycyjne 

pełniłby funkcję powiernika. Inwestorzy przekazywaliby do tego podmiotu określone 

środki pieniężne, w celu ich pomnażania na zasadach przez nich zaakceptowanych. 

Cały proces odbywałby się w oparciu o umowę powiernictwa inwestycyjnego 

regulującą m.in. kwestie polityki inwestycyjnej, kosztów i wynagrodzenia powiernika, 

zasad zwrotu środków oraz wypłaty dochodów na rzecz inwestorów. A zatem 

inwestora z powiernikiem łączyłaby wyłącznie więź zobowiązaniowa, związana z 

zawartą umową.  

De lege lata polska ustawa o funduszach inwestycyjnych nie przewiduje takiej 

formy prawnej dla prowadzenia tego rodzaju działalności inwestycyjnej. Z uwagi na 

powyższe prima facie nie powinno być przeszkód dla prowadzenia takiej działalności, 

zwłaszcza poza rynkiem regulowanym, gdzie składnikami lokat byłby przede 

wszystkim udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też papiery 

wartościowe emitowane poza emisją publiczną. Wskutek implementacji do polskiego 

porządku prawnego dyrektywy ZAFI, do ustawy o funduszach inwestycyjnych 

wprowadzono nowy rodzaj instytucji zbiorowego inwestowania, jakim jest ASI. W jej 

przypadku więź pomiędzy inwestorem a podmiotem prowadzącym działalności 

inwestycją opiera się na relacji udziałowej, gdyż inwestor jest udziałowcem ASI. Ten 

sposób implementacji dyrektywy ZAFI, również wprost nie prowadzi do 

uniemożliwienia utworzenia funduszu powierniczego. Jednakże, zgodnie z 

wytycznymi ESMA dotyczącymi stosowania dyrektywy ZAFI, organy nadzoru 

państw członkowskich: 
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(…) nie powinni uważać, że brak wszystkich czy którejkolwiek z cech 

charakterystycznych w ramach każdej z koncepcji podanych w definicji AFI w art. 4 

ust. 1 lit a) dyrektywy w sprawie ZAFI (tzn. „przedsiębiorstwo zbiorowego 

inwestowania”, „pozyskiwanie kapitału”, „wielu inwestorów” oraz „określona 

polityka inwestycyjna”), jakie są określone w niniejszych wytycznych, w niezbity 

sposób wykazuje, że przedsiębiorstwo nie wchodzi w zakres stosownej koncepcji. 

Właściwe organy i uczestnicy rynku powinni uważać, że przedsiębiorstwo jest AFI, 

jeżeli obecność wszystkich koncepcji w definicji podanej w art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 

w sprawie ZAFI jest ustalona w inny sposób594. 

 

Oznacza to, że dla organu nadzoru, w świetle regulacji europejskich de facto 

nie ma znaczenia jaka forma prawna będzie przyjęta dla relacji pomiędzy inwestorem, 

a podmiotem prowadzącym działalność inwestycyjną. Takie postępowanie ma daleko 

idące konsekwencje, gdyż w przypadku prowadzenia działalności inwestycyjnej w 

formie nieprzewidzianej ustawą o funduszach inwestycyjnych np. na podstawie 

umowy powiernictwa, zarządzający może zostać zakwalifikowany przez organ 

nadzoru jako podmiot prowadzący działalność polegającą na lokowaniu aktywów bez 

wymaganego zezwolenia, co jest przestępstwem stypizowanym w art. 287 ust. 1 u.f.i. 

i jest zagrożone karą grzywny do 10 000 000 zł i karze pozbawienia wolności do lat 5. 

Podsumowując, w świetle obecnie obowiązujących przepisów utworzenie 

funduszu powierniczego, opartego na umowie powiernictwa inwestycyjnego będzie 

niezgodne z ustawą o funduszach inwestycyjnych i może skutkować poniesieniem 

odpowiedzialności karnej przez osoby zarządzające podmiotem świadczącym tego 

rodzaju usługi.  

 

2.1.3. Zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych 

 

Kolejną czynnością, uznawaną przynajmniej pierwotnie za ustawodawcę za 

powierniczą, zdefiniowaną w ustawie o funduszach inwestycyjnych . jest usługa 

świadczona przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych polegająca na zarządzaniu 

zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Zgodnie z art. 209 u.f.i. utworzenie 

 
594 . Wytyczne w sprawie kluczowych koncepcji ZAFI, ESMA, Paryż 2013, s. 4, źródło: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma_2013_00600000_pl_tra.pdf 
[dostęp: 10.02.2022]. 
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przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych zbiorczego portfela papierów 

wartościowych wymaga zezwolenia KNF. Przy czym wskazać należy, iż towarzystwo 

funduszy inwestycyjnych uprawnione jest do zarządzania zbiorczym portfelem 

papierów wartościowych w ramach ogólnego zezwolenia na wykonywanie 

działalności przez towarzystwo, stosownie do art. 61 ust. 1 u.f.i., natomiast odrębnego 

zezwolenia wymaga utworzenie konkretnego zbiorczego portfela papierów 

wartościowych595. 

Zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych polega na 

utworzeniu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych określnego z góry portfela 

instrumentów finansowych596, którego skład jest zasadniczo stały przez cały okres 

życia danego portfela. Stosownie do art. 213 ust. 1 u.f.i. jest on tworzony w drodze 

dokonania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych (po uzyskaniu zezwolenia 

KNF) następujących czynności:  

1) uchwalenia regulaminu; 

2) zebrania wpłat na tytuły uczestnictwa; 

3) przydzielenie tytułów uczestnictwa; 

4) nabycie składników portfela.  

A zatem zbiorczy portfel papierów wartościowych w konstrukcji polityki 

inwestycyjnej zbliżony jest do portfelowego funduszu inwestycyjnego 

zdefiniowanego w art. 179 ust. 1 u.f.i. Zgodnie, bowiem, z art. 182 ust. 2 u.f.i. portfel 

inwestycyjny funduszu portfelowego opiera się na składzie portfela papierów 

wartościowych stanowiącego podstawę do ustalenia wartości indeksu rynku 

regulowanego (portfel indeksowy) albo stanowi portfel o składzie określonym w 

statucie funduszu nieopartym na indeksie (portfel bazowy), przy czym podobnie jak 

w przypadku zbiorczego portfela, jego skład - co do zasady - jest niezmienny przez 

cały okres życia funduszu. W odróżnieniu od konstrukcji zbiorczego portfela, 

uczestnik funduszu portfelowego, stosownie do art. 181 ust. 1 u.f.i. może wykonywać 

 
595. R. Mroczkowski (w:) Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz., R. Mroczkowski (red.), 

Warszawa 2014, s. 736-737. 
596. Stosownie do art. 213 ust. 6 u.f.i. do określenia zasad polityki lokacyjnej usługi zarządzania 

zbiorczym portfelem papierów wartościowych mają zastosowanie ograniczenia wskazane w art. 145 
ust. 1 pkt 1, 4-7 oraz art. 146 u.f.i., tj. papiery wartościowe, waluty, instrumenty pochodne, w tym 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne, prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio 
lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i 
limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdach 
towarowych oraz instrumenty rynku pieniężnego, a także jednostki uczestnictwa lub certyfikaty 
inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną 
instytucję wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą mogą stanowić przedmioty lokat. 
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prawo głosu na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy emitentów papierów 

wartościowych wchodzących w skład pakietu osobiście. Natomiast w przypadku 

zbiorczego portfela, zgodnie z art. 213 ust. 8 u.f.i. to towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych we własnym imieniu wykonuje prawa i obowiązki wynikające z 

poszczególnych składników zbiorczego portfela. 

Klienci towarzystwa funduszy inwestycyjnych będący uprawnionymi ze 

zbiorczego portfela otrzymują tytuły uczestnictwa, których wartość odzwierciedla 

procentowy udział wkładu danego uczestnika w wartość portfela w danej chwili. Same 

tytuły uczestnictwa nie mogą być przez uczestników zbywane. Jedyną dopuszczalną 

formą wyjścia przez uczestników z inwestycji przed upływem czasu trwania portfela 

jest odkup przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych tytułu uczestnictwa na 

żądanie uczestnika celem jego umorzenia. Dokonuje się to poprzez proporcjonalne 

zbycie składników portfela i przekazanie uczestnikowi uzyskanych w ten sposób 

środków pieniężnych. Relacja ta jest zbliżona do stosunku prawnego łączącego 

uczestnika oraz FIO wynikająca z jednostek uczestnictwa. 

Relacje pomiędzy posiadaczem tytułu uczestnictwa w zbiorczym portfelu 

papierów wartościowych oraz towarzystwem funduszy inwestycyjnych 

zarządzającym tym portfelem oparte jest o regulamin, który posiada status umowy 

adhezyjnej zdefiniowanej w art. 384 k.c. Regulamin zawiera szczegółowe 

postanowienia dotyczące: 

1) kategorii lokat i ich procentowego udziału w portfelu;  

2) sposobu i zasad przyjmowania wpłat; 

3) sposobu i zasad przydziału tytułów uczestnictwa oraz ich minimalną i 

maksymalną liczbę z uwzględnieniem liczby tytułów uczestnictwa, która 

stanowi przesłankę likwidacji portfela; 

4) okoliczności uzasadniające zmianę zasad lokowania środków pieniężnych;  

5) polityki inwestycyjnej; 

6) sposobu zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych, z 

uwzględnieniem pożytków z papierów wartościowych i praw majątkowych 

wchodzących w skład zbiorczego portfela papierów wartościowych 

7) kosztów związanych z zarządzaniem tym portfelem, w tym kosztów 

transakcji dotyczących poszczególnych składników portfela oraz kosztów 

związanych ze zbywaniem i umarzaniem tytułów uczestnictwa tego 

portfela.  
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Szczegółowe zasady i warunki zarządzania zbiorczym portfelem papierów 

wartościowych uregulowane zostały aktem niższego rzędu597.  

Takie uregulowanie zasad zarządzania zbiorczym portfelem papierów 

wartościowych ma być, jak wskazuje sam ustawodawca 598 , tańsze i prostsze niż 

tworzenie i zarządzanie innymi rodzajami instytucji zbiorowego zarządzania. Wynika 

to z faktu, iż towarzystwo funduszy inwestycyjnych jako organ zarządzający portfelem 

podejmuje jednorazową decyzję inwestycyjną, łatwiej jest osiągnąć efekt skali, a także 

relatywnie prosto może ono tworzyć wiele tego rodzaju struktur o różnorodnej polityce 

inwestycyjnej.  

Należy podkreślić, iż instytucja zbiorczego portfela papierów wartościowych 

jest instytucją prawa polskiego najbardziej zbliżoną do funduszy inwestycyjnych typu 

umownego. Wynika to przede wszystkim z faktu, że jest on wyłącznie masą 

majątkową stanowiącą współwłasność łączną uczestników, nieposiadającą 

osobowości prawnej. Jednak z uwagi na niewielką możliwość aktywnego zarządzania 

portfelem przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, usługa ta nie spełnia 

kryteriów, aby być uznaną za fundusz inwestycyjny. Dodatkowo instytucja ta 

wykazuje pewne podobieństwa do funduszy powierniczych funkcjonujących na 

podstawie przepisów p.p.o.p.w., z uwagi na podobny charakter prawny. Jednakże z 

uwagi na bardzo ograniczone możliwości towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz 

zmodyfikowane regulacje dotyczące charakteru relacji uczestnik - towarzystwo599, nie 

można jednoznacznie wskazać, że usługa zarządzania zbiorczym portfelem papierów 

wartościowych pełni formę następcy prawnego funduszy powierniczych.  

 

2.1.3.1.Unit Investment Trust 

 

Konstrukcja usługi zbiorczego portfela papierów wartościowych oparta jest o 

amerykańską konstrukcję Unit Investment Trust600. Zgodnie z sec. 4(2) Investment 

 
597. Chodzi tu w szczególności o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w 

sprawie szczegółowych warunków wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych 
działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych (Dz.U. 2005 nr 
114 poz. 960). 

598. Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 6 czerwca 
2000 roku wraz z projektami aktów wykonawczych, druk III kadencji Sejmu nr 1994, s. 66. 

599. O czym szerzej w pkt. 2.1.3.2 poniżej. 
600. Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 6 czerwca 

2000 roku wraz z projektami aktów wykonawczych, druk III kadencji Sejmu nr 1994, s. 66. 
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Company Act of 1940601, Unit Investment Trust zakwalifikowany został jako firma 

inwestycyjna przybierająca formę trustu, nieposiadająca wewnętrznego organu 

zarządzającego oraz emitująca niezbywalne i umarzalne papiery wartościowe. Unit 

Investment Trust zarządzany jest przez zewnętrzną spółkę zarządzającą (ang. 

Management company). Istota Unit Investment Trust polega na emisji tytułów 

uczestnictwa w konkretnie oznaczonym i - co do zasady - niezmiennym pakiecie 

papierów wartościowych (opartym zarówno o papiery udziałowe, jak i papiery 

dłużne)602. 

Przyjęcie przez Unit Investment Trust formy trustu, a zatem ex definitione 

struktury powierniczej, skutkuje tym, iż własność papierów wartościowych będących 

pod zarządzaniem Unit Investment Trust nie pozostaje w sferze majątkowej 

uczestników, a tworzy odrębną masę majątkową należącą do spółki zarządzającej. 

Jednostki uczestnictwa w Unit Investment Trust stanowią odzwierciedlenie udziału 

danego uczestnika w całej wartości portfela inwestycyjnego i mogą być one umarzane 

przez spółkę zarządzającą poprzez zbycie na rynku wtórnym takiego pakietu papierów 

wartościowych, aby po uwolnieniu środków pieniężnych proporcjonalny udział lokat 

portfela inwestycyjnego zgodny był z pierwotnie przyjętymi zasadami polityki 

lokacyjnej. Unit Investment Trust tworzone są na określony czas (w przypadku 

strategii inwestycyjnej opartej o papiery dłużne, czas ten najczęściej jest tożsamy z 

okresem zapadalności obligacji)603.  

 

2.1.3.2.Zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych a 

powiernictwo 

 

Odnośnie do tematu niniejszej rozprawy doktorskiej węzłowe znaczenie 

będzie miało rozstrzygnięcie na ile wykonywania działalności polegającej na 

zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych ma charakter powierniczy. 

Jak, w uzasadnieniu, podkreślił sam ustawodawca przedmiotowe przepisy wzorowane 

były na konstrukcji Unit Investment Trust, który jak już wskazano powyżej jest 

rodzajem funduszu powierniczego. Prima facie wskazywałoby na zasadność 

zakwalifikowania tej działalności do powierniczych czynności zarządczych. Z 

 
601. Investment Company Act of 1940 (54 Stat. 789, 15 U.S.C. 80a-1 - 80a64). 
602. M. Michalski, L. Sobolewski, Prawo…, s. 21. 
603. M. Michalski, L. Sobolewski, Prawo…, s. 21. 
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powyższym zgadza się Marcin Dyl, który wskazuje, iż zarządzanie zbiorczym 

portfelem papierów wartościowych przypomina konstrukcję funduszu 

powierniczego604.  

W mojej ocenie kwalifikowanie czynności zarządzania zbiorczym portfelem 

papierów wartościowych jako zarządczej czynności powierniczej jest błędne. Należy 

wskazać, że stosownie do art. 212 ust. 1 u.f.i. skład portfela stanowią współwłasność 

posiadaczy tytułów uczestnictwa, co zgodnie z definicją powiernictwa przyjętą na 

potrzeby niniejszej rozprawy, uniemożliwia zakwalifikowanie tej działalności jako 

czynności fiducjarnej. Wskazanie bowiem przedmiotu powiernictwa jako własności 

powiernika jest warunkiem sine qua non dla jego zaistnienia. Innymi słowy, jeżeli 

własność określonych środków pieniężnych, czy praw pozostaje przy uprawnionym a 

nie przechodzi na powiernika (czy w tym przypadku zarządzającego) nie możemy 

mówić o powiernictwie, a jedynie o formie zastępstwa pośredniego. Przy czym 

ustawowe ograniczenia w rozporządzaniu udziałem (art. 212 ust. 3 u.f.i.), czy też w 

egzekucji (art. 212 ust. 2 u.f.i.), a także pozbawienie prawa do żądania zniesienia 

wspólności i podziału majątku605, nie mają znaczenia dla klasyfikacji danej czynności 

jako czynności powierniczej. Ponadto, należy wskazać, że powiernik działa w imieniu 

własnym i na własny rachunek. 

Z drugiej strony, zgodnie z art. 213 ust. 5 u.f.i. zbiorczy portfel papierów 

wartościowych tworzony jest poprzez nabycie przez towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych na własny rachunek przedmiotów lokat, a także stosownie do art. 213 

ust. 8 u.f.i. towarzystwo we własnym imieniu wykonuje prawa i obowiązki z papierów 

wartościowych będących składnikami zbiorczego portfela.  

Powyższą regulację należy uznać za wewnętrznie sprzeczną, gdyż to 

uprawnieni z tytułów uczestnictwa są współwłaścicielami poszczególnych składników 

portfela, natomiast to towarzystwo funduszy inwestycyjnych ex lege nabywa te 

składniki na rachunek własny i realizuje wszelkie prawa i obowiązki z nich wynikające 

w imieniu własnym (pomimo braku posiadania własności tych papierów 

wartościowych). Nadto, kształt analizowanej regulacji wydaje się przeczyć próbie jej 

kwalifikacji jako formy zastępstwa pośredniego, ponieważ zastępstwo pośrednie 

obejmuje swoim zakresem sytuację, w której zastępca działa w imieniu własnym, ale 

na cudzy rachunek. W tym przypadku towarzystwo funduszy inwestycyjnych jako 

 
604. M. Dyl, Fundusze inwestycyjne. Zasady funkcjonowania, Warszawa 2001, s. 176. 
605. R. Mroczkowski (w:) Ustawa…, s. 743. 
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zarządzający zbiorczym portfelem nabywa składniki w imieniu uprawnionych, 

będących formalnie współwłaścicielami składników portfela, ale na własny rachunek, 

natomiast prawa z nich wynikające wykonuje już we własnym imieniu. Działanie 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych w ramach zarządzania zbiorczym portfelem 

obejmuje wykonywanie przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w imieniu 

własnym nabycia i zbycia składników portfela, a także wykonywanie wszelkich praw 

i obowiązków wynikających z tych papierów wartościowych 606 . Wskazanie, że 

towarzystwo funduszy inwestycyjnych działa we własnym imieniu, ale na cudzy 

rachunek wynika z braku nadania zbiorczemu portfelowi papierów wartościowych 

podmiotowości prawnej i de lege lata uniemożliwia jednoznaczną kwalifikacje tej 

formy zastępstwa, gdyż nie jest to ani czynności powiernicza, a także nie jest to forma 

zastępstwa pośredniego a zatem jest zasadnym uznanie jej jako swoistej formy 

zastępstwa będącej specyficzną formą przedstawicielstwa właściwą dla reżimu ustawy 

o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi. Natomiast twierdzenie Rafała Mroczkowskiego, że towarzystwo 

funduszy inwestycyjnych „wykonuje prawa i obowiązki wynikające z poszczególnych 

składników zbiorczego portfela papierów wartościowych we własnym imieniu, mimo 

iż składniki te stanowią współwłasność łączną posiadaczy tytułów uczestnictwa607”, 

należy uznać za niewystarczające i w żaden sposób nierozstrzygające o charakterze 

działania towarzystwa funduszy inwestycyjnych jako zastępcy posiadaczy tytułów 

uczestnictwa w zbiorczym portfelu. Co więcej, prowadzi to do rozszczepienia prawa 

własności i powstania własności podzielonej, która nie jest dopuszczalna w świetle 

zamkniętego katalogu praw rzeczowych wymienionych w kodeksie cywilnym.  

Z racji na przedstawione trudności interpretacyjne instytucji zarządzania 

zbiorczym portfelem papierów wartościowych należy de lege ferenda postulować 

uporządkowania struktury własnościowej składników portfela oraz zasad zastępstwa 

uczestników przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Dla zachowania 

dotychczasowej struktury zbiorczego portfela, a także przybliżenia konstrukcji tej 

instytucji do amerykańskiego pierwowzoru, funduszu Unit Investment Trust, zgodnie 

z założeniami ustawodawcy, zasadnym jest jednoznaczne rozstrzygnięcie o 

fiducjarnym charakterze zbiorczego portfela papierów wartościowych. Wymaga to 

 
606. J. Kropiwnicki, Art. 213 (w:) Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, Warszawa 2013, 

LEX. 
607. R. Mroczkowski (w:) Ustawa…, s. 744. 
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wskazania towarzystwa funduszy inwestycyjnych jako jedynego właściciela 

składników portfela, przy jednoczesnym zachowaniu odrębności portfela jako masy 

majątkowej od majątku towarzystwa funduszy inwestycyjnych (poprzez utworzenia 

ustawowego majątku odrębnego), w celu ochrony powierzonych środków, natomiast 

tytuły uczestnictwa powinny zachować charakter wskazany w art. 213 ust. 7 u.f.i., tj. 

reprezentować prawo do żądania zbycia proporcjonalnej części aktywów zbiorczego 

portfela i przeniesienia na rzecz uczestnika środków pieniężnych uzyskanych w 

wyniku ich zbycia. Czyli innymi słowy, uwzględniając ewentualny powierniczy 

charakter zbiorczego portfela reprezentować prawo uczestnika do udziału w 

określonej części powierzonego majątku. Jednocześnie należy oprzeć regulamin o 

zasady powiernictwa kontraktowego, na mocy którego jednoznacznie i bez wszelkich 

wątpliwości wskazane zostanie, że uczestnicy przekazują towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych własność środków pieniężnych w celu realizacji przyjętej strategii 

inwestycyjnej. 

 

3. Umowa o zarządzanie portfelem 

 

Jednym ze sposobów przekazania zarządzania majątkiem obecnym w polskim 

porządku prawnym jest zawarcie przez podmiot dysponujący określonym majątkiem 

umowy z firmą inwestycyjną lub towarzystwem funduszy inwestycyjnych 

posiadającym zezwolenie na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden 

lub większa liczba instrumentów finansowych w rozumieniu art. 75 u.o.i.f608. Usługa 

zarządzania portfelem, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba 

instrumentów finansowych (zwaną również asset management lub portfolio 

management)609, jest zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 4 u.o.i.f. czynnością maklerską sensu 

stricto. 

W jej ramach firma inwestycyjna, tj. dom maklerski, bank prowadzący 

działalność maklerską, zagraniczna firma inwestycyjna prowadząca działalność 

maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczna osoba prawna z 

siedzibą na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie, prowadzącą na 

 
608. Por. art. 45 ust. 2 pkt 1 u.f.i. 
609 M. Wierzbowski (w:) Ustawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz, R. 

Czerniawski, M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2002, s. 173. 
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską610, tudzież towarzystwo 

funduszy inwestycyjnych posiadające stosowne zezwolenie, w imieniu klienta 

realizuje decyzje inwestycyjne polegające na składaniu zleceń nabycia lub zbycia 

określonych instrumentów finansowych. Zasadą jest, że firma inwestycyjna 

podejmuje samodzielne decyzje, co do składu portfela inwestycyjnego611. Zatem jest 

to tzw. usługa „szyta na miarę”, czyli dopasowana do konkretnych oczekiwań i potrzeb 

klienta firmy inwestycyjnej, dobierając następnie odpowiednią strategię inwestycyjną. 

Istotą tej usługi jest pozostawienie przez klienta do dyspozycji firmy inwestycyjnej 

określonych aktywów (zarówno środków pieniężnych, jak i papierów wartościowych 

lub praw)612. Z powyższego wynika, iż, co do zasady, klient zawierający przedmiotową 

umowę z firmą inwestycyjną pozbawiany jest możliwości ingerencji w skład portfela 

inwestycyjnego613. 

Z uwagi na fakt, iż czynności związane z usługą zarządzania portfelem należą 

do katalogu czynności maklerskich podlegają one reżimowi prawa wspólnotowego, w 

szczególności pakietu MiFID II614. Oznacza to, że na firmach inwestycyjnych ciąży 

szereg obowiązków publicznoprawnych mających na celu szczególną ochronę 

inwestora. Mowa tu, w szczególności, o obowiązku lojalności firmy inwestycyjnej 

wobec klienta, wzorowanej na anglosaskim modelu fiduciary duties615, statuującego 

obowiązek działania firmy inwestycyjnej biorąc pod uwagę najlepiej pojęty interes 

klienta 616 . Nadto, pakiet MiFID II nałożył na firmy inwestycyjne inne obwiązki 

dotyczące świadczenia usług, m.in. dotyczące identyfikacji skłonności klientów do 

podejmowania ryzyka na rynku kapitałowym, ponoszenie dodatkowych opłat i 

wynagrodzenia przez klientów, a także obowiązków informacyjnych. Przy czym, te 

ostatnie mogą powodować największe wyzwania dla firm inwestycyjnych, w 

szczególności w przypadku świadczenie usługi zarządzania tzw. „ślepym portfelem”. 

Jest to szczególny rodzaj portfela inwestycyjnego, gdzie skład portfela nie jest 

 
610. Por. art. 3 pkt 33 u.o.i.f. 
611 . E. Kniaziowska-Bryk (w:) Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, M. Wierzbowski, L. 

Sobolewski, P. Wajda (red.), Warszawa 2019, s. 941. 
612. P. Zapadka, Usługi bankowości inwestycyjnej, Warszawa 2012, s. 316. 
613. A. Chłopecki (w:) SPP. Prawo papierów wartościowych. Tom 19, A. Szumański (red.), Warszawa 

2006, s. 973. 
614 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków 

instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE 
Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 173, str. 349). 

615. T. Sójka, Odpowiedzialność cywilna zarządzającego portfelem instrumentów finansowych, RPEiS 
t. LXXIX z. 1, 2017, s. 117. 

616. Por. art. 24 ust. 1 MiFID II. 



 

 177 

ujawniana zleceniodawcy, z uwagi np. na wykonywany przez niego zawód, pełnienie 

funkcji publicznej lub zasiadanie w organach statutowych spółek publicznych, co 

pozwala na dostęp do informacji poufnych617. Na podstawie z art. 25 MiFID II oraz 

art. 83j u.o.i.f., firma inwestycyjna zobowiązana jest do przedstawiania klientowi 

okresowych sprawozdań z wykonywanych usług maklerskich. Zgodnie z wymogami 

przewidzianymi art. 60 rozporządzenia 2017/565618, sprawozdanie przedstawiane jest 

klientowi raz na 3 miesiące i zawiera, stosownie do potrzeb, informacje dotyczące: 

nazwy firmy inwestycyjnej, oznaczenie rachunku klienta, określenie składu i wyceny 

portfela, całkowitą kwotę opłat pobranych od klienta w okresie sprawozdawczym, 

porównanie osiągniętych wyników w okresie sprawozdawczym ze stopą referencyjną 

(jeśli taka została określona), całkowitą kwotę osiągniętych dywidend, odsetek i 

innych płatności, informacje na temat zdarzeń korporacyjnych dających określone 

prawa w stosunku do instrumentów finansowych przechowywanych w portfelu. Prima 

facie wydaje się, iż z uwagi na tak rygorystyczne określenie obowiązków 

informacyjnych stosowanie konstrukcji „ślepych portfeli” powinno być ograniczone. 

Jednakże, ustawodawca posługując się sformułowaniem „stosownie do potrzeb” 

umożliwił stronom umowy o zarządzanie portfelem modyfikacje obowiązków 

informacyjnych. W przypadku „ślepego portfela” modyfikację obowiązku 

informacyjnego firmy inwestycyjnej, polegającą na braku informacji o składzie 

portfela można uznać za dopuszczalną. 

 

3.1. Charakter prawny umowy o zarządzanie portfelem 

 

Sama umowa o zarządzanie portfelem inwestycyjnym została zdefiniowana 

przez ustawodawcę w art. 75 u.o.i.f. w sposób bardzo lapidarny jako podejmowanie i 

realizację decyzji inwestycyjnych na rachunek klienta, w ramach pozostawionych 

przez klienta do dyspozycji zarządzającego środków pieniężnych lub instrumentów 

finansowych. Prawodawca pozostawił podmiotom bardzo szeroki zakres 

kształtowania wzajemnych praw i obowiązków wynikających z umowy o zarządzanie 

portfelem. Z tej przyczyny obecny kształt przedmiotowej umowy jest dorobkiem 

 
617. A. Chłopecki,(w:) SPP. Prawo papierów wartościowych. Tom 19…, s. 973. 
618 . Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 uzupełniające dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków 
prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej 
dyrektywy. 
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praktyki, doktryny oraz orzecznictwa. 

Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, iż kontrakt ten jest umową 

nazwaną619, konsensualną, dwustronnie zobowiązującą620. Co do jej odpłatności, to 

należy stwierdzić, iż umowa ta nie musi mieć takiego charakteru, jednakże trudno 

wyobrazić sobie w praktyce obrotu prawnego istnienie nieodpłatnych umów o 

zarządzania portfelem. W zakresie formy prawnej, to stosownie do art. 58 

rozporządzenia 2017/565 oraz art. 76a u.o.i.f. umowa ta powinna zostać zawarta w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dodatkowo umowa o zarządzanie 

portfelem jest umową jednostronnie kwalifikowaną, ponieważ stronami umowy z 

jednej strony jest firma inwestycyjna lub towarzystwo funduszy inwestycyjnych 

posiadające zezwolenie na zarządzanie portfelami oraz klient firmy inwestycyjnej, 

będący osoba fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej. Co istotne, zawarcie przez klienta umowy o zarządzanie z 

podmiotem nieposiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej 

będzie prowadziło do jej nieważności, co wynika z przyjętego zarówno w 

orzecznictwie, jak i doktrynie stanowiska, iż umowy jednostronnie kwalifikowane 

zawierane przez podmioty nieposiadające odpowiedniej licencji są czynnościami 

contra legem621. Powyższą argumentację w zakresie umowy o zarządzanie portfelem 

potwierdził wprost Sąd Apelacyjny w Poznaniu, który jednoznacznie przesądził o 

nieważności umowy o zarządzanie portfelem zawartej z podmiotem niebędącym firmą 

inwestycyjną622.  

Odnośnie do rozstrzygnięcia, czy umowa o zarządzania portfelem ma charakter 

umowy starannego działania, czy umowy rezultatu, to należy wskazać, iż może ona 

 
619. W doktrynie prawa rynków kapitałowych nie zostało wypracowane jednoznaczne stanowisko czy 

umowa o zarządzanie portfelem ma charakter nazwany, czy też nienazwany. A. Chłopecki oraz P. 
Zapadka stwierdza, iż z uwagi na skąpą materię regulacyjną umowa o zarządzanie portfelem jest 
umową nienazwaną (por. A. Chłopecki (w:) SPP. Prawo papierów wartościowych. Tom 19…, s. 
973; P. Zapadka, (w:) Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. 
Wajda (red.), Warszawa 2014, s. 905). Z kolei, T. Sójka, zauważa, że ustawodawca, po pierwsze 
wyposażył przedmiotową umowę w nazwę, a po drugie określił w normie prawnej elementy 
przedmiotowo istotne takiej umowy (por. T. Sójka, Umowa o zarządzanie portfelem instrumentów 
finansowych (w) Cywilnoprawna ochrona inwestorów korzystających z usług maklerskich na rynku 
kapitałowym, T. Sójka (red.), Warszawa 2016, s. 229). Wydaje się, iż bardziej uzasadnionym 
stanowiskiem jest to autorstwa T. Sójki, ustawodawca mimo szczupłej regulacji wystarczająco 
precyzyjnie określił elementy przedmiotowo istotne umowy o zarządzanie portfelem. 

620. T. Sójka, Umowa…, s. 228. 
621. M. Gutowski, Ważność umowy zawartej w zakresie działalności licencjonowanej przez osobę 

nieposiadającą wymaganej licencji, MoP, 3/2009, s. 174. Powyższe stanowisko jest konsekwencją 
uchwały SN z 17 lipca 2007 roku, III CZP 69/07 dotyczącej nieważności umowy o zarządzanie 
nieruchomością. 

622. Wyrok SA w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2011 roku I ACa 989/10. 
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przyjmować obie formy623. Umowę o zarządzanie portfelem można zakwalifikować 

jako umowę rezultatu, w sytuacji, gdy strony określą, że oczekiwana stopa zwrotu z 

inwestycji jest gwarantowana przez firmę inwestycyjną, zaś za umowę starannego 

działania, gdy czynności firmy inwestycyjnej będą zamierzały do osiągnięcia 

wskazanej w umowie stopy zwrotu624.  

W doktrynie panuje konsensus uznający, że umowa o zarządzanie portfelem 

jest podtypem umowy o świadczenie usług625. Zatem w sprawach nieuregulowanych 

normami szczególnymi, zastosowanie do przedmiotowej umowy znajdzie art. 750 k.c. 

 

3.2. Elementy umowy o zarządzanie portfelem 

 

Z uwagi na dość skąpą materię regulacyjną umowy o zarządzanie portfelem prima 

facie ciężko jest wyróżnić elementy istotne dla tej czynności prawnej. Jest to o tyle 

istotne, gdyż usługa maklerska polegająca na zarządzaniu portfelem, w skład którego 

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych jest rodzajem usługi 

„szytym na miarę”, czyli szczegółowo dopasowanym do oczekiwań i potrzeb 

konkretnego klienta firmy inwestycyjnej.  

Niemniej jednak, elementy umowy o zarządzanie portfelem da się wyróżnić. 

Wynika to przede wszystkim z samej treści art. 75 u.o.i.f., a także aktów 

normatywnych niższego rzędu, w szczególności norm r.t.w.p.626, statuujących tzw. 

przymus regulaminowy usług świadczonych przez firmy inwestycyjne627.  

Zgodnie z art. 75 u.o.i.f. usługa zarządzania portfelem polega na podejmowaniu i 

realizacji przez firmę inwestycyjną decyzji inwestycyjnych na rachunek klienta w 

ramach pozostawionych przez klienta do dyspozycji zarządzającego środków 

pieniężnych lub instrumentów finansowych.  

Nadto, § 22 ust. 13 pkt 3 r.t.w.p. wskazuje jakie elementy powinien zawierać 

regulamin świadczenia przez firmę inwestycyjną usługi zarządzania portfelem. Mimo, 

iż normy r.t.w.p. kierowane są bezpośrednio do firm inwestycyjnych, ich brzmienie 

 
623. Por. P. Zapadka, Usługi…,s. 317; A. Chłopecki (w:) SPP. Prawo papierów wartościowych. Tom 

19…, s. 973. 
624. T. Sójka, Umowa…, s. 230. Podobnie E. Kniaziowska-Bryk, (w:) Prawo…, s. 941. 
625. A. Chłopecki (w:) SPP. Prawo papierów wartościowych. Tom 19…, s. 973; 
626. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie trybu i warunków 

postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1112) 

627. M. Kurzajewski, Usługi maklerskie, Warszawa 2014, s. 270. 
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może stanowić wskazówkę tego, w jaki sposób ustawodawca zaplanował modelową 

umowę o zarządzani portfelem inwestycyjnym. Zgodnie z przywołaną normą 

regulamin usługi zawiera:  

1) tryb i warunki podejmowania i realizacji przez firmę inwestycyjną decyzji 

inwestycyjnych dotyczących aktywów wchodzących w skład zarządzanych 

portfeli; 

2)  tryb dokonywania wyboru podmiotu przechowującego aktywa wchodzące 

w skład zarządzanych przez firmę inwestycyjną portfeli - jeżeli firma 

inwestycyjna wykorzystuje pośrednictwo takich podmiotów przy 

świadczeniu usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych; 

3) metody oraz częstotliwość wyceny instrumentów finansowych 

znajdujących się w portfelu klienta; 

4) obiektywne wskaźniki finansowe do których porównywane będą wyniki 

portfela klienta w celu ustalenia poziomu efektywności świadczonej usługi 

zarządzania portfelem instrumentów finansowych; 

5) sposoby i tryb przekazywania przez klienta dyspozycji dotyczących 

aktywów wchodzących w skład zarządzanego przez firmę inwestycyjną 

portfela instrumentów finansowych628. 

Z uwagi na powyższe do esentialia negotii analizowanej umowy należy zaliczyć 

tryb w jakim firma inwestycyjna będzie podejmowała decyzje inwestycyjne, w tym 

wskazując na akceptowane przez klienta ryzyko, przedmioty lokat oraz zasady ich 

dywersyfikacji (polityka inwestycyjna), wskazywać sposób ilość przekazanych przez 

klienta do dyspozycji środków pieniężnych lub instrumentów finansowych, sposób ich 

przekazania629, a także czas trwania przekazania. Ponadto umowa powinna wskazywać 

podmiot przechowujący aktywa klienta przekazane w ramach wykonywania usługi, 

sposób wyceny wartości portfela, benchmark, na podstawie którego wyliczany jest 

wynik inwestycyjny oraz zasady przekazywania przez klienta dyspozycji dotyczących 

aktywów będących przedmiotem usługi. Nadto, jeżeli strony wskażą, iż umowa o 

zarządzanie portfelem będzie miała charakter umowy rezultatu, winno się wskazać 

oczekiwany wynik inwestycyjny. Kolejnym elementem koniecznym jest wskazanie 

wysokości wynagrodzenia firmy inwestycyjnej lub wskazanie sposobu obliczania go. 

Dodatkowo, zasadnym będzie wskazanie w umowie zasad przekazywania informacji 

 
628. Por. szerzej: M. Kurzajewski, Usługi…, s. 271-277 
629. O czym będzie szarzej w pkt. 3.3. niniejszego rozdziału. 
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odnośnie do sytuacji portfela, a także częstotliwość przekazywania informacji, w 

sposób zgodny z prawem wspólnotowym. 

Szczególnie dyskusyjnym elementem umowy jest wskazanie zasad udzielania 

przez klienta dyspozycji odnośnie do składników portfela. Istotą usługi zarządzania 

portfelem jest wyłączenie możliwości ingerowania klienta w podejmowanie decyzji 

inwestycyjnej w ramach przyjętej polityki 630 . Jednakże, jak zauważa Maciej 

Kurzajewski autonomia firmy inwestycyjnej nie ma charakteru absolutnego i może 

być ograniczona poprzez umożliwienie klientowi dokonania zmiany strategii 

inwestycyjnej, przekazania dodatkowych środków pieniężnych, tudzież ich wypłaty631. 

Umowa o zarządzanie portfelem może zawierać dodatkowe elementy stanowiące 

uzupełnienie podstawowej usługi maklerskiej świadczonej przez firmę inwestycyjną. 

Mowa tu głównie o przekazaniu firmie inwestycyjnej przez klienta uprawnień 

korporacyjnych i quasi korporacyjnych z posiadanych papierów wartościowych 

(przede wszystkim akcji, ale również innych papierów inkorporujących zbliżone 

uprawnienia, m.in. obligacji i certyfikatów inwestycyjnych, uprawniających 

odpowiednio do udziału w zgromadzeniach obligatariuszy oraz zgromadzenia 

inwestorów), a także o monitorowaniu stanu posiadanych przez klienta akcji spółek 

publicznych w celu wskazania klientowi konieczności realizacji obowiązków 

notyfikacyjnych związanych z nabyciem lub zbyciem znacznych pakietów akcji, 

stosownie do norm rozdziału 4 ustawy o ofercie publicznej632.  

 

3.3. Umowa o zarządzanie portfelem a powiernictwo 

 

W świetle niniejszej pracy, kluczowe znaczenie będzie miało przesądzenie czy 

umowa o zarządzanie portfelem może mieć charakter powierniczy. W takim 

przypadku klient jako powierzający przekazywałby firmie inwestycyjnej, działającej 

jako powiernik określone składniki swojego majątku. 

Zgodnie z art. 75 u.o.i.f. przedmiotem umowy o zarządzanie portfelem jest 

„podejmowanie i realizacja decyzji inwestycyjnych na rachunek klienta, w ramach 

pozostawionych przez klienta do dyspozycji zarządzającego środków pieniężnych lub 

instrumentów finansowych”. Oznacza to, że na podstawie takiej umowy firma 

 
630. P. Zapadka, Usługi…, s. 320. 
631. M. Kurzajewski, Usługi…, s. 277. 
632. M. Kurzajewski, Usługi…, s. 269-270. 
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inwestycyjna uprawniona jest do kształtowania struktury portfela inwestycyjnego w 

ramach pozostawionych przez klienta do dyspozycji firmy inwestycyjnej środków 

pieniężnych lub instrumentów finansowych. Innymi słowy firmie inwestycyjnej 

pozostawiona jest duża autonomia w kształtowaniu składu portfela inwestycyjnego, 

natomiast udział klienta w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych powinien zostać 

wyłączony z uwagi na zasady odpowiedzialności firmy inwestycyjnej za wynik 

inwestycji, a co za tym idzie zasady obliczania wynagrodzenia633. Jednakże swoboda 

decyzyjna firmy inwestycyjnej może być ograniczona postanowieniami umowy 

dotyczącymi przyjętej strategii inwestycyjnej. 

Przy czym, klient w ramach usługi zarządzania portfelem przekazuje do 

dyspozycji firmy inwestycyjnej określone środki pieniężne oraz instrumenty 

finansowe. Te ostatnie należy rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym temu pojęciu 

mocą art. 2 u.o.i.f., a zatem a contrario reżim regulacyjny prawa rynku kapitałowego 

nie będzie miał zastosowania do takich składników majątku klienta jak udziały w 

spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, czeki i weksle 634 , nieruchomości oraz 

ruchomości. 

Z perspektywy pojęcia fiducjarnego charakteru umowy o zarządzanie 

portfelem fundamentalne znaczenie ma wykorzystanie przez ustawodawcę pojęcia 

„pozostawionych przez klienta do dyspozycji zarządzającego środków pieniężnych 

lub instrumentów finansowych”. Ustawa nie precyzuje zatem w jakiej formie 

przekazane do dyspozycji zostaną składniki majątku klienta, a zatem należy przyjąć, 

iż formę udostępnienia przez klienta środków pieniężnych i instrumentów 

finansowych strony określą w umowie. Edyta Kniaziowska-Bryk niesłusznie 

wskazuje, iż jedyną formą przekazania aktywów firmie inwestycyjnej przez klienta 

jest udzielenie pełnomocnictwa, odpowiednio do rachunku bankowego oraz rachunku 

papierów wartościowych klienta635, Z drugiej strony Konrad Zacharzewski oraz Piotr 

Zapadka równie niesłusznie wskazują, iż jedyną formą zarządzania portfelem przez 

firmę inwestycyjną jest zastępstwo pośrednie 636 . Ponieważ lege non distinguente 

 
633. P. Zapadka, (w:) Prawo…, s. 906. 
634. Art. 1 u.o.i.f. 
635. E. Kniaziowska-Bryk (w:) Prawo…, s. 941. 
636. K. Zacharzewski, wskazuje na udzielenie przez klienta upoważnienia generalnego (zbliżonego do 

pełnomocnictwa ogólnego, stosownie do art. 98 k.c.) do podejmowania wszelkich decyzji 
inwestycyjnych dotyczących zarządzanego portfela przez firmę inwestycyjną ex lege w imieniu 
własnym, ale na rzecz klienta. Dodatkowo należy wskazać, iż autor mylnie klasyfikuje zastępstwo 
pośrednie jako formę powiernictwa. Por. K. Zacharzewski (w:) SPH. Prawo instrumentów 
finansowych. Tom 4, M. Stec (red.), Warszawa 2016, s. 1246. P. Zapadka wskazuje, iż w wyniku 
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należy stanąć na stanowisku, iż obie formy przekazania części majątku przez klienta 

są zgodne z normą art. 75 u.o.i.f637.  

W przypadku udzielenia przez klienta stosownych pełnomocnictw firmie 

inwestycyjnej, będzie ona działała jako zastępca bezpośredni klienta, a zatem wszelkie 

czynności prawne będą dokonywane w sferze prawnej zastępowanego. Takie 

rozwiązanie może rodzić klika trudności po stronie firmy inwestycyjnej. Po pierwsze, 

klient nadal będzie miał dostęp do przekazanych aktywów, a co za tym idzie będzie 

mógł podejmować samodzielne decyzje związane z tymi aktywami, co może 

skutkować trudnościami w obliczeniu wyniku inwestycyjnego uzyskanego w drodze 

decyzji firmy inwestycyjnej, a także miarkowania jej odpowiedzialności za wynik. Z 

drugiej strony firma inwestycyjna może napotkać na problemy natury technicznej, w 

sytuacji, gdy zarządza ona wieloma portfelami inwestycyjnymi np. w zakresie 

realizacji uprawnień korporacyjnych samodzielnie dla każdego z mocodawców.  

Powiernicze nabycie przez firmę inwestycyjną składników majątku klienta, tj. 

faktyczne nabycie własności tychże przez firmę inwestycyjną, wydaje się lepiej 

realizować istotę usługi asset managementu638. W takiej sytuacji firma inwestycyjna 

świadcząc usługę zarządzania portfelami działałaby w imieniu własnym i na swój 

rachunek, ale w interesie klienta (zgodnie z definicją powiernictwa przyjętą w 

rozdziale 1 niniejszej pracy). Wynika to z faktu, iż w momencie przewłaszczenia 

aktywów na rzecz firmy inwestycyjnej dochodzi niejako do odcięcia klienta od 

składników swojego majątku, co ma fundamentalne znaczenie zwłaszcza w przypadku 

ślepego zarządzania. W takiej sytuacji klient nie ma możliwości ingerowania w 

podejmowane decyzje inwestycyjne, realizując swoje uprawnienia jedynie w drodze 

otrzymywania wypłat z inwestycji dokonywanych w ramach portfela. Od strony firmy 

inwestycyjnej rozwiązanie wykorzystujące powiernictwo również ma zasadnicze 

zalety. Nie będzie ono rodziło wątpliwości w zakresie odpowiedzialności za wynik 

inwestycyjny, a co za tym idzie wyliczenie wynagrodzenia, a także umożliwi wspólne 

wykonywanie uprawnień korporacyjnych, w przypadku zarządzania portfelami 

inwestycyjnymi wielu klientów, z zastrzeżeniem, iż ich wspólne wykonywanie jest 

zgodne ze strategią inwestycyjną przyjętą przez dla każdego klienta. 

 
zawarcia umowy dochodzi do powierzenia firmie inwestycyjnej określonych składników majątku. 
Por. P. Zapadka, Usługi…, s. 320. 

637. Tak: M. Kurzajewski, Usługi…, s. 268; T. Sójka, Umowa…, s. 231. 
638. P. Zapadka, Usługi…, s. 320. 



 

 184 

W tym miejscu należy wskazać, iż w świetle przepisów ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi powiernicze nabywanie instrumentów finansowych przez 

firmy inwestycyjne jest dopuszczalne. Wynika to wprost z art. 69 ust. 1 pkt 3 oraz art. 

74d u.o.i.f., na mocy którego firma inwestycyjna uprawniona jest do nabywania 

instrumentów finansowych na własny rachunek, także w celu wykonania zlecenia 

klienta. 

W literaturze przedmiotu wskazuje się, iż preferowaną przez ustawodawcę 

formą świadczenia usług asset managementu jest oparcie się o pełnomocnictwa 

udzielone przez klienta639. Powyższe wynika z zastosowania wykładni celowościowej 

§ 22 ust. 13 pkt 2 r.t.w.p., iż regulamin usługi maklerskiej winien zawierać tryb, 

warunki i formę ustanawiania pełnomocnictw przez klienta. Pomimo że takie 

rozwiązanie jest dopuszczalne, czy nawet preferowane przez ustawodawcę, to nie jest 

ono w pełni optymalne. Jak wskazano powyżej, w przypadku oparcia usługi 

zarządzania portfelem na strukturze powiernictwa lepiej realizuje cele zawierania 

takich umów, a dodatkowo precyzyjnie reguluje uprawnienia stron względem 

zarządzanego majątku.  

 

4.  Bankowe czynności powiernicze 

 

W ramach zagadnień związanych tematem zarządczych czynności 

powierniczych wartą omówienia jest problematyka bankowych czynności 

powierniczych. W niniejszej części rozprawy zostaną omówione przede wszystkim 

rachunki powiernicze, o których mowa w art. 59 p.b.640, mieszkaniowego rachunku 

powierniczego, o którym mowa w art. 4 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu 

mieszkalnego 641 , a także czynności zwyczajowo realizowane przez departamenty 

powiernicze banków, tj. usługi prowadzenia rachunków zbiorczych w rozumieniu 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Omówieniu wskazanych powyżej 

czynności towarzyszyć będzie także próba kwalifikacji, czy spełniają one wymogi w 

przedstawionej w niniejszej pracy definicji powiernictwa, a zatem zostanie podjęta 

próba oceny, czy czynności te faktycznie są czynnościami fiducjarnymi, czy są tylko 

 
639. Tak: M. Kurzajewski, Usługi…, s. 268. 
640. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.) 
641. Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1445 z póżn. zm.). 
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tak nazywane w potocznym rozumieniu powiernictwa.  

W ramach niniejszej części nie zostaną przedstawione inne usługi bankowe 

zwyczajowo realizowane przez departamenty powiernicze, tj. działalność banków-

depozytariuszy, a także prowadzenie przez banki rachunków papierów wartościowych 

oraz rachunków derywatów z uwagi na jednoznaczny brak powierniczego charakteru 

tych czynności. Bank sprawując pieczę nad instrumentami finansowymi 

zgromadzonymi w ramach działalności depozytariusza czy też działalności 

powierniczej w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi działa w 

imieniu i na rzecz podmiotów uprawnionych z tych papierów wartościowych, 

odpowiednio funduszu inwestycyjnego i inwestora będącego posiadaczem rachunku 

papierów wartościowych lub rachunku derywatów.  

 

4.1. Rachunek powierniczy 

 

Pojawienie się w reżimie prawa bankowego regulacji dotyczącej rachunków 

powierniczych miało miejsce wraz z nowelizacją tej ustawy z 1 kwietnia 2004 roku642. 

Niemniej funkcjonowanie rachunków powierniczych w obrocie znane było przed 

nowelizacją przepisów prawa bankowego. Uprzednio banki świadczyły usługę 

rachunku powierniczego na podstawie swobody kontraktowania643.  

Wskazanie przez ustawodawcę rachunku powierniczego w art. 49 ust. 1 p.b. 

zawierającego katalog rodzajów rachunków jakie mogą prowadzić banki, skutkuje 

tym, że rachunek powierniczy jest rachunkiem bankowym, a co za tym idzie 

prowadzenie takich rachunków jest czynnością bankową sensu stricto. Tym samym 

wyłącznym podmiotem będącym uprawnionym do prowadzenia rachunków 

powierniczych jest bank644.  

Przechodząc do samej definicji rachunku powierniczego, w pierwszej 

kolejności należy przedstawić definicję umowy rachunku bankowego wynikającą z 

art. 725 k.c.: „Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem 

posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego 

środków pieniężnych oraz, jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego 

 
642. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy prawo bankowe oraz o zmianie innych 

ustaw (Dz.U. z 2004 r. Nr 91 poz. 870) 
643. Z. Ofiarski, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2013, s. 431. 
644. R. Rykowski, Uwagi o bankowym rachunku powierniczym, PPH, 7/2005, s.43. 
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zlecenie rozliczeń pieniężnych”. Oznacza to, że bank zawierając powyższą umowę 

zobowiązuje się do wykonywania co najmniej czynności przechowania środków 

pieniężnych klienta (co stanowi esentialia negotii takiej umowy), a także gdy 

postanowienia umowy na to pozwalają, bank jest uprawniony do wykonywania 

rozliczeń pieniężnych z rachunku bankowego na zlecenie klienta (co należy 

kwalifikować jako naturalia negotii umowy). Bank jest uprawniony do realizacji 

powyższych czynności na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 p.b. kwalifikującą czynność 

„przyjmowania wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem 

oznaczonego terminu oraz prowadzenia rachunków tych wkładów” jako czynność 

bankową sensu stricto. Umowę rachunku bankowego uregulowaną w kodeksie 

cywilnym należy kwalifikować jako umowę nazwaną, konsensualną, dwustronnie 

zobowiązującą, jednakże nie umowę wzajemną. Dodatkowo umowa ta zawiera w 

swojej konstrukcji elementy depozytu nieprawidłowego, zlecenia oraz umowy o 

świadczenie usług645. 

W świetle regulacji art. 59 p.b. przez rachunek powierniczy rozumieć należy 

taki rachunek, na którym „(…) mogą być gromadzone wyłącznie środki pieniężne 

powierzone posiadaczowi rachunku - na podstawie odrębnej umowy - przez osobę 

trzecią”. Zgodnie z art. 59 ust. 2 p.b. stronami umowy rachunku powierniczego są bank 

i posiadacz rachunku (powiernik). 

Oznacza to, że stronami umowy rachunku powierniczego są wyłącznie bank 

oraz powiernik, zaś nie powierzający. Dodatkowo w umowie rachunku powinno 

zostać określone jakie warunki powinny zostać spełnione, aby bank uprawniony był 

do dokonania wypłaty środków powiernikowi 646 . Ponadto, do zawarcia umowy 

rachunku powierniczego pomiędzy bankiem, a powiernikiem konieczne jest istnienie 

umowy pomiędzy osobą trzecią (podmiotem wpłacającym środki na rachunek) oraz 

powiernikiem (posiadaczem rachunku). Niemniej, normy prawa bankowego nie 

uprawniają banku do żądania wglądu do takiej umowy, wystarczy wspólne 

oświadczenie stron o istnieniu takiej umowy. Doktryna prawa bankowego, jak się 

wydaje słusznie krytykowała takie rozwiązanie w okresie, gdy przepisy o rachunku 

powierniczym wchodziły w życie z uwagi na jej zbyt liberalny charakter 647 . 

 
645. J. Gołaczyński, (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Warszawa 

2019, s. 1515. 
646. Z. Ofiarski, Prawo…, s. 431. 
647. Por. W. Pyzioł, Zmiany w zakresie regulacji stosunków prawnych między bankiem a jego klientem, 

Prawo Bankowe, 5/2004, s. 126; L. Mazur, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 363. 
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Wskazywano, że główny celem ekonomicznym zawarcia umowy rachunku 

powierniczego jest ochrona interesów powierzającego, zaś w obecnej regulacji banku 

oraz powierzającego nie łączy żaden stosunek prawny, po dokonaniu wpłaty na 

rachunek powierniczy, traci on bowiem całkowitą kontrolę nad przekazanymi 

środkami, nie jest uprawniony do wydawania zleceń czy dyspozycji a nawet nie ma 

on prawa do informacji o historii rachunku.  

Jednocześnie, ustawodawca projektując regulację rachunku powierniczego 

wprowadził pewne mechanizmy chroniące interesy ekonomiczne powierzającego. 

Zawarte są one w art. 59 ust. 4-6 p.b. Do ich katalogu należą: wyłączenie spod 

egzekucji skierowanej przeciwko powiernikowi środków zgromadzonych na rachunku 

powierniczym, wyłączenie z masy upadłości powiernika środków pieniężnych 

zgromadzonych na takim rachunku, a także wyłączenie takich środków z masy 

spadkowej pozostawionej po śmierci powiernika. Przy czym wskazać należy, że 

katalog ten jest katalogiem otwartym, wszak może zostać uzupełniony np. o zdarzenia 

wynikające z prawa restrukturyzacyjnego 648 , w szczególności z art. 248 prawa 

restrukturyzacyjnego649. Jednocześnie warunkiem skorzystania z tych zabezpieczeń 

interesu ekonomicznego jest zawarcie umowy powierzającego z powiernikiem w 

formie pisemnej z datą pewną (art. 59 ust. 7 p.b.).  

Jak wskazano powyżej, do zawarcia umowy rachunku powierniczego 

pomiędzy bankiem a powiernikiem konieczne jest zawarcie umowy powierniczej. 

Niemniej umowa taka nie musi być zawarta w odrębnym dokumencie, może być ona 

elementem umowy rachunku powierniczego pod warunkiem, że nie będzie ona 

wiązała banku. Zaś w przypadku zawarcia jej w osobnym dokumencie, w celu 

uniknięcia ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych w zakresie ochrony interesów 

powierzającego, należy dodać umowę powierniczą jako załącznik do umowy 

rachunku powierniczego650. 

Co do zastosowania rachunków powierniczych w praktyce obrotu 

ustawodawca nie nałożył żadnych ograniczeń prawnych. Wydaje się, że najczęściej 

jest on wykorzystywany jako zabezpieczenie środków powierzającego, w sytuacji, 

gdy czas realizacji wzajemnych zobowiązań powierzającego oraz powiernika jest 

 
648 Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1588 
z późn.zm.) 
649. L. Kociucki (w:) Prawo bankowe. Komentarz do przepisów cywilnoprawnych, B. Bajor, L. 

Kociucki, J.M. Kondek, K. Królikowska, Warszawa 2020, s. 334. 
650. L. Kociucki, (w:) Prawo…, s. 335. 
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różny, np. z tytułu umowy sprzedaży651. Jednakże rachunek powierniczy może służyć 

także celom związanym z czynnościami powiernictwa zarządczego652. W tym celu 

może on przybierać formę zarówno rachunku rozliczeniowego, jak i 

oszczędnościowego653. 

Dokonując analizy regulacji rachunku powierniczego pod kątem realizacji 

definicji powiernictwa przyjętej na potrzeby niniejszej pracy, należy stwierdzić, że 

obecne przepisy prawa bankowego w tym zakresie nie są doskonałe. Po pierwsze, 

wskazać należy, że pozycja powierzającego jest zbyt słaba. Nie ma on de facto i de 

iure żadnego wpływu na to, w jaki sposób zarządzane są środki przez niego 

przekazane na rachunek powierniczy. Po drugie, należy przyznać rację R. 

Rykowskiemu, który konstatuje, że w obecnej regulacji rachunku powierniczego 

naruszony został fundament relacji fiducjarnej, jakim jest zaufanie pomiędzy 

powierzającym a powiernikiem, gdyż stroną umowy rachunku powierniczego, 

obdarzony szczególnym zaufaniem jako podmiot decydujący o realizacji dyspozycji 

powiernika jest nie powierzający, a bank 654 . Z drugiej strony jednak, regulacja 

rachunku powierniczego zawiera elementy niezbędne do powstania relacji 

finducjarnej. W wyniku zawarcia umowy powierniczej, a następnie umowy rachunku 

powierniczego dochodzi do przeniesienia przez powierzającego własności 

określonych środków pieniężnych na rzecz powiernika (już bez zagłębiania się 

zagadnienia związane z własnością środków zgromadzonych na rachunku 

bankowym 655 ), w interesie beneficjenta, na zasadach wskazanych w umowie 

powierniczej. Jedocześnie dzięki regulacji rachunku powierniczego dochodzi do 

faktycznego rozdzielenia mas majątkowych własnych powiernika od powierzonych. 

Realizowane jest w drodze uwolnienia takich środków spod egzekucji, a także 

wyłączenia odpowiednio z masy upadłości oraz masy spadkowej. Taki sposób 

zabezpieczenia środków zgromadzonych na rachunku wskazuje na to, że ostatecznym, 

czy też ekonomicznym właścicielem tych środków jest powierzający 656 , a zatem 

powiernik po wygaśnięciu podstawowego stosunku powierniczego ma obowiązek 

rozliczenia środków zgromadzonych na rachunku powierniczym z powierzającym.  

 
651. L. Kociucki, (w:) Prawo…, s. 332. 
652. L. Mazur, Prawo…, s. 362. 
653. R. Rykowski, Uwagi…, s.45. 
654. R. Rykowski, Uwagi…, s.47. 
655. Posiadacza rachunku bankowego łączy z bankiem więź o charakterze zobowiązaniowym, a nie 

prawnorzeczowym. Por. szerzej P. Zapadka, Usługi…, s. 24 i n. i cyt. tam lit. 
656. W. Pyzioł, Zmiany…, s. 126. 
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4.2. Mieszkaniowy rachunek powierniczy 

 

Szczególnym rodzajem rachunku powierniczego jest mieszkaniowy rachunek 

powierniczy zdefiniowany w art. 5 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu 

mieszkalnego657 . Celem uregulowania mieszkaniowego rachunku powierniczego i 

nałożenia na deweloperów obowiązku prowadzenia takowego miało na celu ochronę 

interesów nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego658. Przy czym 

obowiązek ten dotyczy sprzedaży lokali mieszkaniowych w nieukończonych jeszcze 

przedsięwzięciach deweloperskich659. Tym samym należy stwierdzić, że obowiązek 

posiadania przez dewelopera mieszkaniowego rachunku powierniczego został 

wprowadzony przez ustawodawcę z wykorzystaniem norm bezwzględnie 

obowiązujących i nie może zostać wyłączony na podstawie umowy pomiędzy 

deweloperem i nabywcą lokalu mieszkalnego660. 

W świetle ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego wyróżniono 

dwa podstawowe typu mieszkaniowych rachunków powierniczych. Są to rachunki 

otwarte i zamknięte. W przypadku otwartych mieszkaniowych rachunków 

powierniczych banki dokonują wypłat na rzecz dewelopera zgodnie z 

harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego, wraz z postępem prac 

budowlanych, zaś w przypadku mieszkaniowych rachunków powierniczych o 

charakterze zamkniętym wypłata środków następuje jednorazowo po przeniesieniu 

własności lokalu na nabywcę661. 

Podobnie jak w przypadku rachunku powierniczego bank ewidencjonuje wpłaty 

dokonane na mieszkaniowy rachunek powierniczy w sposób pozwalający na 

identyfikację poszczególnych nabywców lokali mieszkalnych. Jednakże w 

odróżnieniu do rachunku powierniczego prowadzonego na podstawie art. 59 p.b., bank 

ma obowiązek udzielać informacji nabywcom o czynnościach dokonywanych na 

rachunku, a ponadto w przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku 

powierniczego bank kontroluje postęp prac związanych z przedsięwzięciem 

 
657 Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1445 z późn. zm.) 
658. B. Gliniecki, Mieszkaniowy rachunek powierniczy. Analiza cywilnoprawna, Gdańsk 2018, s. 13. 
659. M. Kijak, Zastosowanie rachunku powierniczego w ustawie deweloperskiej, Przegląd Prawniczy 

Allerhanda, 2020, t. 3, nr 1 (5), poz. 8. 
660. B. Gliniecki, Mieszkaniowy rachunek…, s. 83 i cyt. tam lit. 
661. L. Kociucki (w:) Prawo…, s. 336. 
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deweloperskim. Dodatkowo, umowa o prowadzenie mieszkaniowego rachunku 

powierniczego może zostać rozwiązana wyłącznie przez bank i tylko z ważnych 

powodów, co więcej umowa taka - co do zasady - nie może zostać zmieniona bez 

zgody nabywców 662 . Zatem, że w przypadku mieszkaniowego rachunku 

powierniczego zakres ochrony powierzającego jest szerszy niż w przypadku 

bankowego rachunku powierniczego. 

 

4.3. Rachunek zastrzeżony (Escrow account) 

 

Kolejnym rodzajem rachunku bankowego opartym na powiernictwie są 

rachunki zastrzeżone (escrow). W pierwszej kolejności zastrzec należy, że nie są one 

rachunkami powierniczymi w rozumieniu art. 59 p.b., z uwagi na fakt, iż do jego 

powstania konieczne jest zawarcie umowy trójstronnej pomiędzy powierzającym, 

bankiem oraz beneficjentem 663 . Skutkiem braku kwalifikacji jako rachunku 

powierniczego jest brak możliwości korzystania z ochrony środków przewidzianej dla 

rachunku powierniczego. Jednakże celem funkcjonowania takich rachunków w 

obrocie jest zabezpieczenia prawidłowego zrealizowania transakcji oraz zwiększeniu 

pewności obrotu pomiędzy kontrahentami, a zatem rachunki escrow najczęściej mają 

charakter rozliczeniowy664. Umowy rachunków escrow wykorzystywane są także w 

procesie publicznych emisji akcji, gdzie bank blokuje środki pozyskane w wyniku 

emisji akcji do czasu zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału 

zakładowego emitenta665.  

Umowa rachunku zastrzeżonego funkcjonuje w polskim porządku prawnym 

na podstawie swobody kontraktowania, dopuszczalnego modyfikowania postanowień 

kodeksu cywilnego w zakresie umowy rachunku bankowego oraz art. 50 ust. 1 p.b., 

który dopuszcza umowne ograniczenia w dysponowaniu środkami zgromadzonymi na 

koncie bankowym666. 

W przypadku umowy rachunku escrow status posiadacza rachunku najczęściej 

posiada wyłącznie nabywca, zaś zbywca jest wyłącznie beneficjentem 667 , 

 
662. A. Tupaj-Cholewa, (w:) Prawo bankowe. Komentarz, H. Gronkiewicz-Waltz (red.), Warszawa 

2013, s. 198-199. 
663. A. Tupaj-Cholewa (w:) Prawo…, s. 199. 
664. J. Szuszkiewicz, Umowa bankowego rachunku escrow, MPB 11/2015, s. 74. 
665. A. Chłopecki, M. Dyl, Prawo rynku kapitałowego, Warszawa 2017, s. 125-126. 
666. J. Szuszkiewicz, Umowa…, s. 72. 
667. J. Szuszkiewicz, Umowa…, s. 73. 
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uprawnionym do uzyskania środków z rachunku po spełnieniu określonych w umowie 

warunków. Jednocześnie bank w takiej konstrukcji prawnej pełni funkcję powiernika 

powierzonych przez nabywcę środków, który zobowiązany jest do ich wypłaty na 

rzecz zbywcy na warunkach wskazanych w umowie. Alternatywną konstrukcją jest 

oparcie rachunku zastrzeżonego o rachunek wspólny nabywcy i zbywcy, gdzie zbywca 

ma bardzo ograniczone prawa w dysponowaniu zgromadzonymi środkami, na 

podstawie art. 50 ust. 1 p.b. Z uwagi na większą elastyczność oraz możliwość 

swobodniejszego kształtowania praw i obowiązków stron rachunki zastrzeżone są 

wykorzystywane w prawie polskim do zabezpieczania bardzo dużych transakcji, zaś 

braki w zakresie ustawowej ochrony interesów stron rozwiązywane są w drodze 

negocjacji umownych i zawierania w umowie odpowiednich kar umownych668.  

Oceniając z perspektywy przyjętej w niniejszej rozprawie definicji 

powiernictwa, należy stwierdzić, że rachunki zastrzeżone wypełniają tę definicję. 

Bank pełniący funkcję powiernika, otrzymuje od powierzającego określone środki 

pieniężne, które zgodnie z jego wolą jest zobowiązany wypłacić beneficjentowi lub 

też zwrócić powierzającemu w przypadku fiaska danego przedsięwzięcia. Warto 

zwrócić uwagę na genezę powstania tego typu rachunków. Otóż powstały one w 

Stanach Zjednoczonych w latach trzydziestych XX w. jako zabezpieczenie z jednej 

strony właściwego spożytkowania kredytu hipotecznego, a z drugiej jako 

zabezpieczenie interesów nabywcy nieruchomości669. Ich konstrukcja oparta była o 

zaufanie stron transakcji do banku jako powiernika.  

Pewnym problemem w polskim reżimie prawnym jest brak właściwego 

zabezpieczenia interesu powierzającego, w sposób analogiczny jak w przypadku 

rachunków powierniczych w rozumieniu art. 59 p.b. Z tej przyczyny, de lege ferenda, 

warto rozważyć uregulowanie rachunków zastrzeżonych w prawie bankowym z 

zachowaniem obecnej elastyczności tej konstrukcji prawnej oraz z uwzględnieniem 

wzmocnienia ochrony praw powierzającego, w sposób analogiczny jak w przypadku 

rachunków powierniczych z art. 59 p.b.  

 

 

 

 

 
668. J. Szuszkiewicz, Umowa…, s. 76-81. 
669. J. Szuszkiewicz, Umowa…, s. 71-72. 
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4.4. Banki powiernicze 

 

W ramach funkcjonowania rynku kapitałowego banki wykonują również inne 

zadania związane z uczestnictwem w publicznym obrocie papierami wartościowymi. 

Do tego typu czynności należy działalność powiernicza banków, o której mowa w art. 

119 u.o.i.f. W ramach tej działalności bank uzyskuje możliwość prowadzenia 

rachunków papierów wartościowych, rachunki derywatów oraz rachunki zbiorcze po 

otrzymaniu zezwolenia KNF. Co równie istotne status banku powierniczego może 

uzyskać wyłącznie bank mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej670. 

Ową triadę czynności kwalifikuje się jako działalność powierniczą banków671. Na 

marginesie wskazać należy, że pomiotami uprawnionymi do prowadzenia rachunków 

papierów wartościowych, rachunku derywatów oraz rachunków zbiorczych obok 

banków powierniczych są domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską 

i inne podmioty wskazane w art. 4 ust. 1 u.o.i.f. Niemniej, z uwagi na zakres 

przedmiotowy niniejszej pracy, szczegółowo zostanie omówiona tylko działalność 

banków polegająca na prowadzeniu rachunków zbiorczych. W przypadku rachunków 

papierów wartościowych oraz rachunku derywatów podmioty je prowadzące 

identyfikują osobę uprawnioną z danego instrumentu finansowego, którą najczęściej 

jest posiadacz rachunku 672 . Z tej też przyczyny nie sposób identyfikować tych 

czynności jako czynności powierniczych w rozumieniu założeń przyjętych na 

potrzeby niniejszej dysertacji.  

Regulacja dotycząca rachunków zbiorczych została wprowadzona do ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi wraz z jej nowelizacją w 2011 roku. Jej celem 

było ułatwienie dostępu dla zagranicznych inwestorów do polskiego rynku 

kapitałowego673. Istotą tej usługi jest prowadzenie rachunku, na którym zapisywane są 

papiery wartościowe na rzecz zagranicznych central depozytowych oraz 

zagranicznych firm inwestycyjnych 674 . W odróżnieniu do rachunków papierów 

wartościowych to nie posiadacz rachunku jest uprawniony z papierów wartościowych 

zgromadzonych na takim rachunku, a osoba przez niego wskazana. Posiadacz 

rachunku zbiorczego wskazuje podmiotowi prowadzącemu taki rachunek, osobę 

 
670. Por. Art. 119 ust. 8 u.o.i.f. 
671. M. Fedorowicz (w:) Prawo rynku kapitałowego, T. Sójka (red.), Warszawa 2015, s. 1121. 
672. Por. Art. 4 oraz art. 4a u.o.i.f.. 
673. T. Sójka (w:) Prawo rynku kapitałowego, T. Sójka (red.), Warszawa 2015, s. 728. 
674. Por. Art. 8a ust. 2 u.o.i.f. 
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uprawnioną. Przy czym status osoby uprawnionej oparty jest na umowie pomiędzy 

inwestorem a posiadaczem rachunku. Zgodnie z art. 8a ust. 6 u.o.i.f. inwestorowi 

ostatecznemu nie przysługują żadne świadczenia z tytułu papierów wartościowych 

zgromadzonych na rachunku zbiorczym. To zagraniczna firma inwestycyjna uzyskuje 

świadczenia z tych instrumentów finansowych, a następnie przekazuje je na podstawie 

swojej umowy z klientem, na rachunek inwestora.  

Przy czym kwestia ewentualnych sporów, co do uprawnienia danego inwestora 

rozstrzygana jest według prawa obcego (art. 8a ust. 3 u.o.i.f.). Zatem wszelkie 

wątpliwości, co do istnienia uprawnień inwestora rozstrzygane są na poziomie prawa 

obcego, pod którym zawarta została umowa pomiędzy inwestorem a zagraniczną firmą 

inwestycyjną675. 

Zatem, z uwagi na brak tożsamości podmiotowej pomiędzy posiadaczem 

rachunku zbiorczego a uprawnionym z papierów wartościowych zgromadzonych na 

rachunku zbiorczym należy kwalifikować rachunki zbiorcze jako czynności 

powiernicze w rozumieniu definicji przyjętej na potrzeby niniejszej pracy. Wynika to 

z faktu, iż inwestor powierza zagranicznej firmie inwestycyjnej określone środki 

pieniężne celem nabycia określonych papierów wartościowych na polskim rynku 

kapitałowym, zaś zagraniczna firma inwestycyjna będąc posiadaczem rachunku 

zbiorczego w Polsce pełni funkcję powiernika. To za jej pośrednictwem realizowane 

są wszelkie uprawnienia korporacyjne oraz świadczenia pieniężne wynikające z 

nabytych papierów wartościowych 676 . Zaś polski podmiot prowadzący rachunek 

zbiorczy nie zawsze wie kto jest uprawniony z tych papierów wartościowych677. W 

relacji pomiędzy podmiotem zagranicznym a podmiotem polskim, to podmiot 

zagraniczny figuruje jako posiadacz takiego rachunku. Tym samym, w konsekwencji 

wprowadzenia regulacji dotyczącej rachunków zbiorczych dochodzi do pewnego 

rozszczepiania prawa własności, gdzie właścicielem nominalnym (w sensie 

identyfikowanym wprost) zgromadzonych papierów wartościowych jest zagraniczna 

firma inwestycyjna będąca posiadaczem rachunku, zaś właścicielem ekonomicznym 

tychże będzie ostateczny inwestor zagraniczny 678 . Dodatkowym argumentem 

 
675. T. Sójka, (w:) Prawo…, s. 729. 
676. A. Chłopecki, M. Dyl, Prawo…, s. 56-57. 
677. Zarówno KNF, jak i GIIF mają prawo żądać od posiadacza rachunku zbiorczego ujawnienia 

podmiotów uprawnionych z papierów wartościowych zgromadzonych na rachunku zbiorczym. Zaś 
podmiot prowadzący taki rachunek jest uprawniony do żądania takich informacji od posiadacza 
rachunku w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy. 

678. G. Namotkiewicz, A. Stosio, Brefing note. Rachunki zbiorcze w Polsce - nowe rozwiązanie dla 
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wskazującym na powierniczy charakter instytucji rachunku zbiorczego stanowi fakt, 

iż papiery wartościowe zgromadzone na rachunkach zbiorczych są wyłączone z 

egzekucji prowadzonej przeciwko bankowi powierniczemu, w celu ochrony praw 

ostatecznych inwestorów.  

 

5. Powiernictwo a prawo spadkowe 

 

Pomimo opisanego w pierwszym rozdziale, ustawowego zakazu ustanowienia 

w testamencie podstawienia powierniczego, wskazanego w art. 964 k.c., instytucje 

powiernicze lub zbliżone do powierniczych znajdują zastosowanie do czynności 

prawnych zawieranych na wypadek śmierci. Zaliczyć do nich wykonawcę testamentu, 

o którym mowa w art. 986 i następnych k.c., umowę zarządu spadkiem, zarządcę 

sukcesyjnego ustanowionego na podstawie ustawy o zarządzie sukcesyjnym679, a także 

projektowane rozwiązania legislacyjne w zakresie funkcjonowania fundacji 

rodzinnych w polskim porządku prawnym680. Wymienione instytucje prawne zostaną 

w niniejszym punkcie przedstawione pod kątem ich charakteru prawnego, a następnie 

ocenione pod kątem spełnienia zaproponowanej w niniejszej rozprawie definicji 

powiernictwa.  

 

5.1. Wykonawca testamentu 

 

Ustanowienie wykonawcy testamentu przez spadkodawcę, zgodnie z art. 986 i 

9861 k.c., polega na wskazaniu wykonawcy lub wykonawców testamentu do 

sprawowania zarządu spadkiem, jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym 

składnikiem. Uprawnienia wykonawcy do zarządu spadkiem polegają w 

szczególności na spłacie długów spadkowych, wykonaniu zapisów zwykłych i 

poleceń, wydania przedmiotów zapisu windykacyjnego osobom uprawnionym oraz 

 
zagranicznych inwestorów i banków powierniczych, Warszawa 2011, s. 2, 
https://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/briefings/2011/12/rachunki-zbiorcze-
w-polsce-nowe-rozwiazania-dla-zagranicznych-inwestorow-i-bankow-powierniczych.pdf [dostęp: 
18.01.2022]. 

679. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i 
innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629; „u.z.s.”) 

680. Projekt ustawy o fundacji rodzinnej dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum 
Legislacji pod adresem: 
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344906?fbclid=IwAR21Ps8OcywYY5yjJP5d6gdIUf67D__
MSVz3PSViuEUQ-y2mzbaV9a4Ypz0 [dostęp: 2.02.2022]. 
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wydać majątek spadkowy, spadkobiercom zgodnie z wolą spadkodawcy, niezwłocznie 

po dokonaniu działu spadku (art. 988 § 1 i 3 k.c.). Wykonawca testamentu posiada 

zdolność sądową i procesową w sprawach wynikających z zarządu spadkiem (art. 988 

§ 2 k.c.). Przyjmuje się, że wykonawca testamentu uprawniony jest zarówno do 

podejmowania czynności zwykłego zarządu, jak i czynności wykraczających poza 

zwykły zarząd681. Niemniej szczegółowy zakres zadań wykonawcy testamentu ma 

praw określić spadkodawca w samym testamencie682. Jednocześnie wskazać należy, że 

ustalając zakres czynności wykonawcy testamentu należy zachować szczególną 

ostrożność, gdyż może ono prowadzić do obejścia prawa w postaci art. 964 k.c., 

zakazującego podstawienia powierniczego. Jak wskazuje P. Stec do katalogu takich 

ryzykownych czynności zaliczyć można np. obowiązek wydania spadku spadkobiercy 

po osiągnięciu osiemnastego roku życia683.  

 Przechodząc do charakteru prawnego upoważnienia wykonawcy testamentu, 

w pierwszej kolejności wskazać należy, że jak do tej pory nie ma w nauce prawa 

konsensusu, co do tego jaki charakter ma takie upoważnienie684. Pomimo skromnej 

regulacji ustawowej, przyjmuje się, że wykonawca testamentu działa we własnym 

imieniu, lecz na cudzą rzecz 685 . Oznacza to, że w żadnej mierze ustanowienie 

wykonawcy testamentu nie przybiera formy zastępstwa bezpośredniego. W 

konsekwencji powinno się przyjąć, że wykonawca testamentu działa jako zastępca 

pośredni spadkodawcy 686 . Jednakże, przyjęcie takiej koncepcji rodzi daleko idące 

skutki w zakresie odpowiedzialności wykonawcy za zobowiązania wynikające z 

realizacji zarządu spadkiem. W takiej sytuacji jego pozycja byłaby niewłaściwie 

chroniona, gdyż odpowiadałby on za zobowiązania całym swoim majątkiem, mogąc 

jedynie domagać się zwrotu poniesionych kosztów oraz zwolnienia z zobowiązań od 

spadkobierców na podstawie art. 742 k.c.687. Z tej przyczyny podnosi się, że status 

 
681. E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2012, s. 127. 
682. E. Skowrońska-Bocian, Prawo…, s. 127. 
683. P. Stec, Powiernictwo…, s. 226. 
684. Katalog teorii charakteru prawnego upoważnienia por. J. Głowacz, Wykonawca testamentu w 

prawie polskim, na tle porównawczym, Poznań 2018, s. 41 - 67. 
685. Por. np. J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa 1990, s. 266. M. Pazdan (w:) 

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II, K. Pietrzykowski (red.), Warszawa 2013, s. 900; M. Zelek (w:) 
Kodeks cywilny. Tom III. Komentarz. Art. 627 - 1088, M. Gutowski (red.), Warszawa 2019, s. 1406-
1407; K. Skubisz-Kępka (w:) Kodeks cywilny. Komentarz. Tom VI. Spadki (art. 922-1087), M. 
Habdas, M. Tras (red.), Warszawa 2019, s. 455. 

686. Tak: Postanowienie SN z dnia 11 sierpnia 2010 roku, I CSK 62/10; K. Skubisz-Kępka (w:) 
Kodeks…, s. 455; K. Osajda (w:) Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III, K. Osada (red.), Warszawa 
2013, s. 679.; P. Księżak, Prawo spadkowe, Warszawa 2017, s. 287. 

687. S. Wójcik, F. Zoll, Rozporządzenia testamentowe (w:) SPP. Prawo spadkowe. Tom 10…, s. 500. 
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wykonawcy testamentu powinien być zbliżony do statusu syndyka688. 

Dokonując analizy pozycji wykonawcy testamentu, pod kątem spełnienia 

definicji powiernictwa, wskazać należy, że nie sposób klasyfikować pozycji 

wykonawcy jak instytucji fiducjarnej. I bynajmniej, nie wynika to, jak wskazał 

Bronisław Walaszek, z braku występowania w prawie polskim powiernika689, acz z 

faktu, że wykonawca testamentu nawet przez moment nie staje się właścicielem 

spadku. Tym samym nie można go zakwalifikować jako powiernika na podstawie 

definicji przyjętej na potrzeby niniejszej pracy. Z kolei P. Stec, wskazuje, że 

wykonawcę można potraktować jako powiernika ustawowego sensu largo690. Podobne 

stanowisko prezentuje Paweł Księżak argumentując, że wykonawca testamentu jest 

zastępcą pośrednim, zaś jego funkcja nosi cechy zarządu powierniczego691. Ciekawą 

teorię zaprezentował Jakub Głowacz, konstruując eklektyczną teorię zastępstwa 

powierniczego, zawierającą w sobie ogół teorii dotyczących umocowania 

wykonawcy, wskazując, że: 

 
(…) wykonawca jest zastępcą pośrednim beneficjentów spadku, który działa w ich 

interesie co do zasady na mocy niemajątkowego rozrządzenia testamentowego 

zawierającego pełnomocnictwo pośmiertne udzielone mu przez wykonawcę, 

dokonując przeniesień majątkowych, na ich rzecz na podstawie stosunku 

powierniczego, natomiast los prawny roszczeń związanych z zarządzanym przez niego 

spadkiem opiera się odpowiednio lub analogicznie na przepisach o zleceniu692. 

 

Stwierdzić należy, że definicja zaproponowana przez J. Głowacza nie tylko nie 

rozwiązuje podstawowego problemu związanego z odpowiedzialnością wykonawcy 

testamentu za zobowiązania wynikające z zarządzania spadkiem, to jeszcze w sposób 

niepotrzebny komplikuje zagadnienie związane z umocowaniem wykonawcy. 

Zgodnie z zasadą brzytwy Ockhama, w wyjaśnianiu zjawisk należy dążyć do prostoty, 

należy przyjąć stanowisko wskazujące na umocowanie wykonawcy testamentu, jest 

upoważnieniem ustawowym, autonomicznym dla prawa spadkowego, której nie da się 

 
688. Tak: S. Wójcik, F. Zoll, Rozporządzenia testamentowe (w:) SPP. Prawo spadkowe. Tom 10…, s. 

500, M. Zelek (w:) Kodeks…, s. 1406-1407. 
689 . B. Walaszek, Teorie dotyczące stanowiska prawnego wykonawcy testamentu, ZNUJ Prace 

Prawnicze, 6/1959, s. 186-187. 
690. P. Stec, Powiernictwo…, s. 227. 
691. P. Księżak, Prawo spadkowe, Warszawa 2017, s. 287. 
692. J. Głowacz, Wykonawca…, s. 67. 
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określić sztywnymi ramami istniejących form zastępstwa693. Jednocześnie, de lege 

ferenda, należy postulować rozstrzygnięcie w świetle przepisów o wykonawcy 

testamentu, wątpliwości narastających w doktrynie, w szczególności w zakresie zasad 

ponoszenia odpowiedzialności przez wykonawcę.  

 

5.2. Umowy o spadek 

 

Obok istnienia testamentowego wykonawcy testamentu, nie istnieją żadne 

przeszkody natury prawnej, dla których współspadkobiercy nie byliby uprawnieni do 

zawarcia umowy o zarząd spadkiem694. Na mocy takiej umowy spadkobiercy mogą 

ustanowić jedną osobę odpowiedzialną za zarząd spadkiem, np. jednego ze 

spadkobierców. W samej umowie mogą, w zasadzie, swobodnie kształtować 

uprawnienia zarządzającego, jakie czynności może on podejmować samodzielnie, a 

jakie za zgodą współspadkobierców. Jednakże umowa nie może naruszać norm 

kogentnych, w szczególności mających na celu ochronę współwłaścicieli przed 

naruszeniem ich praw przez innych współwłaścicieli lub przez osoby trzecie 695 . 

Umowa taka przybiera formę zastępstwa pośredniego w formie umowy nienazwanej 

o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu696.  

Z kolei R. Rykowski, zwraca uwagę na inny rodzaj umowy o spadek, która 

może przybierać formę powiernictwa697. Zakresem takiej umowy powiernik byłby 

zobowiązany do dokonania przewłaszczenia określonych rzeczy lub praw, na rzecz 

beneficjentów wskazanych przez spadkodawcę (w tym przypadku powierzającego). 

Wychodząc od brzmienia art. 941 k.c., który dotyczy wyłącznie jednostronnych 

czynności prawnych oraz braku legalnej definicji pojęcia „rozrządzenia na wypadek 

śmierci”, autor wskazuje, że umowa taka powinna zostać zawarta za życia 

spadkodawcy. Dodatkowo, jak wskazuje R. Rykowski, umowa taka będzie 

dopuszczalna pod warunkiem, że będzie dotyczyć poszczególnych praw 

majątkowych, nie zaś całego spadku, gdyż zawieranie takich umów jest zakazane w 

świetle art. 1047 k.c. Jednocześnie umowa taka, pomimo faktycznego zrealizowania 

 
693. Tak: B. Walaszek, Teorie…, s. 189-191; E. Skowrońska-Bocian, J. Wierciński (w:) Kodeks 

cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki, J. Gudowski (red.), Warszawa 2013, s. 221. 
694. M. Kłos (w:) SPP. Prawo spadkowe. Tom 10, B. Kordasiewicz (red.), Warszawa 2015, s. 826. 
695. M. Kłos (w:) SPP. Prawo spadkowe. Tom 10…, s. 826-827. 
696. M. Kłos (w:) SPP. Prawo spadkowe. Tom 10…, s. 827. 
697. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 264-266. 
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się po śmierci powierzającego powinna wywoływać jakiś skutek inter vivos, w postaci 

choćby ekspektatywy praw, z uwagi na wskazany w art. 964 k.c. zakaz dokonywania 

podstawienia powierniczego.  

W mojej ocenie, zaproponowany przez R. Rykowskiego model powierniczej 

umowy o spadek, nawet zawarty ze skutkiem inter vivios jest dopuszczalny, choć 

wysoce ryzykowny. Art. 1047 k.c. statuujący zakaz zawierania umów o spadek odnosi 

się wyłącznie do całości spadku, więc zgodnie zakazem stosowania wykładni 

rozszerzającej ograniczeń prawa własności, stwierdzić należy, że zawarcie umowy 

powierniczej obejmującej swoim zakresem poszczególne składniki majątku 

przyszłego spadkodawcy jest zgodne z polskim prawem. Wzmocnieniem tej 

argumentacji jest dopuszczenie przez Sąd Najwyższy możliwości zawarcia umowy 

darowizny na wypadek śmierci, jeśli obdarowany uzyskałby konkretnie wskazane 

rzeczy lub prawa, zaś sama darowizna zgodna jest z zasadami współżycia 

społecznego 698 . Tym samym uprawnione wydaje się wnioskowanie, że skoro 

dopuszczalne jest zawarcie umowy darowizny ze skutkiem mortis causa obejmującej 

konkretne rzeczy lub prawa, to tym bardziej dopuszczalne jest zawarcie umowy 

powierniczej obejmującej poszczególne składniki majątku przyszłego spadkodawcy 

ze skutkiem inter vivos na zasadach powiernictwa. Niemniej, podkreślić należy, fakt, 

iż w tym zakresie nie wypowiedziała się jeszcze judykatura. 

Jednakże, pomimo wprowadzenia do umowy bezpieczników w postaci 

zawarcia umowy za życia spadkodawcy, dotyczącej wyłącznie poszczególnych 

składników majątku, a nie całości spadku, zawarcie takiej umowy może prowadzić do 

obejścia prawa. Intencją ustawodawcy wprowadzającego zakaz podstawienia 

powierniczego było bowiem uniknięcie sytuacji, w której przekazanie określonego 

składania majątku spadkodawcy nastąpi z wykorzystaniem masy majątkowej osoby 

trzeciej, odpowiednio osoby wskazanej w podstawieniu powierniczym lub powiernika 

w przypadku umowy. A zatem, przyjąć należy, że zawarcie takiej umowy prowadzić 

będzie do obejścia prawa, co będzie skutkowało jej nieważnością.  

Jednocześnie wskazać należy, że umowa powiernicza dotycząca całego spadku 

osoby żyjącej będzie niezgodna polskimi normami prawa spadkowego. Zgodnie z art. 

1047 k.c. w zw. z art. 941 k.c. wprowadza do polskiego porządku prawnego katalog 

zamknięty dopuszczalnych umów o spadek mających skutek mortis causa699. Zakazem 

 
698. Uchwała SN z dnia 13 grudnia 2013 r., III CZP 79/13. 
699. J. Kuźmicka-Sulikowska (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), 
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zawierania umów o spadek objęte są umowy: zawierane pomiędzy przypuszczalnymi 

spadkobiercami osoby żyjącej; zawierane pomiędzy przypuszczalnymi 

spadkobiercami a osobami trzecimi; oraz dotyczące ustanowienia przez osobę żyjącą 

innej osoby swoim spadkobiercą700. Zaś do umów, które mogą być zawierane zalicza 

się umowę zrzeczenia się dziedziczenia, umowę zmieniająca lub uchylająca taką 

umowę, umowę o zbycie spadku, części spadku lub udziału w spadku, umowę o zbycie 

udziału w przedmiocie należącym do spadku oraz umowę o dział w spadku 701 . 

Dodatkowo, Sąd Najwyższy rozstrzygnął o dopuszczalności zawierania umów o 

zrzeczeniu się prawa do zachowku702, a także umów o zrzeczenie się dziedziczenia 

ułamkowej części spadku703. Tym samym, z uwagi na objęte zakazem zawieranie 

umów pomiędzy przypuszczalnymi spadkobiercami a osobami trzecimi na zasadach 

ogólnych, zgodnie z wnioskowaniem a maiore ad minus nie będzie dopuszczalne 

zawieranie umów przez potencjalnych spadkobierców z powiernikiem będącym osobą 

trzecią. 

W kontekście zawarcia umowy o zbycie spadku kwestią wymagającą 

rozstrzygnięcia w kontekście niniejszej pracy jest rozważenie możliwości zawarcia 

takiej umowy w formie powierniczej. Przy czym umowa o zbycie spadku może być 

zawarta dopiero po otwarciu spadku, w sytuacji, gdy spadkobierca spadek przyjął (art. 

1051 k.c.). W takiej konfiguracji nabywca spadku działałby jako powiernik zbywcy 

spadku, najczęściej spadkobiercy. W tym zakresie należy pochylić się na pozycją 

nabywcy spadku, konkretnie nad zakresem podmiotowym, kto takim nabywcą może 

być. W doktrynie prawa spadkowego obowiązuje pogląd, iż nabywcą spadku może 

być każdy podmiot posiadający zdolność prawną, niezależnie od tego, czy jest on 

powiązany w jakikolwiek sposób z procesem dziedziczenia704. Niemniej podnosi się, 

że w sytuacji, gdy, nabywcą jest osoba niegodna dziedziczenia, zawarcie umowy 

nabycia spadku może być niezgodne z zasadami współżycia społecznego, co 

skutkować będzie nieważnością takiej czynności prawnej na podstawie art. 58 § 2 

k.c705. Ponadto, dopuszczalne jest zawarcie umowy zbycia spadku na rzecz osoby 

 
Warszawa 2019, s. 2156. 

700. G. Wolak, Umowa zrzeczenia się dziedziczenia w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2016, s. 41 
i cyt. tam lit. 

701. G. Wolak, Umowa…, s. 42-43 i cyt. tam lit. 
702. Uchwała SN z dnia 17 marca 2017 r., III CZP 110/16. 
703. Postanowienie SN z dnia 21 kwietnia 2004 r., III CK 353/02. 
704. J. Biernat, Umowa o zbycie spadku w polskim prawie spadkowym, Warszawa 2021, s. 141-142 i 

cyt. tam lit. 
705. G. Wolak (w:) Kodeks cywilny. Komentarz. Tom VI. Spadki (art. 922-1087), M. Habdas, M. Fras 
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trzeciej706. Z uwagi na powyższe, dopuszczalnym będzie wniosek, iż umowę o zbycie 

spadku można zawrzeć na zasadach powiernictwa, gdzie powiernik zobowiązany 

będzie do określonego w porozumieniu powierniczym działania, w tym także do 

świadczenia na rzecz osoby trzeciej, która w takiej sytuacji stawałby się beneficjentem 

umowy powierniczej. Wzmocnieniu takiej interpretacji, świadczy fakt, że w 

przypadku skutku rozporządzającego umowy o zbycie spadku, roszczenie nabywcy o 

przeniesienie spadku podlega obrotowi na zasadach ogólnych 707 . Tym samym 

stwierdzić należy, że zawarcie powierniczej umowy zbycia spadku jest dopuszczalne 

w świetle norm polskiego prawa spadkowego.  

 

5.3. Zarząd sukcesyjny 

 

W listopadzie 2018 roku weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym, 

która umożliwia przekazanie zarządzania przedsiębiorstwem osoby fizycznej po 

śmierci tej osoby fizycznej 708 . Normy przywoływanej ustawy wprowadziły 

rewolucyjną zmianę, gdyż umożliwiają zachowanie ciągłości funkcjonowania 

przedsiębiorstwa pod tą samą firmą. Dotychczas najczęściej do przekazania 

przedsiębiorstwa na wypadek śmierci, stosowano zapis windykacyjny709. Analizując 

pozycję zarządcy sukcesyjnego skupię się wyłącznie na zakresie oraz charakterze jego 

umocowania, pomijając pozostałe wymogi przewidziane ustawą o zarządzie 

sukcesyjnym, tak aby skoncentrować się wyłącznie na zakresie przedmiotowym 

niniejszej pracy, jakim są czynności powiernicze typu zarządczego. Jednocześnie 

ustanowienie wykonawcy testamentu przy jednoczesnym powołaniu zarządcy 

sukcesyjnego, zgodnie z art. 24 u.z.s., powoduje to, że przedsiębiorstwo jest niejako 

wyłączone z masy majątkowej, którą jest uprawniony zarządzać wykonawca 

testamentu710.  

Do powołania zarządcy sukcesyjnego uprawniony jest właściciel 

przedsiębiorstwa. Aby tego dokonać musi on wskazać określoną osobę do pełnienia 

 
(red.), Warszawa 2019, s. 909. 

706. G. Wolak (w:) Kodeks…, s. 910. 
707. J. Biernat, Umowa…, s. 248. 
708 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i 

innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 170 z 
późn. zm.) 

709. M. Jaśniewicz (w:) Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej, S. Babiarz (red.), 
Warszawa 2021, s. 83. 

710. M. Zelek (w:) Kodeks…, s. 1408. 
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tej funkcji lub też zastrzec, że z chwilą śmierci wskazany prokurent stanie się zarządcą 

(art. 9 ust. 1 u.z.s.). Osoba wyznaczona do pełnienia tej funkcji musi wyrazić zgodę 

na powołanie w formie pisemnej pod rygorem nieważności (art. 9. ust. 2 u.z.s.). Do 

ustanowienia zarządu sukcesyjnego niezbędne jest dokonanie wpisu zarządcy do 

CEIDG (art. 6 ust. 1 pkt 3 u.z.s.). Tym samym w przypadku powołania zarządcy 

sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy, może on wielokrotnie zmieniać zarządcę, zaś 

ustanowienie zarządu sukcesyjnego następuje raz, po śmierci przedsiębiorcy, zgodnie 

z jego ostatnia dyspozycją711.  

Drugą możliwością, jest powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci 

przedsiębiorcy (art. 12 u.z.s.). Uprawnieni do tego będą małżonek przedsiębiorcy, 

któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie, spadkobierca ustawowy 

przedsiębiorcy, który przyjął spadek oraz spadkobierca testamentowy lub zapisobiorca 

windykacyjny, który przyjął spadek lub zapis windykacyjny, jeżeli przysługuje mu 

udział w przedsiębiorstwie. Na powołanie zarządcy mają dwa miesiące od chwili 

śmierci przedsiębiorcy. Na powołanie zarządcy muszą zgodzić się spadkobiercy 

posiadający łącznie 85% udziału w przedsiębiorstwie. Jednocześnie osoby te, do 

momentu powołania zarządcy sukcesyjnego uprawnione są do zaspokajania 

wymagalnych roszczeń lub przyjmowaniu należności, które wynikają ze zobowiązań 

przedsiębiorcy związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, powstałych 

przed jego śmiercią oraz zbywania rzeczowych aktywów obrotowych, a także 

dokonywania czynności zwykłego zarządu, jeżeli jest to niezbędne do zachowania 

możliwości kontynuacji działalności lub uniknięcia poniesienia poważnej szkody (art. 

13 u.z.s.). Zgodnie z art. 15 u.z.s., osoby takie działają w imieniu własnym, ale na 

rachunek właściciela przedsiębiorstwa w spadku. Oznacza to, że dokonywanie 

czynności zachowawczych nosi znamiona zastępstwa pośredniego. Zastosowanie 

takiej konstrukcji ma na celu zachowanie bezpieczeństwa i pewności obrotu poprzez 

fakt, że nawet jeżeli osoba wykonująca czynności zapobiegawcze nie będzie do nich 

uprawniona, zachowają one swoją ważność w stosunku do majątku przedsiębiorstwa 

i dalej do majątku właścicieli przedsiębiorstwa712. 

Przechodząc do zakresu czynności wykonywania zarządu sukcesyjnego 

wskazuje się, że zarządca sukcesyjny ma obowiązek zapewnić kontynuację 

działalności przedsiębiorstwa, w celu zapewnienia mu bezpieczeństwa 

 
711. M. Jaśniewicz (w:) Zarząd…, s. 72. 
712. M. Jaśniewicz (w:) Zarząd…, s. 72. 
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ekonomicznego, a także zachowanie jego dotychczasowej reputacji oraz ochronę 

interesów spadkobierców, zapisobiorców windykacyjnych oraz wszelkich 

pracowników i kontrahentów zmarłego przedsiębiorcy 713 . W celu zabezpieczenia 

ekonomicznego trwania przedsiębiorstwa, zarządca ma dość szerokie uprawnienia, 

gdyż stosownie do art. 18 u.z.s. jest on umocowany do prowadzenia przedsiębiorstwa 

w spadku oraz do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem 

przedsiębiorstwa w spadku. Upoważnienie do prowadzenia przedsiębiorstwa w 

spadku obejmuje swoim zakresem prawo do rozporządzania prawami należącymi do 

przedsiębiorstwa oraz nabywania praw na rzecz przedsiębiorstwa, zaciągania 

zobowiązań obciążających przedsiębiorstwo w spadku, zawieranie i wykonywanie 

umów mających swój skutek w majątku przedsiębiorstwa, składanie oświadczeń 

wiedzy i wykonywanie innych czynności niebędących czynnościami prawnymi. 

Zarządca sukcesyjny posiada również, podobnie jak omawiany już wykonawca 

testamentu, legitymację procesową w sprawach dotyczących przedsiębiorstwa w 

spadku714. Jednocześnie wskazać należy, że zarządca sukcesyjny wykonuje czynności 

zwykłego zarządu. W przypadku czynności przekraczających zwykły zarząd, to 

właściciele przedsiębiorstwa w spadku muszą wyrazić zgodę na dokonanie takiej 

czynności. Oczywiście, to czy dana czynność przekracza zwykły zarząd należy 

interpretować ad casum, w zależności od szczególnych uwarunkowań danego stanu 

faktycznego715. 

Aby podjąć próbę kwalifikacji statusu zarządcy sukcesyjnego, powinniśmy 

wyjść od analizy art. 21 ust. 1 u.z.s., wskazującego, że zarządca sukcesyjny działa w 

imieniu własnym, na rachunek przedsiębiorstwa w spadku. Prima facie wydaje się, 

zatem, że zarządca sukcesyjny jest umocowany na podstawie zastępstwa pośredniego, 

lecz, jak wskazuje sam ustawodawca, tak nie jest. Ustawodawca wskazał, że instytucja 

„(…) zarządu sukcesyjnego jest specyficzna na tyle, że nie odpowiada w pełni żadnej 

z form przedstawicielstwa ani klasycznemu zastępstwu pośredniemu716”.  

 
713. R. Wrzecionek, Zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa w spadku. Status i charakter prawny, 

Warszawa 2020, s. 153-154. 
714. Pełen katalog czynności wykonywanych przez zarządcę skucesyjnego, por. K. Górniak, Art. 21 

(w:) Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz, K. Osajda 
(red.), Warszawa 2021, Legalis. 

715 . A. Paedej (w:) Planowanie sukcesji. Prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego 
przedsiębiorstwem osoby fizycznej, A. Mariański (red.), Warszawa 2019, s. 85. 

716. Uzasadnienie do projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, 
Warszawa 2018, s. 38, 
https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/E92FE584749E0DD6C12582410036F249/%24File/2293.
pdf [dostęp: 3.02.2022]. 



 

 203 

Tym samym, w doktrynie przyjmuje się, że jest to specyficzna konstrukcja 

zastępstwa spadkobierców oraz małżonka przedsiębiorcy 717 . Cechą odróżniającą 

zarządcę sukcesyjnego od zastępstwa pośredniego jest, to że czynności podejmowane 

przez zarządcę odnoszą swój bezpośredni skutek od strony przedmiotowej w majątku 

przedsiębiorstwa, zaś od strony podmiotowej po stronie właścicieli przedsiębiorstwa 

w spadku 718 . W tym zakresie upoważnienie zarządcy przypomina zastępstwo 

bezpośrednie, zgodnie z przepisami ogólnymi o przedstawicielstwie (art. 95 § 2 

k.c.) 719 . Kolejnym elementem osłabiającym status zastępcy pośredniego zarządcy 

sukcesyjnego, jest obowiązek ujawnienia osób, na rzecz których działa na żądanie 

drugiej strony dokonywanej czynności prawnej. Jednakże zarządca może się ujawnić 

dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, 

zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydaniu europejskiego 

poświadczenia dziedziczenia, gdyż wcześniej sam zarządca nie musi wiedzieć kto jest 

właścicielem przedsiębiorstwa w spadku. W przypadku klasycznej konstrukcji 

zastępstwa pośredniego, kontrahent zastępcy nie wie, czy i ewentualnie na czyj 

rachunek działa druga strona (zastępca) oraz nie ma prawa żądać ujawnienia 

tożsamości mandanta. W przypadku zarządcy sukcesyjnego, zasada jawności 

przedstawicielstwa ulega osłabieniu, z uwagi na fakt, iż zarządca może wskazać 

swoich mocodawców, dopiero po wydaniu określonych dokumentów720.  

W kontekście niniejszej pracy, po dokonaniu tej krótkiej analizy, należy 

jednoznacznie stwierdzić, że status zarządcy sukcesyjnego nie jest stosunkiem 

powierniczym721. Wynika to z samego brzmienia art. 21 u.z.s., które wskazuje, że 

zarządca działa w imieniu własnym, na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa. 

Oznacza to, iż w przypadku powołania zarządcy sukcesyjnego nie przechodzi na jego 

rzecz własność przedsiębiorstwa, zarządza on nim na zasadzie swoistego 

upoważnienia udzielonego odpowiednio przez właściciela przedsiębiorstwa za życia 

lub jego następców prawnych. Zatem podejmując próbę klasyfikacji statusu zarządcy 

 
717 . J. Bieluk, Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz, 

Warszawa 2019, s. 73. 
718. R. Blicharz, Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem w spadku, Warszawa 2019, s. 37-38; K. 

Kopaczyńska-Pieczniak, Status prawny zarządcy sukcesyjnego, PPH 12/2018, s. 11. 
719. M. Sieradzka, Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej - analiza i ocena nowych 

rozwiązań prawnych (cz. I), MoP 22/2018, s. 1198. 
720. K. Górniak, Art. 21 (w:) Ustawa…, Legalis. 
721. Podobnie: K. Górniak, Art. 21 (w:) Ustawa…, Legalis. Autorka apriorycznie odrzuca koncepcję 

powierniczą, „ze względu na [jego - przyp. autor] jego chroniczną sporność i znikome znaczenie 
normatywne”. Z kolei inni Autorzy nie zwracają uwagi na zagadnienie powiernictwa w kontekście 
zarządcy sukcesyjnego. 
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sukcesyjnego stwierdzić należy, że jest to swoiste przedstawicielstwo ustawowe, 

zawierające swoje własne, specyficzne kompetencje, które winny być realizowane w 

konkretnym, wskazanym w ustawie, celu722.  

 

5.4. Fundacja rodzinna 

 

W marcu 2021 roku, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Polityki Społecznej 

opublikowało projekt ustawy o fundacji rodzinnej 723 . Projektowana regulacja jest 

odpowiedzią na brak, w polskim porządku prawnych efektywnych narzędzi służących 

zaplanowaniu sukcesji przez właścicieli firm rodzinnych, w celu ochrony 

zgromadzonego majątku przed rozdrobnieniem pomiędzy wielu spadkobierców. Jak 

wskazują projektodawcy, najczęściej do planowania sukcesji wykorzystywano 

fundusze inwestycyjne aktywów niepublicznych, fundacje oraz trusty prawa obcego, 

budowę struktur holdingowych, wprowadzenie spółki rodzinnej na rynek regulowany, 

wskazanie wyłącznie jednego spadkobiercy, który będzie uprawniony do aktywów 

firmy rodzinnej, czy wreszcie zbycie sprzedaż przedsiębiorstwa724. Z uwagi na zakres 

niniejszej pracy oraz złożoność projektowanej regulacji w niniejszej części 

przeanalizowane zostaną te zagadnienia związane z istnieniem fundacji rodzinnej, 

które mają bezpośredni związek ze stosunkiem powiernictwa. Z tych przyczyn 

Ministerstwo zdecydowało się zaproponować regulację fundacji rodzinnej, którą 

uznać należy postulowaną przez naukę prawa konieczność regulacji funkcjonowania 

fundacji niesamodzielnych pod prawem polskim, do tej pory opartych o prawo 

zobowiązań725.  

Jednakże, z perspektywy zarówno właścicieli firm rodzinnych, jak i ich 

ewentualnych spadkobierców żadne z wymienionych wyżej rozwiązań nie jest 

 
722. Podobnie: S. Babiarz (w:) Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej, S. Babiarz (red.), 

Warszawa 2021, s. 179; K. Górniak, Art. 21 (w:) Ustawa…, Legalis. 
723. W wyniku procesu opiniowania, 19 październiku 2021 roku Ministerstwo Rozwoju, Pracy i 

Polityki Społecznej opublikowało kolejny, zmodyfikowany projekt ustawy o fundacji rodzinnej. 
Niniejsze omówienie sporządzono na podstawie projektu ustawy z 19 października 2021 roku. 
Projekt wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji: 
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344906/katalog/1277428812774288 [dostęp: 9.02.2022]. 

724. Uzasadnienie do projektu ustawy o fundacji rodzinnej, Warszawa 2021, s. 3-5. 
725. Szerzej o fundacji niesamodzielnej i konieczności jej regulacji por. H. Cioch, Prawo fundacyjne, 

Warszawa 2002, s. 40-41. E. Szpyra, O potrzebie regulacji fundacji niesamodzielnej w prawie 
polskim, Roczniki Nauk Prawnych t. XXII nr 2/2013, s. 23-53; A. Tim, Fundacje prywatne jako 
element liberalizacji polskich przepisów o spadkach. Refleksje na gruncie stanu prawnego Republiki 
Austrii i Księstwa Lichtenstein, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. CIX 2018, s. 145-158. 
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optymalne. W przypadku funduszy inwestycyjnych, do budowy modelu zarządzania 

majątkiem konieczne jest zaangażowanie podmiotu trzeciego w postaci towarzystwa 

funduszy inwestycyjnych. Dodatkowo istnieje konieczność spełnienia 

rygorystycznych wymogów regulacyjnych i nadzorczych dotyczących np. struktury 

portfela i udziału poszczególnych jego składników przy jednocześnie ograniczonych 

sposobach wyjścia z inwestycji726. W przypadku zaś fundacji i trustów prawa obcego 

przeszkodami mogą być koszty utrzymania takich struktur, konieczność 

wyprowadzenia majątku za granicę, czy też zagadnienia podatkowe. W odniesieniu do 

konstruowania złożonych struktur holdingowych w związku z planowaniem sukcesji 

stwierdzić należy, że jest to rozwiązanie wysoce kosztochłonne. Wprowadzenie spółki 

na rynek regulowany, z kolei generuje ryzyka związane z wejściem do spółki nowych 

akcjonariuszy, co nie zawsze musi być korzystne z perspektywy dotychczasowych 

udziałowców lub przyszłych spadkobierców. Jeśli dotychczasowy właściciel firmy 

rodzinnej zdecyduje się ją przekazać wyłącznie jednej osobie (np. jeszcze za życia w 

drodze umowy darowizny), może to generować dodatkowe konflikty i podziały w 

rodzinnie, co byłoby sprzeczne z idę utrzymania skonsolidowanego majątku na 

korzyść przyszłych pokoleń. Ostatnim z przytoczonych rozwiązań jest zbycie firmy 

rodzinnej, co wydaje się ostatecznością, gdyż zerwaniu ulega więź rodzinna z 

budowanym przez lata przedsiębiorstwem.  

Z uwagi na powyższe ograniczenia, Ministerstwo zdecydowało się 

zaproponować rozwiązanie, którego celem jest „(…) kompleksowe wzmocnienie 

narzędzi prawnych do przeprowadzenia procesów sukcesyjnych poprzez dodatnie do 

systemu prawa instytucji służącej do kumulowania rodzinnego majątku, 

pozwalającego na zatrzymanie kapitału w kraju na wiele pokoleń oraz zwiększenie 

potencjału krajowych inwestycji727”. Tym samym zdecydowano się na wprowadzenie 

 
726. Chodzi tu przede wszystkim o ograniczoną możliwość zwrotu majątku przekazanego do funduszu 

w drodze aportu, z uwagi na brak możliwości zastosowania instytucji datio in solutum w przypadku 
likwidacji funduszu inwestycyjnego lub wykupu certyfikatów inwestycyjnych. Por. Postanowienie 
SN z dnia 31 stycznia 2018 roku, I CSK 323/17 wraz z glosami: M. Rodzynkiewicz, Datio in 
solutum jako sposób rozliczenia się funduszu inwestycyjnego z jego jedynym uczestnikiem w związku 
z likwidacją funduszu. Glosa do postanowienia SN z 31.01.2018 r., I CSK 232/17, Glosa 4/2019, s. 
21-29; A.O. Szpojankowski, Datio in solutum jako niedopuszczalny sposób rozliczenia się funduszu 
inwestycyjnego z jego jedynym uczestnikiem w związku z likwidacją funduszu - glosa do 
postanowienia Sądu Najwyższego z 31.01.2018, I CSK 323/17, Glosa 4/2020, s. 40-49; M. 
Rodzynkiewicz, O stosowaniu art. 453 Kodeksu cywilnego na tle art. 249 ustawy o funduszach 
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – glosa do postanowienia 
Sądu Najwyższego z 31.01.2018 r., I CSK 323/17, Glosa 2/2021, s. 19-35. 

727. Uzasadnienie do projektu ustawy o fundacji rodzinnej, Warszawa 2021, s. 3-5. 
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do polskiego porządku prawnego rozwiązania mającego zapewnić utrzymanie 

jedności majątku oraz czerpanie z niego korzyści przez wielu beneficjentów. W 

związku z realizacją tego celu, projektodawcy zdecydowali się na utworzenie w 

ustawie nowego typu osoby prawnej, jaką będzie fundacja rodzinna. 

Celem istnienia fundacji rodzinnej będzie realizacja celów określonych przez 

fundatora. Zgodnie z art. 3 u.f.r fundacja rodzinna zarządza posiadanym majątkiem i 

zapewnia jego ochronę oraz spełnia świadczenia na rzecz beneficjenta. Beneficjentem 

może być osoba fizyczna i w takim przypadku spełnienie świadczenia będzie polegać 

na pokryciu kosztów utrzymania lub kosztów edukacji, przy czym katalog ten jest 

katalogiem otwartym, lub organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku 

publicznego. W takim przypadku świadczenie fundacji rodzinnej polegać będzie na 

wspieraniu organizacji w realizacji jej celów społecznych lub gospodarczo 

użytecznych.  

Przechodząc do powierniczego charakteru funkcjonowania fundacji rodzinnej, 

to na wstępie wskazać należy, że jej konstrukcja przypomina fideikomis, czy też 

ordynacje rodowe obecne na polskich ziemiach od XVI w., aż do 1944 roku, kiedy 

zostały zniesione na mocy dekretu o reformie rolnej728, gdzie w wyniku spadkobrania 

właścicielem zgromadzonego majątku była, jedna, wyznaczona przez spadkodawcę 

osoba, która miała tym majątkiem zarządzać w celu realizacji świadczeń na rzecz 

konkretnie wskazanych beneficjentów. Główną różnicą pomiędzy fundacją rodzinną 

a ordynacją rodową będzie to, że właścicielem przekazywanego majątku nie będzie 

np. najstarszy syn fundatora, a nowo utworzona osoba prawna.  

W celu określenia powierniczego charakteru fundacji rodzinnej, w pierwszej 

kolejności powinno się przyjrzeć pozycji fundatora, jego uprawnieniach oraz relacji 

pomiędzy nim a fundacją rodzinną. Zgodnie z art. 11 u.f.r. fundatorem może być 

wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

Fundacja rodzinna może zostać utworzona przez więcej niż jednego fundatora, pod 

warunkiem, że jest ona tworzona na mocy aktu założycielskiego, a nie testamentu. W 

przypadku utworzenia fundacji rodzinnej na podstawie testamentu, status fundatora 

mogą uzyskać współmałżonek, wstępny lub zstępny fundatora, o ile był on 

współwłaścicielem mienia wnoszonego do fundacji rodzinnej w momencie otwarcia 

spadku. Podstawowym obowiązkiem fundatora fundacji rodzinnej jest wniesienie 

 
728. Więcej na ten temat wspominam w Rozdziale 3 niniejszej pracy. 
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funduszu założycielskiego, w skład którego wchodzi mienie (w rozumieniu art. 44 

k.c.) o wartości co najmniej 100.000,00 zł (art. 16 u.f.r.). Dodatkowo fundator 

uprawiony jest do przekazywania dalszych darowizn na rzecz fundacji rodzinnej. W 

momencie wniesienia mienia przez fundatora do fundacji rodzinnej traci on własność 

mienia stanowiącego fundusz założycielski, zaś fundacja rodzinna staje się 

właścicielem 729 . Jednocześnie fundator nie odpowiada za zobowiązania fundacji 

rodzinnej (art. 14 u.f.r.), która z kolei, odpowiada solidarnie za zobowiązania 

fundatora powstałe przed powstaniem fundacji, w tym zobowiązania alimentacyjne, w 

sposób ograniczony do wysokości mienia wniesionego przez fundatora.  

Na mocy ustawy fundator będzie upoważniony ustalenia statutu fundacji 

rodzinnej oraz listy beneficjentów. Zgodnie z art. 23 u.f.r. statut określa: 

1) nazwę fundacji rodzinnej; 

2) siedzibę fundacji rodzinnej; 

3) cele fundacji rodzinnej; 

4) sposób określenia beneficjenta, zasady prowadzenia listy beneficjentów 

i zakres przysługujących beneficjentom uprawnień; 

5) zasady, w tym szczegółowy tryb, zrzeczenia się uprawnień przez 

beneficjenta; 

6) czas trwania fundacji rodzinnej, jeżeli jest oznaczony; 

7) fundusz założycielski ze wskazaniem mienia wnoszonego do fundacji 

rodzinnej przez fundatora; 

8) majątek fundacji rodzinnej w chwili jej utworzenia; 

9) zasady powoływania, odwoływania oraz uprawnienia i obowiązki 

członów organów, a także zasady reprezentacji fundacji rodzinnej przez 

zarząd albo przez inne organy w przypadkach wskazanych w ustawie; 

10) zasady zmiany statutu; 

11) przeznaczenie majątku fundacji rodzinnej po jej likwidacji.  

Przy czym fundator posiada bardzo dużą swobodę w kształtowaniu postanowień 

statutu, w tym określenia celu fundacji, kręgu beneficjentów, czasu trwania fundacji 

czy uprawnień organów. Dodatkowo statut może zawierać postanowienia w zakresie: 

zasad współpracy lub współdziałania organów, zasady likwidacji fundacji rodzinnej 

oraz wskazywać kierunek i zawierać wytyczne co do inwestowania majątku fundacji 

 
729. Uzasadnienie do projektu ustawy o fundacji rodzinnej, Warszawa 2021, s. 14-15. 
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rodzinnej. W odrębnym dokumencie fundator sporządza pierwszą listę beneficjentów 

fundacji rodzinnej zawierającą: 

1) imiona i nazwiska albo nazwę beneficjenta; 

2) identyfikator podatkowy;  

3) datę urodzenia beneficjenta; 

4) adres zamieszkania lub adres do doręczeń beneficjenta; 

5) inne dane niezbędne do spełnienia świadczenia na rzecz beneficjenta. 

W zakresie określania kręgu beneficjentów fundator będzie miał daleko idącą 

swobodę działania, to on szczegółowo określi kto może być beneficjentem. 

Projektowana regulacja w art. 27 u.f.r. przewiduje, że beneficjentem będzie mogła być 

wyłącznie osoba fizyczna lub organizacja pozarządowa prowadząca działalność 

pożytku publicznego. Dodatkowo, to fundator określi jakie świadczenie z fundacji 

rodzinnej będzie należne beneficjentowi, czy będzie to np. cykliczne świadczenie 

pieniężne, prawo do korzystania z rzeczy, czy też udział w mieniu po likwidacji 

fundacji. Samo spełnienie świadczenia przez fundację rodzinną na rzecz beneficjenta 

może zostać przyznane pod warunku lub z zastrzeżeniem terminu 730 , co stanowi 

znaczącą odmienność od regulacji prawa spadkowego ustanawiających zakaz 

ustanawiania warunków w testamencie (art. 962 k.c.). Zaś w przypadku małoletniego 

będącego beneficjentem, fundator może postanowić, że świadczenia mu przypadające 

nie będą objęte zarządem sprawowanym przez rodziców, natomiast będzie on 

zobowiązany do ustanowienia zarządcy (art. 28 ust. 2 u.f.r.). Jednocześnie fundator 

jest uprawniony w każdym czasie do zmiany postanowień w zakresie kręgu 

beneficjentów fundacji rodzinnej oraz świadczeń im przysługujących (art. 28 ust. 1 

u.f.r.). 

Fundator jest również uprawniony do skierowania do fundacji listu 

intencyjnego (art. 26 u.f.r.). Zgodnie z założeniem projektodawców fundator, listem 

intencyjnym będzie mógł określić fundacji rodzinnej obwiązek podjęcia określonych 

działań 731 . Jednocześnie na mocy listu intencyjnego nie dochodzi do kreacji 

zobowiązania. 

Jednocześnie, to fundatorowi przysługuje prawo wyboru pierwszego zarządu 

fundacji rodzinnej, czy to poprzez wskazanie w akcie założycielskim, czy też w 

testamencie. Dodatkowo fundator jest uprawniony do powołania w statucie fundacji 

 
730. Uzasadnienie do projektu ustawy o fundacji rodzinnej, Warszawa 2021, s. 19. 
731. Uzasadnienie do projektu ustawy o fundacji rodzinnej, Warszawa 2021, s. 19. 
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rady protektorów (która, jednak, jest organem obligatoryjnym, w sytuacji, gdy liczba 

beneficjentów przekracza dwudziestu pięciu - art. 54 u.f.r.), która pełni rolę organu 

nadzorczego względem zarządu fundacji rodzinnej.  

W przypadku likwidacji fundacji rodzinnej za życia fundatora, to stosownie do 

art. 85 ust. 1 u.f.r., to fundator jest uprawniony do otrzymania mienia pozostałego po 

przeprowadzeniu likwidacji. Wyjątek może stanowić postanowienie statutu, które 

będzie wskazywało innego beneficjenta lub sam fundator wskaże inną osobę 

uprawnioną.  

Porównując pozycję fundatora do powierzającego stwierdzić należy, że obie 

pozycje są do siebie bardzo zbliżone. Zarówno fundator, jak i powierzający mają pełną 

swobodę w kształtowaniu praw i obowiązków wszystkich podmiotów 

zaangażowanych w konstrukcję, czy to fundacji rodzinnej, czy też umowy zarządu 

powierniczego. To fundator oraz powierzający decydują komu przekażą własność 

poszczególnych składników swojego majątku, określają warunki i cele w jaki sposób 

majątku ten ma być zarządzany, w jaki sposób ma być prowadzony nadzór nad 

realizacją tych celów, aż w reszcie to oni określają krąg beneficjentów uprawnionych 

do korzystania z majątku przekazanego odpowiednio do fundacji rodzinnej, czy też 

oddanego w powiernictwo.  

Skoro uprawnienia i pozycja prawna fundatora jest zbliżona do pozycji 

powierzającego w stosunku powiernictwa, to kolejnym koniecznym etapem analizy 

jest zestawienie fundacji rodzinnej do pozycji powiernika. W pierwszej kolejności, 

należy przyjrzeć się czynnością do wykonywania jakich uprawniona będzie fundacja 

rodzinna. Po drugie, oceniona zostanie pozycja organów fundacji rodzinnej.  

Zgodnie z art. 7 u.f.r., fundacja rodzinna nie może prowadzić działalności 

gospodarczej, z wyjątkiem zadań wskazanych w komentowanym przepisie. Do 

katalogu czynności, do których uprawniona będzie fundacja rodzinna należeć będzie: 

1) zbywanie mienia, którego jest posiadaczem lub właścicielem, o ile 

mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia; 

2) najem, dzierżawa lub udostępnianie na innej podstawie mienia, którego 

jest posiadaczem lub właścicielem; 

3) przystępowanie i uczestnictwo w spółkach handlowych, funduszach 

inwestycyjnych, spółdzielniach oraz podmiotach o podobnym 

charakterze mających swoją siedzibę w kraju lub zagranicą; 

4) nabywanie i zbywanie papierów wartościowych, instrumentów 
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pochodnych i praw o podobnym charakterze; 

5) udzielanie pożyczek: spółkom kapitałowym, w których fundacja 

rodzinna posiada udziały lub akcje, spółkom osobowym, w których 

fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik oraz beneficjentom;  

6) obrót zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji 

rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością 

fundacji rodzinnej;  

7) prowadzenie przedsiębiorstwa w ramach gospodarstwa rolnego. 

Tym samym zakres podejmowanych przez fundację czynności został przez 

projektodawcę dopasowany do realizacji celu jaki został w art. 3 u.f.r. postawiony 

fundacji rodzinnej, tj. zarządzania posiadanym majątkiem, jego ochronie oraz 

realizacji świadczeń na rzecz beneficjentów. Takie ograniczenie prowadzenia przez 

fundację rodzinną działalności gospodarczej będzie zasadne z perspektywy 

naczelnego celu jej istnienia, jakim jest zapewnienie świadczeń dla beneficjentów, 

które będą uzyskiwane wyłącznie z przekazanego jej przez fundatora mienia oraz 

ewentualnych darowizn. Nie jest zaś celem fundacji rodzinnej prowadzenie nowej 

działalności gospodarczej, która miałaby wypracowywać zyski, a jedynie 

zabezpieczenie już istniejącego i zgromadzonego majątku. W ten sposób zostało 

również ograniczone ryzyko ekonomiczne obciążające mienie fundacji, gdyż nie 

będzie ona podejmowała nowych przedsięwzięć, a jedynie zarządzała już istniejącymi.  

Przechodząc do uregulowania organów fundacji rodzinnej, to istnienie dwóch 

organów jest obligatoryjne, tj. zarządu oraz zgromadzenia beneficjentów. Dodatkowo 

statut fundacji może przewidywać konieczność powołania rady protektorów, która 

będzie organem obligatoryjnym, w sytuacji, gdy liczba beneficjentów fundacji 

przekroczy dwadzieścia pięć osób (art. 54 ust. 2 u.f.r.).  

W przypadku zarządu, to fundator nadając fundacji rodzinnej statut określi 

skład zarządu, zasady reprezentacji fundacji. W przypadku powołania fundacji 

rodzinnej na podstawie aktu założycielskiego to fundator ma wyłączne uprawnienie 

do powołania członków zarządu (po jego śmierci będzie to rada protektorów, lub w 

przypadku jej braku zgromadzenie beneficjentów), zaś w przypadku powołania 

fundacji w drodze testamentu, to fundator w testamencie określi skład pierwszego 

zarządu. Co więcej, fundator nadając fundacji rodzinnej statut uprawniony jest do 

różnicowania liczby głosów przypadających na jednego członka organu (art. 44 u.f.r.). 

Zdaniem projektodawców rozwiązanie to dotyczyć ma w głównej mierze 
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zgromadzenia beneficjentów732, aczkolwiek przepis nie zamyka takiej możliwości w 

przypadku innych organów, a więc możliwe jest określenie przysługującej liczby 

głosów każdemu członkowi zarządu w statucie fundacji rodzinnej. 

Zgodnie z wolą fundatora członkami zarządu mogą być również beneficjenci 

fundacji rodzinnej. W takiej sytuacji, w przypadku podejmowania czynności 

prawnych pomiędzy fundacją rodzinną a beneficjentem, dokonanie takiej czynności 

prawnej wymaga formy aktu notarialnego oraz poinformowania sądu rejestrowego 

(art. 53 u.f.r.). Wzmocnienie formy prawnej dla czynności podejmowanych pomiędzy 

fundacją rodzinną a beneficjentem będącym członkiem zarządu wydaje się 

uzasadnione, w celu wzmocnienia ochrony interesów innych beneficjentów oraz 

mienia fundacji przed potencjalnym konfliktem interesów pomiędzy interesem 

jednego beneficjenta, a szeroko pojętym interesem fundacji rodzinnej i jej pozostałych 

beneficjentów. 

Wszelkie czynności powiernicze wiążą się nierozerwalnie z istnieniem 

szczególnej więzi zaufania pomiędzy powierzającym i powiernikiem. Fakt ten został 

odzwierciedlony także w ustawie o fundacji rodzinnej, zgodnie z art. 36 u.f.r. każdy 

członek organu fundacji rodzinnej powinien w wykonywaniu swoich obowiązków 

dołożyć należytej staranności oraz dochować lojalności wobec samej fundacji 

rodzinnej. Ponadto, zgodnie z ust. 2 art. 36 u.f.r. członek organu nie może ujawniać 

tajemnicy fundacji rodzinnej również po wygaśnięciu mandatu.  

Jednocześnie członkowie organów fundacji rodzinnej odpowiadają wobec 

fundacji rodzinnej za szkodę wyrządzoną swoim zaniechaniem lub działaniem 

niezgodnym ze statutem lub przepisami prawa (art. 65 ust. 1 u.f.r.). Projektodawca 

określił model odpowiedzialności członków organów fundacji rodzinnej na zasadach 

business judgement rule, co przesądza o możliwości uwolnienia się od 

odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku działalności w organie fundacji 

rodzinnej, o ile decyzje prowadzące do powstania szkody były podejmowane w 

granicach uzasadnionego ryzyka oraz w oparciu o adekwatne informacje733. 

Kolejnym organem fundacji rodzinnej, co do zasady, fakultatywnym jest rada 

protektorów. Jej głównym zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem 

zarządu w zakresie realizacji postanowień statutu oraz przestrzegania przepisów 

prawa (art. 55 ust. 1 u.f.r.). W ramach swoich kompetencji ustawowych rada 

 
732. Uzasadnienie do projektu ustawy o fundacji rodzinnej, Warszawa 2021, s. 23. 
733. Uzasadnienie do projektu ustawy o fundacji rodzinnej, Warszawa 2021, s. 28. 
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protektorów uprawniona jest do uzyskiwania informacji o bieżącej działalności 

fundacji rodzinnej (art. 55 ust. 3 u.f.r.), a także to rada protektorów jest informowana 

przez audytora o nieprawidłowościach zagrażających stanowi aktywów fundacji 

rodzinnej (art. 66 ust. 3 u.f.r.). Ponadto, to rada protektorów wybiera członków zarządu 

fundacji rodzinnej po śmierci fundatora. Niemniej, kompetencje rady protektorów 

mogą zostać na mocy postanowień statutu rozszerzone. Art. 55 ust. 2 u.f.r. wskazuje, 

że kompetencje rady protektorów mogą obejmować konieczność udzielania zgody na 

dokonanie określonych w statucie czynności, jednakże z uwagi na użycie 

sformułowania „w szczególności”, katalog czynności rozszerzających kompetencje 

rady protektorów jest katalogiem otwartym, który może być kształtowany zgodnie z 

intencjami fundatora.  

Zgodnie z wolą fundatora, rada protektorów może być organem 

jednoosobowym lub wieloosobowym, jednakże jej członkiem nie może być członek 

zarządu fundacji rodzinnej (art. 60 u.f.r.), zaś może nim być beneficjent. Członków 

rady protektorów za życia powołuje fundator, a po jego śmierci lub gdy statut tak 

stanowi, zgromadzenie beneficjentów. 

Ostatnim organem fundacji rodzinnej jest zgromadzenie beneficjentów. Jest to 

organ obligatoryjny przewidziany przez ustawę o fundacji rodzinnej. Jego członkiem 

może być każdy beneficjent, któremu statut przyznaje uprawnienie do uczestnictwa. 

O przyznaniu uprawnienia w statucie będzie decydował fundator w momencie 

nadawania fundacji rodzinnej statutu. Jak wskazują projektodawcy, ich celem było 

ograniczenie wpływu beneficjentów na funkcjonowanie fundacji rodzinnej 734 . W 

konsekwencji, zgromadzeniu przyznano dość szczupłe kompetencje związane z 

przyjmowanie sprawozdania zarządu z działalności fundacji, zatwierdzania 

sprawozdania finansowego, udzielania absolutorium członkom innych organów oraz 

uzupełnianie składu rady protektorów, a przypadku jej braku także zarządu. 

Zgromadzenie beneficjentów jest także uprawnione do podjęcia jednomyślnej 

uchwały o rozwiązaniu fundacji rodzinnej (art. 70. ust. 1 pkt 3 u.f.r.). Ustawa o 

fundacji rodzinnej pozwala również rozszerzyć kompetencje zgromadzenia 

beneficjentów w statucie (art. 63 pkt 3 u.f.r.), a zatem uprawnienie do ukształtowania 

zgromadzenia beneficjentów będzie przynależeć fundatorowi. 

Porównując zatem pozycję fundacji rodzinnej do powiernika, stwierdzić 

 
734. Uzasadnienie do projektu ustawy o fundacji rodzinnej, Warszawa 2021, s. 27. 
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należy, że występują pomiędzy nimi znaczące podobieństwa. Obie instytucje mają na 

celu zarządzanie przekazanym przez fundatora lub powierzającego majątkiem, w 

sposób przez niego określonym. Mają obowiązek realizować określone przez niego 

świadczenia na rzecz określonych beneficjentów. To fundacja rodzinna, podanie jak 

powiernik staje się jednym właścicielem przekazanego majątku. Dodatkowo więź 

łącząca fundacje rodzinną oraz powiernika z odpowiednio fundatorem lub 

powierzającym jest zbliżona, oparta na szczególnych zasadach, zaufania i lojalności. 

Fundacja rodzinna na mocy statutu ma, podanie jak powiernik, obowiązek 

zachowywania się, co do nabytego w drodze przekazania przez fundatora, mienia w 

sposób zgodny z jego wolą. 

Ostatnim elementem stosunku prawnego związanym z istnieniem fundacji 

rodzinnej jest beneficjent. Może nim zostać, zgodnie z art. 27 u.f.r., wyłącznie osoba 

fizyczna albo organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego. 

To w gestii fundatora leży kto będzie beneficjentem fundacji i dodatkowo może on 

swobodnie, według własnego uznania zmieniać kto nim będzie, do jakich świadczeń 

będzie uprawniony, a także to na jakich zasadach będzie określany sposób 

wskazywania kolejnych beneficjentów np. w kolejnym pokoleniu (art. 28 ust. 1 u.f.r.). 

Beneficjent uprawniony jest do otrzymywania świadczeń od fundacji rodzinnej 

wynikających z przekazanego przez fundatora majątku. Przy czym, jak wskazują 

projektodawcy, to od fundatora będzie zależało jaki charakter będzie miało 

świadczenie otrzymywane od fundacji. Może ono np. przyjąć formę świadczenia 

pieniężnego, prawa do korzystania z określonej rzeczy lub udziału w mieniu 

pozostałym po likwidacji fundacji rodzinnej. Może też być przyznane pod warunkiem 

albo z zastrzeżeniem terminu735. W celu ochrony interesów beneficjenta w długim 

horyzoncie czasowym, w sytuacji, gdy wypłacenie mu świadczenia przez fundację 

rodzinną może zagrozić wypłacalności fundacji rodzinnej bieg terminu spełnienia 

świadczenia jest zawieszony do czasu poprawy sytuacji finansowej 736 . Ponadto, 

beneficjent, zgodnie z art. 34 ust. 1 u.f.r. uprawniony jest do wglądu do dokumentacji 

fundacji rodzinnej, a także do uzyskania informacji od zarządu. Jeżeli fundator tak 

wskaże w statucie fundacji rodzinnej beneficjent będzie uprawniony do zasiadania w 

zarządzie lub radzie protektorów fundacji rodzinnej. Fundator może także ograniczyć 

prawo beneficjenta do udziału w zgromadzeniu beneficjentów, a także określić liczbę 

 
735. Uzasadnienie do projektu ustawy o fundacji rodzinnej, Warszawa 2021, s. 19. 
736. Uzasadnienie do projektu ustawy o fundacji rodzinnej, Warszawa 2021, s. 20. 
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głosów, jaka będzie przypadała danemu beneficjentowi.  

Tym samym stwierdzić należy, że pozycja beneficjenta fundacji rodzinnej nie 

różni się od pozycji beneficjenta wynikającej z umowy powierniczej. W obu 

przypadkach będzie on uprawniony do uzyskiwania określonych przez fundatora lub 

powierzającego świadczeń, przy czym będzie on miał ograniczony wpływ na sposób 

zarządzania przekazanym fundacji rodzinnej lub powiernikowi majątkiem. 

Oczywiście nie ma przeszkód na gruncie projektowanej ustawy o fundacji rodzinnej 

oraz w przypadku umowy powierniczej, do zlania się uprawnień beneficjenta i 

powiernika, z tą różnicą, że w przypadku fundacji rodzinnej beneficjent nie będzie 

bezpośrednim właścicielem majątku, a jedynie będzie nim zarządzał jako członek 

organu powiernika. Niemniej ich uprawnienia oraz zakres posiadanej wiedzy 

dotyczącej majątku i sposobu zarządzania nim będą zbliżone lub tożsame, co w 

przypadku powiernika będącego osobą fizyczną. 

Fundację rodzinną od tradycyjnego rozumienia powiernictwa będzie odróżniał 

fakt posiadania osobowości prawnej. Dzięki temu fundacja rodzinna jest 

samodzielnym podmiotem prawa, uniezależnionym od fundatora. Niemniej 

konstrukcja prawna fundacji rodzinnej jako osoby prawnej typu zakładowego pozwala 

fundatorowi na zachowanie szerokiej autonomii, co do sposobu jej funkcjonowania 

oraz zarządzania majątkiem. Stwierdzić zatem należy, że poprzez nadanie fundacji 

rodzinnej osobowości prawnej, nie możemy mówić tutaj o powiernictwie w 

rozumieniu niniejszej rozprawy z uwagi na fakt, iż własność majątku fundatora nie 

jest przekazywana do innego podmiotu. W wyniku powołania fundacji rodzinnej 

majątek ten uzyskuje odrębną osobowość prawną. Jednakże, z uwagi na podobieństwa 

w zakresie praw i obowiązków fundatora oraz uprawnień beneficjentów stwierdzić 

należy, że fundacja rodzinna poprzez nadanie jej osobowości prawnej będzie stanowiła 

funkcjonalny odpowiednik powiernictwa, a także będzie realizować cele zbliżone do 

tych, której do tej pory były osiągane z wykorzystaniem umów zarządu 

powierniczego737.  

 

 

 

 
737 P. Stec wskazuje na możliwość ustanowienia funkcjonalnego odpowiednika trustu w wyniku 

nadania osobowości prawnej określonej masie majątkowej, wskazując między innymi na fundacje. 
Por. P. Stec, Powiernictwo…, s. 208-211. 
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6. Powiernictwo w prawie publicznym 

 

W ramach analizowania fenomenu powiernictwa w prawie polskim, zwrócić 

należy uwagę także na zagadnienie związane z dyskutowanym istnieniem, w 

odniesieniu do niektórych agencji Skarbu Państwa, koncepcji ich powierniczego 

statusu powstającego ex lege. Chodzi tutaj przede wszystkim o Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa 738 , a także Agencję Mienia Woskowego. Dyskusja nad 

powierniczym charakterem relacji łączących Skarb Państwa oraz wyżej wskazane 

agencje w nauce prawa odbyła się na przełomie XX i XXI w739. W owym okresie 

większość doktryny wypowiedziała się o tym, że KOWR działa jako zastępca pośredni 

Skarbu Państwa. Niemniej, po około 20 latach od tamtej dyskusji, warto zadać pytanie 

o aktualności tamtych spostrzeżeń.  

Powyżej przedstawiona koncepcja wynika z brzmienia art. 5 ust. 1 u.g.n.r.740, 

który wskazywał, że Skarb Państwa „powierza” KOWR wykonywanie prawa 

własności i innych praw rzeczowych w odniesieniu do nieruchomości rolnych 

pozostałych w zasobie Skarbu Państwa. Jednocześnie, zgodnie z art. 12 u.g.n.r., mienie 

powierzone KOWR pozostaje własnością Skarbu Państwa. W księgach wieczystych 

prowadzonych dla nieruchomości będących w zasobie powierzonym KOWR jako 

właściciel figuruje Skarb Państwa, reprezentowany przez KOWR741. Zatem, zasadnym 

jest wniosek, do którego doszedł Sąd Najwyższy, wskazując, że „KOWR wykonuje 

prawo własności i inne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu Państwa742”. Tym samym 

KOWR działa w imieniu własnym jako dysponent danej nieruchomości rolnej, ale na 

rzecz Skarbu Państwa będącego jego właścicielem. Tym samym, z pełnym 

przekonaniem wskazać należy, że więź łącząca Skarb Państwa oraz KOWR nie jest 

 
738. Agencja ta uprzednio nosiła nazwy Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a następnie Agencji 

Nieruchomości Rolnych. 
739 . Por. np. A. Doliwa, Powierniczy charakter uprawnień Agencji Własności Rolniczej Skarbu 

Państwa, Studia Iuridica Agraria 1/2000; A. Doliwa, Jeszcze w sprawie powierniczego statusu 
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Rejent 2/2000; A. Doliwa, Zastępstwo pośrednie i 
powiernictwo, MoP 7/2000; A. Biernakowski, Konstrukcja prawna Agencji Własności Rolnej 
Skarbu Państwa a stosunek powiernictwa, Rejent 7-8/1998; M. Możdżeń-Marcinkowski, Agencja 
Nieruchomości Rolnych, Kraków 2003; S. Wójcik, Nowe uregulowania - nowe koncepcje, postęp 
czy…? (w:) Rozprawy z prawa cywilnego i ochrony środowiska: ofiarowane profesorowi Antoniemu 
Agopszowiczowi, E. Giszter (red.), Katowice 1992; R. Rykowski, Pojęcie powiernictwa - 
konstrukcja prawna zarządu powierniczego, Warszawa 2005; P. Stec, Powiernictwo w prawie polski 
na tle porównawczym, Kraków 2005 i cyt. tam lit. 

740 Ustawa z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 514). 
741. Uchwała SN z dnia 22 kwietnia 1994 roku, III CZP 189/93. 
742. Wyrok SN z dnia 29 listopada 2017 roku, II CSK 145/17. 
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stosunkiem powierniczym sensu stricto743. Aby doszło do powstania więzi fiducjarnej 

pomiędzy Skarbem Państwa a jakąkolwiek agencją rządową musiałoby dojść do 

powierzenia prawa własności, a nie wyłącznie do powierzenia wykonywania prawa 

własności. Z uwagi na powyższe zasadnym jest, zakwalifikowanie tego stosunku 

prawnego jako formy zastępstwa pośredniego, gdzie KOWR działa jako zastępca 

pośredni Skarbu Państwa w odniesieniu do przekazanych mu w zasobie nieruchomości 

rolnych744.  

Jednakże, w ostatnim czasie odchodzi się od koncepcji działania KOWR jako 

zastępcy pośredniego. Sąd Najwyższy, wskazał, że nieruchomości oddane są jedynie 

w zarząd KOWR, który działa w imieniu własnym, ale na rachunek Skarbu Państwa745. 

Jednocześnie w wyroku z dnia 28 stycznia 2021 roku, SN stwierdził, że „Przyjęta w 

analizowanej ustawie konstrukcja powiernictwa daleka jest od tradycyjnych wzorów 

prawa rzymskiego, nie odpowiada także w pełni istniejącym w systemach 

kontynentalnym i anglosaskim konstrukcjom prawnym uznawanym za mające 

charakter powierniczy. Agencja (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) jest 

odrębną osobą prawną, oczywiście o charakterze państwowym, jednakże jej status jest 

niezwykle złożony. Kluczową odmiennością pozycji Agencji w odniesieniu do 

klasycznej instytucji powiernictwa jest to, że Agencja nie jest właścicielem 

nieruchomości państwowych, albowiem własność pozostaje przy powierzającym, 

którym jest Skarb Państwa746”. Dodatkowo, podkreśla się, że z uwagi na zmniejszające 

się wraz z kolejnymi nowelizacjami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa oraz hierarchicznej podległości KOWR pod Radę Ministrów 

oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, należy odejść od koncepcji zastępstwa 

pośredniego, czy też powiernictwa na rzecz podkreślenia wyłącznie funkcji 

zarządzającej KOWR, jako kolejnego organu administracji centralnej747. 

 
743. Tak: M. Możdżeń-Marcinkowski, Agencja…, s. 188; A. Doliwa, Jeszcze w sprawie powierniczego 

statusu…, s. 133. 
744 . Tak: A. Doliwa, Zastępstwo…, s. 469-470; R. Rykowski, Pojęcie…, s. 125; P. Stec, 

Powiernictwo…, s 222-223; K. Leśkiewicz, Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa. Komentarz, Warszawa 2021, s. 57; P. Popradowski, Prawo rolne. Obrót 
nieruchomościami rolnymi. Komentarz. Tom IX, P. Popradowski (red.), Warszawa 2021, s. 589. 

745. Orzeczenie SN z dnia 12 grudnia 2017 roku, IV CSK 161/17. 
746. Wyrok SN z dnia 21 stycznia 2021 roku, I CSKP 31/21. 
747. M. Możdżeń-Marcinkowski (w:) Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa. Komentarz, P. Czechowski (red.), Warszawa 2018, s. 54-55; M. Możdżeń-Marcinkowski 
(w:) Prawo rolne, P. Czechowski (red.), Warszawa 2015, s. 125. 
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Z uwagi na użycie w art. 6 ust. 1 ustawy o Agencji Mienia Wojskowego748, 

sformułowania „Skarb Państwa powierza”, warto również krótko przyjrzeć się jakim 

typem zastępcy Skarbu Państwa jest AMW. Regulacje dotyczące AMW są zasadniczo 

zbliżone do regulacji dotyczącej pozycji KOWR. AMW zarządza powierzonymi jej 

nieruchomościami związanym z realizacją zadań obronnych kraju oraz potrzeb 

organizacyjnych wojska. AMW podobnie jak KOWR nie jest właścicielem 

powierzonych jej nieruchomości, prawo własności pozostaje przy Skarbie Państwa. 

Różnicą w funkcjonowaniu KOWR oraz AMW jest to, że w przypadku umów 

dotyczących powierzonych nieruchomości pozostaje Skarb Państwa749. Tym samym 

AMW, w odróżnieniu od KOWR pełni funkcję wyłącznie zastępcy bezpośredniego 

Skarbu Państwa750. Aczkolwiek w literaturze podnosi się, że AMW jest powiernikiem 

Skarbu Państwa, gdyż AMW powierzono kompetencje do wykonywania praw 

rzeczowych751. Z powyższym stanowiskiem nie można się zgodzić, gdyż do powstania 

stosunku powiernictwa niezbędne jest przekazanie własności rzeczy powiernikowi. 

Jednakże, zgodnie z uchwalą siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 

1994 roku AMW jest wyłącznym dysponentem przekazanych jej w zarząd 

nieruchomości 752 . Jednocześnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie 

Wielkopolskim w wyroku z dnia 30 lipca 2009 roku wskazał753, że AMW jedynie 

reprezentuje Skarb Państwa i dokonuje czynności związanych z gospodarowaniem 

nieruchomościami w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa.  

Podsumowując, w obecnym stanie prawnym nie możemy mówić o istnieniu w 

polskim porządku prawnym instytucji powiernictwa z mocy prawa w ramach praw 

publicznego. Skarb Państwa chroniąc i realizując swoje interesy majątkowe za pomocą 

wyspecjalizowanych agencji rządowych nie wykorzystuje do tego celu instytucji 

powiernictwa, która w przypadkach omawianych w niniejszym podrozdziale mogłaby 

ułatwić model zarządzania nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa. 

W takim przypadku to owe agencje stawałyby się właścicielami tych 

nieruchomościami, którymi zarządzałyby we własnym imieniu i na własny rachunek, 

 
748 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o Agencji Mienia Wojskowego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 
303 z późn. zm.) 
749. P. Bieś-Srokosz, Agencje rządowe jako szczególne podmioty administracji publicznej, Warszawa 

2020, s. 73. 
750. Odmiennie: R. Rykowski, Pojęcie…, s. 126. 
751 M. Stepnowska (w:) Prawo wojskowe, W. Kitler, D. Nowak, M. Stepnowska (red.), Warszawa 
2017, s. 394. 
752 Uchwała SN z dnia 22 kwietnia 1994 roku, III CZP 189/93. 
753 Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 lipca 2009 roku, II SA/Go 377/09. 
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lecz w interesie Skarbu Państwa. Sposób realizowanego zarządu określałaby ustawa 

powołującą daną agencję. W ten sposób doszłoby do uproszczenia relacji pomiędzy 

Skarbem Państwa i jego agencjami zarówno, co do zasad zarządzania, jak i zasad 

odpowiedzialności za zobowiązania zarówno agencji rządowych, jak i Skarbu 

Państwa. De lege ferenda wymagałoby to, jednakże wprowadzenia do polskiego 

reżimu prawnego ogólnej regulacji powiernictwa, która możliwie jednoznacznie 

definiowałby cechy charakterystyczne takiego stosunku prawnego, co 

wyeliminowałoby konieczność każdorazowej analizy casu ad casum relacji pomiędzy 

Skarbem Państwa a agencjami rządowymi.  

 

7. Podsumowanie 

 

W niniejszym rozdziale poruszono wiele tematów związanych z 

wykorzystaniem powiernictwa w praktyce obrotu. W pierwszej części wskazano, że 

nie ma ograniczeń co do przedmiotu umowy powierniczej, jej przedmiotem mogą być 

w zasadzie wszystkie rzeczy i prawa, które są zbywalne.  

W drugiej części podjęto rozważania nad istotą aktualnej regulacji funduszy 

inwestycyjnych w prawie polskim, gdzie wskazano, iż obecne rozwiązanie nadające 

wyodrębnionej masie majątkowej, jaką jest fundusz osobowości prawnej jest 

nieoptymalne. Wskazano, że de lege ferenda zastosowanie konstrukcji powiernictwa 

umownego pomiędzy inwestorem a podmiotem zarządzającym aktywami mogłoby 

być bardziej efektywne oraz zdecydowanie uprościłoby model i koszty zarządzania 

przekazanymi aktywami. Jednocześnie wskazano, że w obecnym stanie prawnym, z 

uwagi na brzmienie polskich oraz unijnych regulacji dotyczących rynku funduszy 

inwestycyjnych, a także praktyki unijnego oraz polskiego organu nadzoru obecnie nie 

ma możliwości utworzenia funkcjonalnego odpowiednika funduszu inwestycyjnego 

opartego o instytucję powiernictwa bez narażania się na możliwość poniesienia 

odpowiedzialności karnej.  

W trzeciej części dokonano analizy obejmującej zasady świadczenia usługi 

zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub więcej instrumentów 

finansowych. Wskazano, że możliwe są dwa modele zawarcia umowy o świadczenie 

usług asset management. Pierwszy z nich oparty jest o udzielanie pełnomocnictw 

firmie inwestycyjnej przez klienta do rachunków bankowych, rachunków papierów 

wartościowych, czy też do realizowania poszczególnych praw udziałowych z 
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nabytych przez firmę inwestycyjną w imieniu i na rzecz klienta instrumentów 

finansowych. Drugim zaprezentowanym modelem jest umowa oparta o powiernictwo. 

W takim przypadku firma inwestycyjna nabywa własność aktywów klienta w celu ich 

zarządzania oraz nabywania kolejnych instrumentów finansowych we własnym 

imieniu. Firma inwestycyjna, w takim przypadku działa w imieniu własnym i na 

własny rachunek, lecz w interesie klienta. Zaletą drugiego przestawionego 

rozwiązania są niewątpliwie niższe koszty świadczenia takiej usługi, związane np. z 

kosztami udzielania pełnomocnictw oraz uproszczenie realizacji praw udziałowych.  

W czwartej części dokonano analizy czynności bankowych pod kątem 

powiernictwa. Rozważono powierniczy charakter rachunku powierniczego, 

mieszkaniowego rachunku powierniczego, rachunku escrow oraz czynności 

wykonywanych przez bank powierniczy. W wyniku przeprowadzonej analizy okazało 

się, że bankowymi czynnościami powierniczymi będzie prowadzenie rachunków 

escrow oraz prowadzenie rachunków zbiorczych. Zaś w przypadku rachunków 

powierniczych, to nie spełniają one w pełni definicji powiernictwa, z uwagi na zbyt 

ograniczoną pozycję powierzającego. Z tej przyczyny podniesiono postulat o 

uregulowaniu de lege ferenda rachunków escrow, które charakteryzują się 

zachowaniem swobody powiernictwa oraz ochrony przewidzianej przepisami prawa 

bankowego, w celu wzmocnienia ochrony powierzającego. 

W piątej części niniejszego rozdziału dokonano analizy możliwości stosowania 

powiernictwa w kontekście prawa spadkowego. Z przeprowadzonych badań wynika, 

że pozycja wykonawcy testamentu oraz zarządcy sukcesyjnego nie jest zbliżona do 

pozycji powiernika, zaś forma zastępstwa jest specyficzna, nie dająca się wpisać w 

istniejące definicje, właściwa dla ustawowego reżimu obu instytucji. Z kolei, w 

przypadku umów o spadek przeprowadzona analiza doprowadziła do wniosków o 

możliwości zawarcia powierniczej umowy o zarząd spadkiem, powierniczej umowy o 

powiernicze zbycia poszczególnych składników spadku za życia spadkodawcy oraz 

powierniczej umowy zbycia spadku zawartej po jego otwarciu. Warunkiem zawarcia 

umowy powierniczego zbycia poszczególnych składników spadku za życia 

spadkodawcy, jest wskazanie konkretnych przedmiotów takiej umowy (nie zaś całego 

spadku) oraz wystąpienie skutku takiej umowy inter vivos, chociażby w formie 

ekspektatywy. W kontekście umowy o zbycie spadku, to dopuszczając jej powierniczy 

charakter wskazano, że skutek zobowiązujący takiej umowy, tj. roszczenie nabywcy 

o wydanie spadku, może być przedmiotem obrotu na rynku, co per analogiam 
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świadczy o możliwości zawarcia takiej umowy ze skutkiem powierniczym. Ostatnim 

elementem przedstawionym w tej części była analiza proponowanej regulacji ustawy 

o fundacji rodzinnej. Stwierdzono, że nadania majątkowi fundatora osobowości 

prawnej w postaci fundacji rodzinnej, skutkować będzie powstaniem funkcjonalnego 

odpowiednika powiernictwa, jednakże pozbawionego pewnych cech 

charakterystycznych dla fiducji. Pozycja fundatora zbliżona jest do pozycji 

powierzającego, zaś fundacja rodzinna będzie wykonywać prawa własności 

przekazanego przez fundatora mienia, jak powiernik.  

Ostania część niniejszego rozdziału została poświęcona problematyce 

powiernictwa w prawie publicznym. Dokonano analizy dwóch agencji rządowych 

zarządzających nieruchomościami należącymi Skarbu Państwa, które prima facie 

noszą cechy powierników Skarbu Państwa, tj. KOWR-u oraz AMW. W obu 

przypadkach stwierdzono, że nie są one powiernikami Skarbu Państwa. W przypadku 

KOWR stwierdzono, że jest on zastępcą pośrednim, zaś w przypadku AMW, że jest 

zastępcą bezpośrednim Skarbu Państwa. 
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ROZDZIAŁ 6. OCHRONA MAJATKU POWIERNICZEGO 
 

W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną podstawowe zasady ochrony 

majątku powierzonego. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zagadnieniom 

związanym z uprawnieniami beneficjenta powiernictwa na wypadek nierzetelnego 

wykonywania obowiązków przez powiernika 754 . W tym celu omówione zostaną 

przysługujące beneficjentowi mechanizmy ochronne przewidziane w kodeksie 

cywilnym. Dodatkowo poruszone zostanie zagadnienie wyłączenia z masy upadłości 

majątku powierniczego na wypadek ogłoszenia upadłości powiernika, a także środki 

ochrony beneficjenta na wypadek skierowania egzekucji przeciwko powiernikowi. 

Powyższe zagadnienia są szczególnie istotne z uwagi na charakter więzi łączącej 

powiernika oraz beneficjenta wynikający ze szczególnego zaufania oraz faktu, iż to 

powiernik staje się pełnoprawnym właścicielem powierzonego majątku.  

W dalszej części omówione zostaną przepisy karne mogące mieć zastosowanie 

do stosunków powierniczych. Chodzi tutaj przede wszystkim o przestępstwo 

nadużycia zaufania stypizowane w art. 296 § 1 k.k. Określone zostaną zasady 

ewentualnej odpowiedzialności karnej powiernika. 

W ostatniej części poruszone zostaną zagadnienia związane zastosowaniem do 

stosunków powierniczych obowiązków publicznoprawnych wynikających przepisów 

o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz 

ograniczeń koncentracji wynikających z ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów. Celem tej analizy będzie weryfikacja na ile beneficjent może być 

anonimowy, a także udzielenie odpowiedzi na pytanie czy i na jakich zasadach 

tożsamość beneficjenta powiernictwa ujawniana jest w rejestrze beneficjentów 

rzeczywistych. W przypadku zgłoszenia zamiaru koncentracji przedmiotem rozważań 

będzie analiza, czy obowiązek ten będzie się aktualizował także w przypadku umów 

zarządu powierniczego.  

 

 

 
754. Przez pojęcie beneficjenta należy rozumieć także powierzającego jako podmiot, który przekazuje 

powiernikowi własność poszczególnych składników majątku. Niemniej zdecydowałem się na 
wykorzystanie pojęcia beneficjent z uwagi na fakt, iż to on w ostatecznym rozrachunku uprawniony 
jest do przewłaszczenia zwrotnego oraz innych świadczeń wynikających z umowy zarządu 
powierniczego, zaś sam zarząd realizowany jest w jego interesie. Nierzadko zdarza się, że 
powierzający jest również beneficjentem stosunku powierniczego. Z tej przyczyny, zasadnym jest 
szczególne skoncentrowanie się na ochronie interesów beneficjenta. 
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1.  Cywilnoprawne zasady ochrony majątku powierniczego 

 

Fundamentalne znaczenie dla stosowania powiernictwa w praktyce obrotu 

mają zagadnienia związane z ochroną interesu beneficjenta przed nierzetelnie 

sprawowanym zarządem przez powiernika. Pomimo szczególnej więzi zaufania 

determinującej naturę tego stosunku prawnego może dojść do sytuacji, w której 

powiernik działać będzie wbrew postanowieniom pactum fiduciae. Najczęściej 

sprzeniewierzenie powiernika postanowieniom umowy zarządu powierniczego będzie 

polegało na rozporządzeniu powierzonym majątkiem w sposób sprzeczny z 

umownymi zasadami obrotu poszczególnymi składnikami majątku. Na przykład 

poprzez sprzedaż określonych przedmiotów wbrew zakazowi wskazanemu w umowie. 

Innym przejawem nierzetelność powiernika może być, na przykład, podejmowanie 

działań wysoce ryzykownych, skutkujących uszczupleniem stanu majątku 

powierzonego. Chodzi tutaj przykładowo o udział w grach losowych i hazardowych z 

wykorzystaniem tego mienia. Kolejnym przejawem nierzetelnego działania 

powiernika jest wykorzystywanie majątku powierniczego do realizowania własnych 

celów, które skutkować będą zwiększeniem majątku osobistego powiernika, kosztem 

majątku powierzonego.  

Ograniczenia powiernika w rozporządzaniu mieniem powierzonym mają swoje 

źródło w umowie zarządu powierniczego. Normatywną podstawą takich postanowień 

jest art. 57 § 2 k.c., który wskazuje, że dopuszczalne są umowne ograniczenia w 

rozporządzaniu określonym prawem. Takie ograniczenia, z racji na jego obligacyjny 

charakter ma skutek wyłącznie inter partes755. Tym samym, naruszenie takiego zakazu 

przez powiernika nie wpływa na ważność rozporządzenia dokonanego na rzecz osoby 

trzeciej756. Skutek ten, będzie miał kluczowe znaczenie dla stosowania powiernictwa i 

ochrony pozycji beneficjenta. W konsekwencji beneficjentowi przysługiwać będą 

wyłącznie roszczenia o charakterze zobowiązaniowym, z tytułu niewykonania lub 

niewłaściwego wykonania zobowiązania przez powiernika. Moim zdaniem 

odpowiedzialność odszkodowawcza powiernika będzie obejmować swym zakresem 

zarówno damnum emergens, jak i lucrum cessans, o ile da się ustalić wysokość 

 
755. A. Janas (w:) Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna (art. 1-125), M. Habdas, M. Fras 

(red.), Warszawa 2018, s. 483. 
756. M. Safjan (w:) Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-449[10], K. Pietrzykowski (red.), 

Warszawa 2013, s. 245. 
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utraconych korzyści. Przy takim rozumieniu powiernik odpowiadałby by przed 

beneficjentem wyłącznie za niewykonanie zobowiązania na zasadach ogólnych, 

zgodnie z art. 471 k.c., zaś beneficjentowi nie przysługiwałby inne środki ochronne o 

rozszerzonej skuteczności757. Argumentacją za przyjęciem takiej interpretacji jest brak 

możliwości umownej kreacji praw rzeczowych skutecznych erga omnes, z uwagi na 

występujący w polskim prawie cywilnym zamknięty katalog praw rzeczowych.  

Jednakże, twierdzenie to nie jest w pełni uzasadnione. Zwłaszcza w przypadku 

zawarcia w umowie warunku rozwiązującego lub zawieszającego. Jak wskazuje R. 

Rykowski, w przypadku zawarcia w umowie warunku zastosowanie do ochrony 

beneficjenta jako uprawnionego warunkowo znajdą regulacje art. 222 w zw. z art 91 

k.c758 . Zgodnie z art. 91 k.c. warunkowo uprawniony może wykonywać wszelkie 

czynności, które zmierzają do zachowania jego prawa. R. Rykowski argumentuje, że 

z uwagi na dość ogólną regulację art. 91 k.c. dopuszczalne jest skonstruowanie w 

oparciu o ten przepis roszczenia windykacyjnego lub negatoryjnego skierowanego 

przeciwko nabywcy rzeczy zbytej przez powiernika niezgodnie z postanowieniami 

umowy powierniczej lub samemu powiernikowi. Omawiane roszczenie byłoby o tyle 

korzystne dla beneficjenta, że dotyczyłoby samej rzeczy, która wyszła z majątku 

powierniczego, a nie zaś wyłącznie jej równowartości wyrażonej w pieniądzu. Samo 

wydanie rzeczy nastąpiłoby jednak w stosunku do aktualnego jej właściciela, czyli 

powiernika. Jednocześnie wskazać należy, że skorzystanie przez beneficjenta z 

roszczenia opartego o art. 222 w zw. z art. 91 k.c. nie będzie skutkować nieważnością 

rozporządzenia powiernika. W przypadku zastosowania w umowie powierniczej 

mechanizmu surogacji rzeczowej, z zastrzeżeniem art. 92 k.c., beneficjent utraci status 

warunkowo uprawnionego759. Zastrzec należy, że z uwagi na brzmienie art. 157 § 1 

k.c., zastosowanie powyżej wskazanego roszczenia będzie miało zastosowanie 

wyłącznie do rzeczy ruchomych.  

Dodatkowo, rozszerzonych uprawnień beneficjenta można doszukiwać się w 

art. 59 k.c., na podstawie którego beneficjent może dążyć do uznania za bezskuteczne 

rozporządzenia przez powiernika poszczególnymi składnikami majątku 

powierzonego. Zwolennikiem takiego stanowiska jest P. Stec760. Zgodnie z art. 59 k.c.: 

 
757. Tak: Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2017, s. 241; K. 

Michałowską, Powiernictwo…, s. 144. 
758. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 334-336. 
759. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 336. 
760. P. Stec, Powiernictwo…, s. 294-297. 
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„W razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub częściowo 

niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej, osoba ta może żądać 

uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli strony o jej roszczeniu 

wiedziały albo jeżeli umowa była nieodpłatna. Uznania umowy za bezskuteczną nie 

można żądać po upływie roku od jej zawarcia”. Wykorzystanie instytucji 

bezskuteczności zawieszonej może być skutecznym sposobem ochrony interesów 

beneficjenta. Bezskuteczność zawieszona, z uwagi na literalne brzmienie przepisu - co 

do zasady - chroni wszystkie roszczenia dotyczące zarówno praw, ruchomości oraz 

nieruchomości761. Jednakże, w doktrynie wskazuje się, że taką ochroną nie są objęte 

roszczenia rzeczowe (z uwagi na własny reżim ochrony skuteczny erga omnes) oraz 

roszczenia pieniężne (chronione za pomocą actio Pauliana), zaś obejmuje wszelkie 

roszczenia obligacyjne762. Do tego typu roszczeń zalicza się także umowy zawarte 

pomiędzy dłużnikiem (w tym przypadku powiernikiem) a osobą trzecią. W takiej 

sytuacji beneficjent będzie miał prawo żądać stwierdzenia wyłącznie bezskuteczności 

takiej umowy763. Prowadzić to będzie do dokonania przez osobę trzecią zwrotu rzeczy 

zbytej wbrew postanowieniom pactum fiduciae. 

Podkreślić należy, że ochrona przewidziana art. 59 k.c. w stosunku do 

powiernictwa wykazuje pewne słabości. Po pierwsze, będzie miał on ograniczone 

zastosowanie do aktywnego zarządzania majątkiem przez powiernika, gdyż samo 

zmniejszenie się stanu majątku powierzonego w wyniku dokonywania rozporządzeń 

przez powierzającego będzie skutkowało odpowiedzialnością odszkodowawczą, 

wszak celem powiernika będzie dokonywanie takich transakcji z majątku 

powierniczego, które powiększą stan tego majątku. A contrario art. 59 k.c. będzie miał 

zastosowanie tylko do przypadków, w których wprost w umowie powierniczej 

zastrzeżono zakaz dokonywania rozporządzeń przez powiernika764. Po drugie art. 59 

k.c. przewiduje, że do uznania danej czynności prawnej za bezskuteczna konieczna 

jest wiedza obu stron tej czynności o danym roszczeniu. Przekładając to na grunt 

 
761. SN w wyroku z dnia 28 grudnia 1976 roku stwierdził, że „w razie zbycia własności nieruchomości 

przez osobę, która na podstawie umowy zlecenia nabyła poprzednio prawo własności nieruchomości 
we własnym imieniu z obowiązkiem późniejszego przeniesienia tej własności na zleceniodawcę, 
zleceniodawca uprawniony jest do żądania uznania umowy za bezskuteczną na podstawie art. 59 
k.c., jeżeli zostaną spełnione dalsze przesłanki wymienione w tym przepisie”. Por. Wyrok SN z dnia 
28 grudnia 1976, III CRN 302/76. 

762. Z. Radwański, M. Gutowski (w:) SPP. Prawo cywilne - część ogólna. Tom 2, Z. Radwański, A. 
Olejniczak (red.), Warszawa 2019, s. 579. 

763. Z. Radwański, M. Gutowski (w:) SPP. Prawo cywilne - część ogólna. Tom 2…, s. 580. 
764. P. Stec, Powiernictwo…, s. 296. 
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stosunków powierniczych, wskazać należy, że nabywca przedmiotu powiernictwa 

musi mieć świadomość istnienia pactum fiduciae zawartego pomiędzy powiernikiem 

(zbywcą) a beneficjentem. W takim przypadku powiernik w momencie dokonywania 

transakcji musiałby ujawnić istniejący stosunek powiernictwa, co nie zawsze leżałoby 

w interesie beneficjenta. Stwierdzić zatem należy, że ochrona z art. 59 k.c. będzie 

zależeć od dobrej wiary nabywcy (a konkretnie jej braku765). Po trzecie, art. 59 k.c. 

przewiduje, że dokonanie czynności względem osoby trzeciej następuje nieodpłatnie. 

W takim przypadku osoba trzecia nie musi mieć świadomości istnienia porozumienia 

powierniczego. Niemniej sytuacja, w której powiernik daruje składniki majątku 

powierzonego będzie niezwykle rzadka. Po czwarte, ostatnim ograniczeniem jest czas, 

kiedy beneficjent będzie uprawniony do żądania uznania bezskuteczności umowy. 

Ograniczony jest on tylko do roku od momentu zawarcia umowy przez powiernika z 

osobą trzecią.  

Stwierdzić należy, że art. 59 k.c. będzie stanowił podstawę do rozszerzenia 

ochrony interesów beneficjenta, aczkolwiek w ograniczonym zakresie, wynikającym 

z literalnego brzmienia przepisu. Najczęściej do zastosowania bezskuteczności 

zawieszonej, konieczna będzie świadomość nabywcy o istnieniu stosunku 

powiernictwa, co będzie sytuacja dość rzadką, z uwagi na fakt, iż jednym z głównych 

celów fiducji jest zachowanie anonimowości beneficjenta. 

Konsekwencją braku zastosowania ius ad rem w stosunku do wierzytelności 

pieniężnych jest konieczność analizy zasadności stosowania skargi pauliańskiej w 

odniesieniu do ochrony uprawnień beneficjenta fiducji. W pierwszej kolejności 

wskazać należy, że Actio Pauliana, jak się wydaje będzie miała zastosowanie tylko do 

przypadków przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz powiernictwa biernego, którego 

celem jest wyłącznie ochrona wartości majątku powierzonego bez dokonywania 

inwestycji. W przypadku powiernictwa inwestycyjnego, podczas którego powiernik 

będzie dokonywał ciągłych rozporządzeń składnikami majątku powierzonego mogą 

powodować czasowe okresy braku płynności, które mogą być uzasadnianie 

dokonywanymi inwestycjami766. Zgodnie z art. 527 § 2 k.c. do skorzystania przez 

beneficjenta ze skargi pauliańskiej może dojść dopiero w przypadku, gdy powiernik 

w wyniku dokonanych rozporządzeń stał się niewypłacalny. W konsekwencji, 

beneficjent musi wykazać, że rozporządzenia dokonano z majątku powierniczego, 

 
765. A. Kłos, Umowa powiernictwa w prawie polskim, Państwo i Społeczeństwo 1/2015, s. 82. 
766. B.W. Woźniak, Surogacja…, s. 255. 
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dokonano go niezgodnie z pactum fiduciae oraz że powiernik w wyniku dokonania 

rozporządzenia stał się niewypłacalny. Z uwagi na powyższe ograniczenia oraz 

pięcioletni termin zawity wskazany w art. 534 k.c., stosowanie skargi pauliańskiej w 

odniesieniu do powiernictwa jest oczywiście dopuszczalne, lecz wysoce 

niepraktyczne. 

W ślad za niemiecką doktryną prawa powierniczego, P. Stec rozważał 

zastosowanie art. 5 k.c. do ochrony interesów beneficjenta jako nadużycia praw 

podmiotowych przez powiernika767 . Rozumowanie to oparte jest na założeniu, że 

powiernik rozporządzający rzeczą niezgodnie z postanowieniami umowy 

powierniczej nie tylko narusza zobowiązania kontraktowe, a przede wszystkim 

zaufanie, którym został obdarzony przez powierzającego i beneficjenta768. Rodzi się 

zatem pytanie, czy naruszenie zaufania jest przesłanką uznania działalności 

powiernika w sposób niezgodny z zasadami społeczno-gospodarczymi powiernictwa 

lub zasadami współżycia społecznego. Odpowiedź na to pytanie jest przecząca, wszak 

w przypadku każdego stosunku obligacyjnego konieczne jest zaufanie obu stron 

względem prawidłowego wykonania wzajemnych obowiązków769. Takie rozumienie 

art. 5 k.c. mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której każde naruszenie zobowiązań 

wynikających z jakiejkolwiek umowy byłoby rozpatrywane w świetle nadużycia 

prawa podmiotowego. Dodatkowym osłabieniem stosowania art. 5 k.c. do ochrony 

praw beneficjenta jest fakt, że art. 5 k.c. nie może stanowić samodzielnej podstawy 

roszczenia ani powództwa 770 . Jednocześnie art. 5 k.c. daje uprawnionemu tylko 

czasową ochronę, która nie niweczy praw podmiotowych powiernika771. Z uwagi na 

powyższe, należy stanąć na stanowisku, iż zastosowanie art. 5. k.c. w stosunku do 

powiernictwa jest - co do zasady - niedopuszczalne i może znaleźć zastosowanie 

wyłącznie w nadzwyczajnych okolicznościach. Podobnie zastosowanie art. 5 k.c. do 

stosunków powierniczych ocenił Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 20 kwietnia 2021 

roku SN wskazał, że „charakter klauzul generalnych zawartych w art. 5 k.c. nakazuje 

ostrożne korzystanie z instytucji nadużycia prawa podmiotowego jako podstawy 

 
767. P. Stec, Powiernictwo…, s. 297. 
768. B.W. Woźniak, Surogacja…, s. 260. 
769. Aczkolwiek B.W. Woźniak wskazuje na dopuszczalność zastosowania art. 5 k.c. w przypadku 

rażącego nadużycia zaufania przez powiernika przy całościowym rozumieniu powiernictwa 
uwzględniającym stosunek wewnętrzny i zewnętrzny. Por. B.W. Woźniak, Surogacja…, s. 260. 

770. K. Pietrzykowski (w:) Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-449[10], K. Pietrzykowski (red.), 
Warszawa 2013, s. 47 i cyt. tam lit. 

771. K. Pietrzykowski (w:) Kodeks…, s. 47 i cyt. tam lit. 
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oddalenia powództwa, a przede wszystkim wymaga wszechstronnego rozważenia 

okoliczności, aby w ten sposób nie doprowadzić do podważenia pewności obrotu 

prawnego. Zasadą bowiem jest, że ten kto korzysta ze swego prawa postępuje zgodnie 

z jego społecznym przeznaczeniem i zasadami współżycia772”. Wyrok ten dotyczył 

przejęcia przez wierzyciela nieruchomości stanowiącej przedmiot przewłaszczenia na 

zabezpieczenie umowy pożyczki o wartości znaczenie mniejszej niż wartość 

nieruchomości. Wierzyciel w wyniku braku spłaty pożyczki przez dłużników, 

zatrzymał własność nieruchomość, nie dokonując jednocześnie rozliczenia nadwyżki 

jej wartości na podstawie art. 405 k.c. Takie postępowanie wierzyciela, w ocenie SN, 

uzasadnia skorzystanie przez dłużników z zarzutu nadużycia prawa podmiotowego z 

art. 5 k.c. 

W wyniku dość nikłych narzędzi beneficjenta służących ochronie jego 

interesów, w doktrynie podejmowane są również rozważanie związane z 

zastosowaniem odpowiedzialności deliktowej wobec nierzetelnego powiernika. 

Chodzi tutaj przede wszystkim o art. 439 k.c 773 ., przewidującego roszczenie o 

zapobieżenie grożącej szkodzie. W tym przypadku należy jednoznacznie 

wypowiedzieć się o niedopuszczalności takiego środka do ochrony interesów 

beneficjenta, gdyż reguluje on wyłącznie odpowiedzialność deliktową i nie może być 

wykorzystywany do stosunków o charakterze obligacyjnym774. O niedopuszczalności 

stosowania odpowiedzialności deliktowej wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku 

z dnia 7 października 2020 roku, stwierdzając, że w przypadku powiernictwa nie może 

być mowy o dokonaniu przywłaszczenia poszczególnych składników majątku przez 

powiernika, co prowadzi do wyłączenia odpowiedzialności deliktowej775. W stosunku 

powiernictwa powiernik jest wyłącznie rozporządza własnością rzeczy jako jedyny 

uprawniony.  

W stosunku do powierzenia nieruchomości beneficjentowi będą przysługiwały 

dodatkowe zabezpieczenia wynikające wprost z art. 16 i 17 u.k.w. Zgodnie z art. 16 

ust. 2 pkt 2 u.k.w. w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości mogą być 

ujawniane roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania 

wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego; dotyczy to także 

 
772. Wyrok SN z dnia 20 kwietnia 2021 roku, V CSKP 34/21. 
773. P. Stec, Powiernictwo…, s. 300. 
774. W. Dubis (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Warszawa 2014, 

s. 887. 
775. Wyrok SN z dnia 7 października 2020 roku, V CSK 603/18. 
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roszczeń przyszłych. Katalog roszczeń ujawnionych w dziale III księgi wieczystej ma 

charakter otwarty 776 , i z racji na umożliwienie wpisywania roszczeń przyszłych 

uzasadniona jest argumentacja o możliwości dokonywania wpisu przyszłego 

roszczenia beneficjenta o przewłaszczenie zwrotne wynikające z umowy 

powiernictwa777. Skutkiem dokonania wpisu roszczenia beneficjenta będzie nadanie 

mu rozszerzonej skuteczności wobec osób trzecich. Nie jest to równoważne z 

nieważnością dokonywanych przez powiernika rozporządzeń nieruchomością. W 

takiej sytuacji beneficjentowi będzie jedynie przysługiwało roszczenie o zwrot 

nieruchomości skuteczne względem nabywcy nieruchomości778.  

W stosunku do relacji fiducjarnych wpisanie roszczenia beneficjenta do księgi 

wieczystej niesie ze sobą dwie niedogodności. Po pierwsze konieczne jest ujawnienie 

istnienia powiernictwa, a po drugie w praktyce wyłącza możliwość obrotu 

nieruchomością przez powiernika. Druga niedogodność de facto wyłącza 

zastosowania tego mechanizmu ochronnego w przypadku aktywnego zarządu 

majątkiem powierniczym. 

Podsumowując tę część wywodu, stwierdzić należy, że de lege lata polskie 

prawo cywilne przewiduje dość słabe mechanizmy ochronny beneficjenta przed 

nierzetelnym działaniem powiernika. Są one oparte przede wszystkim o 

odpowiedzialność odszkodowawczą powiernika, wynikającą z art. 57 § 2 k.c. Zaś 

narzędzia o rozszerzonej skuteczności takie jak ius ad rem, actio Pauliana, wpis 

roszczenia beneficjenta do księgi wieczystej, czy też roszczenie windykacyjne oraz 

negatyoryjne oparte na art. 222 w zw. z art. 91 k.c. będą miały zastosowanie tylko do 

biernego zarządu i rozporządzenia powierzonym mieniem wbrew postanowieniom 

umowy. Za niedopuszczalne w obecnym stanie prawnym uznać należy przypisanie 

powiernikowi odpowiedzialności deliktowej. Zaś zarzut nadużycia praw 

podmiotowych przez powiernika może być stosowany tylko do nadzwyczajnych 

sytuacji, a nie do każdorazowego naruszenia postanowień umowy zarządu 

powierniczego przez powiernika. 

 

 

 
776 . I. Heropolitańska (w:) Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. 

Komentarz, I. Heropolitańska, A. Tułodziecka, K. Hryćków-Mycka, P. Kuglarz, Warszawa 2017, s. 
74. 

777. B.W. Woźniak, Surogacja…, s. 257. 
778. I. Heropolitańska (w:) Ustawa o księgach wieczystych…, s. 77. 
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1.1. Stosunek powiernictwa a postępowanie egzekucyjne 

 

Kolejnym istotnym zagadnieniem jest ochrona stron stosunku powierniczego 

w momencie, gdy zostałoby wszczęte postępowanie egzekucyjne skierowane 

przeciwko którejkolwiek ze stron fiducji. Zagadnienie to zostanie omówione dwojaki 

sposób. W pierwszej kolejności omówione zostaną skutki wszczęcia postępowania 

egzekucyjnego przeciwko powiernikowi, a w drugiej kolejności przeciwko 

powierzającemu jako pierwotnemu właścicielowi przewłaszczonego majątku. 

W kontekście postępowania egzekucyjnego skierowanego przeciwko 

powiernikowi zgodzić się należy ze stanowiskiem P. Steca, wskazującym na 

uprawnienie beneficjenta do wytoczenie powództwa ekscydencyjnego określonego w 

art. 841 k.p.c779. Art. 841 § 1 k.p.c uprawnia osobę trzecią do wytoczenia powództwa 

o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji 

narusza jej prawa. Ponieważ komentowany przepis nie precyzuje jakiego rodzaju 

prawa osoby trzeciej chronione są na podstawie powództwa ekscydencyjnego, w 

literaturze wskazuje się, że powództwo to może dotyczyć zarówno praw rzeczowych 

osoby trzeciej (np. własności, współwłasności), jak i praw wynikających ze stosunku 

kontraktowego780.  

Rozważając podstawę powództwa beneficjenta powiernictwa na podstawie art. 

841 § 1 k.p.c. odrzucić należy koncepcję własność podzielonej na własność formalną 

oraz ekonomiczną zaproponowaną przez Maurycego Allerhanda781, a także G. Tracza 

oraz F. Zolla 782 . W takim przypadku właścicielem formalnym przedmiotu 

powiernictwa jest powiernik, zaś właścicielem ekonomicznym jest beneficjent, który 

jako właściciel byłby uprawniony do wytoczenia powództwa ekscydencyjnego.  

Podstawą powództwa ekscydencyjnego beneficjenta, zgodnie z argumentacją 

zaproponowaną przez J. Gołaczyńskiego, jest ekspektatywa prawa w postaci 

obowiązku dokonania przez powiernika przewłaszczenia zwrotnego 783 . Jednakże 

 
779. P. Stec, Powiernictwo w prawie polski na tle porównawczym, Kraków 2005, s. 303. Ustawa z dnia 

17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 1805 z 
późn. zm.). 

780 . Tak: P. Osowy (w:) System Postępowania Cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i 
egzekucyjne. Tom 8, K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Warszawa 2021, s. 858; S. Kozik (w:) Kodeks 
postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające egzekucyjne. Komentarz, Z. Szczurek 
(red.), Sopot 2017, s. 467; O. Marcewicz (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz 
do art. 730-1217, A. Jakubecki (red.), Warszawa 2017, s. 321. 

781. M. Allerhand, Prawo upadłościowe z komentarzem, Bielsko-Biała 1994, s. 86. 
782. G. Tracz, F. Zoll, Przydatność…, s. 28. 
783. J. Gołaczyński, Przewłaszczenie na zabezpieczenie w nowym prawie bankowym, Przegląd Sądowy 
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konieczne będzie takie ułożenie stosunku powierniczego, aby beneficjent był 

warunkowo uprawniony do otrzymania własności majątku powierzonego784. Pomimo 

pojawiających się głosów przeciwnych w doktrynie, wskazujących, że stosunek 

powiernictwa rodzi jedynie roszczenia beneficjenta o zwrot majątku powierzonego, a 

nie prawa 785 , to dopuszczalność wytoczenia powództwa ekscydencyjnego przez 

beneficjenta jest aprobowana przez doktrynę786. Pomimo faktu, iż powyższe uwagi 

dotyczyły przewłaszczenia na zabezpieczenie, to zasadnym jest uznanie ich za 

prawidłowe także względem czynności zarządu powierniczego.  

Na wzmocnienie argumentacji o dopuszczalności wytoczenia powództwa 

ekscydenyjnego przez osobę trzecią, co do której umowa przewiduje istnienie 

ekspektatywy prawa wskazuje orzecznictwo Sądu Najwyższego. W wyroku z dnia 7 

marca 2017 roku, SN wskazał, że wyłączeniu spod egzekucji podlegać będą przyszłe 

płody rolne przysługujące zamawiającemu z tytułu umowy kontraktacji787. Wydaje się, 

że rozumowanie to powinno mieć zastosowanie w drodze analogii także do stosunków 

prawnych wynikających z umowy zarządu powierniczego. Dodatkowo, orzecznictwo 

Sądu Najwyższego wskazuje, że zastawnik jest osobą uprawnioną do wniesienia 

powództwa z art. 841 § 1 k.p.c788., nawet w sytuacji, gdy wierzytelność nie jest jeszcze 

wymagalna789.  

W odniesieniu do surogacji rzeczowej określonej w pactum fiduciae, co do 

zasady ochronie przewidzianej w art. 841 § 1 k.p.c. podlegać będą wszelkie roszczenia 

z tytułu umowy powierniczej790. Jednakże zgodzić należy się ze stanowiskiem B.W. 

Woźniaka, który wskazuje, że do określenia, które składniki majątku powiernika 

wchodzą w skład majątku powierniczego konieczne jest dokonanie szczegółowej 

analizy umowy powierniczej pod kątem regulacji art. 740 k.c. in fine791 , a także 

prawidłowe wydzielenie majątku powierniczego przez powiernika.  

W przypadku prowadzenia egzekucji przeciwko powierzającemu 

powiernikowi będzie przysługiwało powództwo ekscydencyjne, w przypadku 

 
5/1998, s. 262. 

784. P. Stec, Powiernictwo…, s. 306. 
785. E. Majwald-Lasota, Przewłaszczenie na zabezpieczenie, Rejent 3/2003, s. 143. 
786. P. Osowy (w:) System Postępowania Cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. 

Tom 8, K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Warszawa 2021, s. 859-860. 
787. Wyrok SN z dnia 7 marca 2017 roku, II CSK 290/16. 
788. Wyrok SN z dnia 29 listopada 2001 roku, V CKN 616/00. 
789. Wyrok SN z dnia 18 lutego 2004 roku, V CK 241/03. 
790. B.W. Woźniak, Surogacja…, s. 278. 
791. B.W. Woźniak, Surogacja…, s. 278-279. 
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przekazania posiadania przedmiotu powiernictwa powierzającemu792. Uzasadnieniem 

takiego stanowiska jest fakt, że powiernik jest właścicielem rzeczy przekazanych w 

zarząd powierniczy. Przekazanie posiadania powierzającemu uprawnia powiernika do 

wytoczenia powództwa z art. 841 § 1 k.p.c. jako osoby trzeciej, której przysługuje 

własność rzeczy podlegających zajęciu komorniczemu. 

 

1.2. Wpływ ogłoszenia upadłości stron na stosunek powiernictwa 

 

Innym potencjalnym zagrożeniem interesów beneficjenta jest ogłoszenie 

upadłości przez powiernika. Gwoli przypomnienia, w momencie ogłoszenia upadłości 

powiernika umowa zarządu powierniczego na podstawie art. 102 ust. 2 p.u. 

stosowanego per analogiam może zostać rozwiązana przez powierzającego bez 

odszkodowania. Jednakże sytuacja komplikuje się, gdy będziemy mówić o zwrocie 

majątku powierzonego do rąk beneficjenta. W przypadku przewłaszczenia na 

zabezpieczenie sytuacja jest jasna. Zgodnie z art. 701 p.u. powierzający będzie 

zaspokajał się odpowiednio na zasadach dotyczących zastawu i wierzytelności 

zabezpieczonych zastawem. Tym samym nie będzie on uprawniony do wyłączenia 

przedmiotu przewłaszczenia na zabezpieczenie z masy upadłości793. 

W przypadku powierniczych czynności zarządczych prawo upadłościowe nie 

przewiduje szczegółowego przepisu stanowiącego wprost o uprawnieniach 

beneficjenta fiducji. Zgodnie z art. 61 p.u. z dniem ogłoszenia upadłości majątek 

upadłego staje się masą upadłości. Stosownie do art. 62 p.u. w skład masy upadłości 

wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości. Prima facie, 

wydaje się, że majątek powierniczy również powinien wejść do masy upadłości, jako 

że upadły powiernik jest jego jedyny właścicielem. Natomiast na podstawie art. 70 

p.u. wyłączeniu podlegają składniki mienia nienależące do upadłego. W komentarzu 

do art. 28 p.u. z 1934 roku794, M. Allerhand wskazywał, że: 

 
792. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 360 i cyt. tam lit. 
793. Por. Postanowienie SN z dnia 24 czerwca 2019 roku, III CSK 243/17; P. Janda, Ochrona osób 

trzecich w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego przedsiębiorcy, 
Warszawa 2011, s. 51; D. Chrapoński, Wyłączenia z masy upadłości, Warszawa 2010, s. 127; B. 
Sierakowski, Wyłączenie z masy upadłości przedmiotu przewłaszczenia na podstawie art. 70-74 w 
zw. z art. 91 Prawa upadłościowego, Warszawa 2021, s. 35; S. Gurgul, Prawo…, s. 170. 
Jednocześnie S. Gurgul wskazuje, że dyspozycją art. 701 p.u. nie są objęte nieruchomości 
przewłaszczone na zabezpieczenie, z uwagi na to, że przepis odwołuje się do zastawu 
nieuwzględniający hipoteki oraz trudności ze zbyciem nieruchomości przez syndyka. 

794 . Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 roku - Prawo 
upadłościowe (Dz.U.1934 Nr 93 poz. 834 z późn. zm.) 
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Ustawa nie wymaga, by przedmiot wyłączenia należał do wyłączającego, lecz tylko, 

by nie należał do upadłego, wyłącznie może opierać więc opierać się nie tylko na tytule 

rzeczowym, lecz także obligacyjnym. (…) Tak ma się rzecz w szczególności, gdy upadły 

jest tylko podstawioną osobą lub powiernikiem, jak np. wtedy, gdy większa ilość osób 

wspólnie nabywa pewien przedmiot, ale postanawia, że inna osoba ma na zewnątrz 

występować jako uprawniona, i ma też rzecz zatrzymać u siebie, by w ten sposób 

zapobiec samoistnemu działaniu każdego z uprawnionych ze szkodą dla innych. 

Zdarza się to zazwyczaj przy nabyciu akcyj oraz zawarciu umowy, że tylko jednolicie 

należy postępować w sprawach spółki akcyjnej, co daje się osiągnąć przez to, że osoba 

zaufania, w szczególności instytucja finansowa uchodzi za właściciela akcyj i wszelkie 

czynności prawne załatwia dla innych osób, które są wyłącznie uprawnione. Jeżeliby 

w przypadku takim doszło do upadłości powiernika, należy sprawę traktować, jak 

gdyby upadły nie nabył własności do uprawnionego i zobowiązał się do zwrotu rzeczy, 

mimo więc, że nabył własność, wyłączenia na rzecz osoby uprawnionej jest 

dopuszczalne, bo upadły jest formalnie właścicielem, podczas gdy materjalnie prawo 

przysługuje innej osobie795. 

 

Art. 28 § 1 p.u. z 1934 roku wskazywał, że rzeczy nie należące do upadłego 

będą wyłączone z masy upadłości. Z uwagi na zbliżone brzmienie art. 28 § 1 p.u. z 

1934 roku oraz art. 70 p.u. z przyczyn słusznościowych majątek oddany powiernikowi 

w zarząd powierniczy także powinien podlegać wyłączeniu z masy upadłości. 

Jednakże z uwagi na odrzucenie koncepcji własności podzielonej, której 

zwolennikiem zdaje się być M. Allerhand, powyższy pogląd należy odrzucić. 

Niemniej, na uwzględnienie zasługuje fakt, że tytuł do wyłączenia z masy upadłości 

może opierać się na tytule obligacyjnym. 

W odniesieniu do sytuacji beneficjenta powiernictwa na szczególną uwagę 

zasługuje pogląd S. Gurgula dotyczący przedmiotów nabytych przez upadłego 

zleceniobiorcę w imieniu własnym w celu realizacji zlecenia. Autor wskazuje, że art. 

740 zd. 2 k.c. w przypadku ogłoszenia upadłości zleceniobiorcy należy interpretować 

w sposób zbliżony do art. 766 zd. 1 k.c., który udziela rozszerzonej ochrony 

komitentowi względem wierzycieli komisanta. S. Gurgul wskazuje, że oba przepisy 

powinny być traktowane w ten sam sposób w myśl paremii in paribus causis paria 

iura, paria iudicia et pariae sententiae, gdyż realizują one taką samą funkcję w 

 
795. M. Allerhand, Prawo…, s. 86. 
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systemie prawnym 796 . Przyjmuje się, że na podstawie art. 766 k.c. komitent 

uprawniony jest do żądania wyłączenia z masy upadłości wszystkich rzeczy, które 

komisant nabył dla komitenta w wykonaniu umowy komisu797. W wyniku przyjęcia 

takiej interpretacji na podstawie art. 740 zd. 2 k.c. uprawnionym do żądania 

wyłączenia składników masy upadłości będzie zleceniodawca, a w przypadku 

powiernictwa, jego beneficjent. Dotyczyć to będzie również surogatów, które weszły 

do majątku powierniczego w toku sprawowania zarządu oraz pożytków uzyskanych z 

tego majątku. 

W kontekście powiernictwa, R. Rykowski wskazał, że art. 740 zd. 2 k.c. nie 

daje wprost uprawnienia do żądania wyłączenia z masy upadłości przedmiotu 

powiernictwa, gdyż przepis ten odnosi się jedynie do przedmiotów nabytych w toku 

realizacji zlecenia798. Autor wskazał ponadto, że do oceny dopuszczalności wyłączenia 

z masy upadłości majątku powierniczego decydujące znaczenie będzie miał skutek 

warunku lub terminu pod jakim została zawarta umowa powierniczą. Autor słuszne 

wskazał, że w przypadku warunku o charakterze rozporządzającym, beneficjent będzie 

uprawniony do złożenia takiego żądania, gdyż automatycznie stał się on właścicielem 

majątku powierniczego. Z tej przyczyny sam majątek powierniczy nie powinien 

jednak zostać zaliczony do masy upadłości. W przypadku zaś warunku o charakterze 

zobowiązującym to beneficjentowi przysługuje prawo do rzeczy, które jest podstawą 

złożenia żądania. Tym samym dojdzie do zrównania uprawnień warunkowo 

uprawnionego z podmiotem uprawnionym definitywnie799. 

Na podstawie powyższych rozważań stwierdzić należy, że beneficjent 

powiernictwa będzie mógł skorzystać z uprawnienia do żądania wyłączenia majątku 

powierniczego z masy upadłości, wskazanego w art. 70 p.u. Pomimo braku 

dopuszczalności rozszerzenia ochrony beneficjenta o roszczenia wobec osób trzecich 

na podstawie art. 766 k.c. zgodzić się należy, ze Stanisławem Gurgulem, iż w realiach 

postępowania upadłościowego rozumienie art. 740 k.c. in fine powinno zostać 

zrównane z art. 766 k.c. Ponadto, z uwagi na odpowiednie stosowanie art. 740 k.c. do 

stosunków powierniczych taką ochroną powinien zostać objęty także beneficjent. O 

słuszności powyższej argumentacji decydują także względy słusznościowe. Pomimo 

 
796. S. Gurgul, Prawo…, s. 166. 
797. P. Janda, Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2020, s. 251-252; S. Gurgul, Prawo…, s. 

165. 
798. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 367-368. 
799. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 369-370. 
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faktu, że upadły powiernik jest jedynym właścicielem majątku powierzonego, to 

sprawuje on zarząd w interesie beneficjenta, a nie swoim. 

Odmiennie kształtuje się sytuacja ogłoszenia upadłości powierzającego. 

Zgodnie z art. 57 ust. 1 p.u. upadły jest zobowiązany do wskazania i wydania 

syndykowi całego swojego majątku. W przypadku ogłoszenia upadłości 

powierzającego, będzie on zobowiązany do wydania i wskazania syndykowi także 

mienia powierzonego w zarząd powiernikowi800. 

 

2. Odpowiedzialność karna 

 

Stosunki powiernicze, jak się wydaje mogą generować również ryzyko 

poniesienia odpowiedzialności karnej przez powiernika, wynikającej czy to z 

niewłaściwego sprawowania zarządu majątkiem powierzonym, czy też prowadzanie 

działalności bez zezwolenia wymaganego przepisami szczególnymi. W przypadku 

nieprawidłowej realizacji zarządu majątkiem powierzonym, powiernik może ponieść 

odpowiedzialność karną z tytułu nadużycia zaufania, o którym mowa w art. 296 k.k. 

W doktrynie prawa karnego przyjmuje się, że stosunki powiernicze objęte są ochroną 

przewidzianą w art. 296 k.k801.  

Przestępstwo nadużycia zaufania zostało stypizowane w art. 296 § 1 k.k., który 

stanowi: „Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego 

organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością 

gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej 

osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie 

ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Z kolei, § 1a określa przestępstwo 

niegospodarności bezszkodowej, które sprowadza się narażenia na niebezpieczeństwo 

wyrządzenia znacznej szkody majątkowej. W art. 296 § 2 i 3 k.k. przewidziano dwa 

typy uprzywilejowane przestępstwa z § 1802.  

W komentowanym przepisie kryminalizacji podlega naruszenie uprawnień 

 
800. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 376; R. Adamus, Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2021, 

s. 239. 
801. O. Górniok, Prawo karne gospodarcze. Komentarz, Toruń 1997, s. 15; T. Oczkowski (w:) SPH. 

Prawo karne gospodarcze. Tom 10, R. Zawłocki (red.), Warszawa 2018, s. 254. 
802 . O kwalifikacji przestępstwa nadużycia zaufania por. szerzej I. Sepioło, Przestępstwo 

niegospodarności z art. 296 KK, Warszawa 2013. 
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przez menedżera, zaś dobrem chronionym są interesy gospodarcze poszkodowanego 

przed powstaniem szkody majątkowej w postaci straty finansowej803. Oznacza to, że 

omawiane przestępstwo jest przestępstwem indywidualnym właściwym, które może 

popełnić wyłącznie osoba zajmująca się cudzymi sprawami majątkowymi lub cudzą 

działalnością gospodarczą804. 

Przechodząc do pozycji powiernika, to na wstępie wskazać trzeba, że to czy 

może on w ogóle odpowiadać z tytułu nadużycia zaufania, o którym mowa w art. 296 

k.k. jest kwestią dyskusyjną w nauce prawa karnego. Główna osią dyskusji o 

możliwości przypisania powiernikowi osobowości prawne jest takie określenie 

przestępstwa zaufania, z którego wynika, iż odpowiedzialność można przypisać 

wyłącznie osobie zajmującej się cudzymi sprawami majątkowymi. Z powyższą 

interpretacją zgodził się Robert Zawłocki, wskazując, że „(…) szkodliwe naruszenie 

pełnomocnictwa lub powiernictwa, w polskim systemie prawa karnego nie jest 

obecnie kryminalizowane 805 ”. Jeszcze dalej w swojej argumentacji idzie Iwona 

Sepioło, która stwierdza, że:  

 
(…) umowa powierniczą mogłaby stanowić podstawę praw i obowiązków podmiotu 

przestępstwa z art. 296 k.k., ale tylko wtedy, gdy prawo będące przedmiotem umowy 

powierniczej nie będzie przechodzić na własność powiernika, a nadto, gdy skutek 

karalnego zachowania nastąpi w majątku osoby fizycznej, osoby prawnej albo 

jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, która zobowiązała sprawcę 

do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą, a nie w 

majątku samego sprawcy. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż z reguły umowa 

powiernicza wiążę się z przeniesieniem na powiernika prawa, będącego przedmiotem 

umowy, trudno w powiernictwie upatrywać przedmiotu ochrony przepisów art. 296 

k.k. W samej bowiem konstrukcji art. 296 k.k. chodzi o zajmowanie się sprawami 

majątkowymi podmiotu gospodarczego, co na gruncie powiernictwa można 

utożsamiać z umową zarządu powierniczego, której essentialia negotii jest 

przeniesienie określonego prawa majątkowego na powiernika806. 

 

Z cytowanego powyżej fragmentu wynika, że ochroną objętą art. 296 k.k. nie 

będą stosunki powiernicze oparte o model romański, na mocy których powiernik staje 

 
803. R. Zawłocki (w:) SPK. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze. Tom 9, R. Zawłocki (red.), 

Warszawa 2015, s. 455-456. 
804. T. Oczkowski (w:) SPH. Prawo karne gospodarcze. Tom 10…, s. 254. 
805. R. Zawłocki (w:) Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz. Art. 222-316, Warszawa 

2013, s. 704 
806. I. Sepioło, Strategiczne umowy przedsiębiorców w obrocie gospodarczym, PUG 4/2012, s. 21. 
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się jedynym właścicielem powierzonego majątku. Podstawą takiego, rozumowania 

jest fakt, iż w stosunku fiducji szkoda powstawałby w majątku powiernika. W mojej 

ocenie, taka argumentacja jest zbyt uproszczona, z uwagi na fakt, iż koncentruje się 

wyłącznie na stosunkach zewnętrznych, gdzie powiernik występuje w stosunku do 

osób trzecich jak właściciel, zaś lekceważy stosunek wewnętrzny oparty na zaufaniu 

pomiędzy powierzającym i powiernikiem. Ów stosunek wewnętrzny skutkuje tym, że 

powiernik owszem działa na własną rzecz i na swój rachunek, ale w interesie osoby 

trzeciej, tj. powierzającego lub beneficjenta.  

W tym zakresie, ciekawe stanowisko wyraził Jerzy Skoruka, wskazując, że 

istnienie stosunku wewnętrznego w relacji powiernictwa skutkuje tym, że powiernik 

może dysponować mieniem powierniczym tylko przez określony czas oraz jest on 

ograniczony treścią stosunku wewnętrznego w zakresie zasad rozporządzania tym 

mieniem, a także, że powiernik działa w imieniu własnym, ale w interesie osoby 

trzeciej. Doprowadziło to Autora do wniosku, że „w omawianym stosunku 

powierniczym, w istocie rzeczy, powiernik zajmuje się cudzymi sprawami 

majątkowymi, tj. sprawami majątkowymi powierzającego lub beneficjenta 807 ”. 

Ponadto, J. Skorupka wskazał na jeszcze jeden istotny aspekt, a mianowicie, że znamię 

skutku przestępstwa nadużycia zaufania rozumianego jako szkoda w majątku 

beneficjenta, „aktualizuje się dopiero po wygaśnięciu umowy powierniczej808”. Aby 

określić wystąpienie szkody w majątku beneficjenta konieczne jest dokonanie na jego 

rzecz przewłaszczenia zwrotnego, gdyż wcześniej ewentualna szkoda wystąpiłaby w 

majątku powiernika. 

Na marginesie niniejszych rozważań wskazać należy, że przestępstwo 

nadużycia zaufania było znane pod rządami kodeksu karnego z 1932 roku809. Zgodnie 

z art. 269 k.k. z 1932 roku: „Kto, zajmując się na podstawie przepisu prawnego lub 

sprawami majątkowymi innej osoby działa na jej szkodę, podlega karze więzienia do 

lat 5”. Na tle powyżej przytoczonego przepisu przedwojenna doktryna prawa karnego 

wskazywała wprost, że źródłem odpowiedzialności z tytułu przestępstwa nadużycia 

zaufania może być umowa powiernictwa810.  

 
807. J. Skorupka, Stosunek powierniczy jako źródło uprawnień i obowiązków ciążących na sprawcy 

przestępstwa nadużycia zaufania z art. 296 KK, MoP 1/2007, s. 31-32. 
808. J. Skorupka, Stosunek…, s. 32. 
809. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 roku - Kodeks Karny (Dz.U. 

1932 Nr 60 poz. 571 z późn. zm.) 
810. L. Peiper, Komentarz do Kodeksu Karnego, Kraków 1936, s. 581. 
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Z uwagi na przytoczoną powyżej argumentację, zasadnym jest zajęcie 

stanowiska zmierzającego do objęcia art. 296 k.k. stosunków powierniczych. Nie 

ulega wątpliwości, że stosunek fiducji jest kreowany na podstawie umowy. Zgodnie z 

zasadą wykładni oświadczeń woli wskazaną w art. 65 § 2 k.c., nakazującą badać jaki 

był zgodny zamiar stron i cel umowy, podkreślić należy, że celem umowy 

powierniczej jest przekazanie zarządu poszczególnymi składnikami majątku osobie 

trzeciej, wskazać należy, że samo przekazanie własności jest wyłącznie narzędziem, 

które pozwala cel ten zrealizować. Przewłaszczenia na powiernika ma charakter 

czasowy, a dodatkowo sprawuje on zarząd w interesie beneficjenta, w którym 

ograniczony jest porozumieniem zawartym z powierzającym. Zatem zgodzić należy 

się z Oktawią Górniok, która wskazała, że art. 296 k.k. obejmuje swoim zakresem 

„szeroki zakres ochrony, obejmujący wszelkie interesy gospodarcze mandanta, 

niezależnie od formy własności811. Jednocześnie zgodzić należy się z przytoczonym 

stanowiskiem J. Skorupki, wskazującym, że do oceny wystąpienia szkody w majątku 

beneficjenta konieczne jest zakończenie stosunku powiernictwa oraz dokonanie przez 

powiernika przewłaszczenia powrotnego na rzecz beneficjenta. Zastrzec należy, że 

powiernik uwolni się od odpowiedzialności karnej, w momencie, gdy przed 

wszczęciem postępowania karnego naprawi szkodę (art. 296 § 5 k.k.) 

Jak już sygnalizowano w niniejszej pracy, zawarcie stosunków powierniczych 

może prowadzić powiernika do ponoszenia odpowiedzialności karnej określonej w 

przepisach szczególnych. Sytuacja taka może dotyczyć przede wszystkim próby 

wykorzystania fiducji na rynku finansowym. W przypadku prowadzenia przez 

powiernika działalności polegającej na lokowaniu aktywów bez wymaganego 

zezwolenia (na podstawie umów zarządu powierniczego) naraża się na 

odpowiedzialność karną na podstawie art. 287 ust. 1 u.f.i. Podobnie będzie w sytuacji, 

gdy powiernik będzie prowadził działalność powierniczą w zakresie obrotu 

instrumentami narażony jest na poniesienie konsekwencji wskazanych w art. 178 

u.o.i.f. Przestępstwo nieuprawnionego obrotu instrumentami finansowymi, z uwagi na 

brak większej szczegółowości ustawodawcy odnosi się do ogółu rodzajów 

działalności gospodarczej objętej ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, tj. 

działalności maklerskiej, działalności domu maklerskiego lub zagranicznej firmy 

inwestycyjnej w państwie członkowskim, giełdy, rynku pozagiełdowego, izby 

 
811. O. Górniok, Przestępstwa gospodarcze. Rozdział XXXVI i XXXVII Kodeksu karnego. Komentarz, 

Warszawa 2000, s. 16. 
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rozrachunkowej, izby rozliczeniowej, rachunków papierów wartościowych i 

rachunków zbiorczych oraz rynku regulowanego i działalności podlegającej 

nadzorowi 812 . Odpowiedzialność karna na podstawie art. 178 u.o.i.f. będzie się 

aktualizować, gdy będzie on świadczył usługi zarządzania portfelem, w którego skład 

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych bez posiadania 

zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.  

Jednocześnie wskazać należy, że stosunki powiernicze mogą być 

wykorzystywane do wyprowadzania majątku powierzającego na wypadek grożącej 

mu upadłości813. Powiernictwo w określonych stanach faktycznych może także rodzić 

odpowiedzialność karną powierzającego z tytułu pokrzywdzenia wierzycieli, 

wskazaną przede wszystkim w art. 300 § 1 oraz art. 302 § 1 k.k814. Jednocześnie do 

stosunków powierniczych nie będzie miało zastosowanie odpowiedzialności karnej z 

art. 301 § 1 k.k., gdzie stypizowano przestępstwo pokrzywdzenia wierzycieli przy 

wykorzystaniu przez dłużnika nowej jednostki gospodarczej. Tym samym stwierdzić 

należy, że stosunki powiernicze nie powinny być wykorzystywane w celu 

pokrzywdzenia wierzycieli powierzającego, a jeśli do takiej sytuacji dojdzie, to 

możliwe jest pociągnięcie powierzającego do odpowiedzialności karnej. 

 

3. Obowiązki administracyjnoprawne 

 

Podkreślić należy, że umowa zarządu powierniczego może rodzić również 

obowiązki administracyjnoprawne. Dotyczyć one będą przede wszystkim 

fiducjarnego nabywania akcji, udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 

oraz ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej. Dotyczyć one będą przede 

wszystkim problematyki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i 

finansowania terroryzmu, a także kontroli koncentracji przez organy 

antymonopolowe. Dodatkowo, przypomnieć należy, że pewne ograniczenia w 

nabywaniu akcji podmiotów obecnych w sektorach regulowanych będą wymagać 

zgód organów regulacyjnych815, a także powiernicze nabycie akcji spółek publicznych 

może aktualizować obowiązki notyfikacyjne wobec KNF. Z tej przyczyny, w tej części 

 
812. R. Zawłocki (w:) Prawo rynku kapitałowego, T. Sójka (red.), Warszawa 2015, s. 1313. 
813. R. Rykowski, Pojęcie…, s. 372. 
814. W odniesieniu do przestępstw pokrzywdzenia wierzycieli por. szerzej M. Currit, Pokrzywdzenie 

wierzyciela przez dłużnika. Przestępstwa z art. 300 i 301 § 1 k.k., Warszawa 2021. 
815. Temat ten szerzej został poruszony w Rozdziale 5 pkt 1.3.4. niniejszej dysertacji. 
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pracy omówione zostaną tylko zagadnienia związane z przeciwdziałaniem praniu 

brudnych pieniędzy oraz kontrolą koncentracji. Obowiązki administracyjnoprawne 

związane z umową zarządu powierniczego są omawiane w rozdziale dotyczącym 

ochrony majątku powierniczego z tej przyczyny, że wpływają one na zachowanie 

anonimowości powierzającego, która nierzadko jest przyczyną, dla której zawierane 

jest pactum fiduciae. 

 

3.1.  Stosunek powiernictwa a AML 

 

Jak wskazują Stanisław Włodyka oraz Marcin Spyra umowy powiernictwa są 

w istocie umowami przeniesienia własności z dodatkowymi zastrzeżeniami 816 , 

zasadnym jest przeprowadzenie analizy wpływu takich umów na obowiązki 

wynikające z AML 817 . W kontekście fiducji kluczowe znaczenie będzie miało 

rozstrzygnięcie na ile instytucją obowiązaną z tytułu takich umów będzie powiernik 

oraz czy tożsamość powierzającego będzie podlegała obowiązkowi ujawnienia w 

Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Zastrzec należy, że obowiązki 

ujawnienia beneficjenta powiernictwa w CRBR będą dotyczyć tylko tych umów 

powierniczych, których przedmiotem są akcje, udziały w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz ogół praw i obowiązków w spółce osobowej.  

W art. 2 ust. 2 AML wskazano katalog beneficjentów rzeczywistych w 

rozumieniu ustawy. Przez pojęcie beneficjenta rzeczywistego, zgodnie z art. 2 ust. 2 

pkt 1 AML rozumie się:  

 
każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem 

poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub 

faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub 

działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są 

nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, 

w tym: 

a) w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania 

informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im 

 
816. S. Włodyka, M. Spyra (w:) SPH. Prawo umów handlowych. Tom 5, S. Włodyka (red.), Warszawa 

2014, s. 667. 
817 . Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.). 
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przepisów prawa państwa trzeciego: 

- osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo 

własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej, 

- osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie 

stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na 

podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, 

- osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, 

którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów 

lub akcji lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie 

stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na 

podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, 

- osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie 

uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217), lub 

- osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku 

udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości 

osób fizycznych określonych w tiret pierwszym-czwartym oraz w przypadku 

niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, 

b) w przypadku trustu: 

- założyciela, 

- powiernika, 

- nadzorcę, jeżeli został ustanowiony, 

- beneficjenta lub - w przypadku, gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu 

nie zostały jeszcze określone - grupę osób, w których głównym interesie powstał lub 

działa trust, 

- inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem, 

- inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki 

równoważne z określonymi w tiret pierwszym-piątym, 

c) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której 

nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt 

sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje 

się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym. 

 

Przy czym z uwagi na wykorzystanie przez ustawodawcę sformułowania „w tym”, 

katalog beneficjentów rzeczywistych wskazany w AML jest katalogiem 

przykładowym i ma charakter otwarty. 

Co ciekawe, powyższy katalog nie odnosi się do beneficjentów powiernictwa. 

Jednakże uwzględniono w nim trust, który nie jest regulowany w prawie polskim. 

Niemniej, w art. 2 ust. 2 pkt 24 ustawodawca zawarł definicję trustu, który rozumiany 
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jest jako: „regulowany przepisami prawa obcego stosunek prawny wynikający ze 

zdarzenia prawnego, umowy lub porozumienia, w tym zespołu takich zdarzeń lub 

czynności prawnych, na podstawie którego dokonuje się przeniesienia własności lub 

posiadania wartości majątkowych na powiernika w celu sprawowania zarządu 

powierniczego oraz udostępniania tych wartości beneficjentom tego stosunku”. Z racji 

wskazania przez ustawodawcę, tego, że trust jest stosunkiem prawnym regulowany 

przepisami prawa obcego, postanowienia AML dotyczące trustu nie będą miały 

zastosowania do relacji powierniczych opartych o prawo polskie. Niemniej w 

uzasadnieniu do ustawy projektodawcy wskazywali, że z uwagi na przyjęcie szerokiej 

definicji trustu nie ma konieczności osobnego regulowania innych porozumień 

prawnych o podobnym charakterze np. fundacji prywatnych818 . Jednakże w raz z 

przyjęciem ustawy o fundacji rodzinnej, znowelizowana zostanie także definicja 

trustu, która uwzględni swoim zakresem także fundację rodzinną. Zaś do katalogu 

beneficjentów rzeczywistych dodani zostaną fundator, członek rady protektorów, 

członek zarządu fundacji rodzinnej, jak również jej beneficjent.  

Z uwagi na brzmienie definicji beneficjenta rzeczywistego oraz otwarty 

katalog beneficjentów, wskazać należy, że stosunki powiernicze będą także podlegały 

regulacjom AML819. Wynika to z faktu, iż beneficjentem rzeczywistym jest m.in. 

osoba fizyczna, która pośrednio sprawuje kontrolę nad danym podmiotem, której 

uprawnienia wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych i umożliwiają 

wywieranie decydującego wpływu na dany podmiot. Tym samym, umowy zarządu 

powierniczego, w kontekście AML należy rozumieć jako uprawnienie beneficjenta 

wynikające ze zdarzenia prawnego w postaci umowy. Oznacza to, że beneficjent 

powiernictwa powinien być rozumiany jako beneficjent rzeczywisty. Jednocześnie 

wskazać należy, że beneficjent powiernictwa będzie beneficjentem rzeczywistym, 

stosownie do art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret 1-2 AML, powiernik w jego interesie będzie 

kontrolował co najmniej 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji danego podmiotu, 

25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej. 

Konsekwencją uznania beneficjenta powiernictwa za beneficjenta 

rzeczywistego będzie obowiązek zgłoszenia go do CRBR. Zgodnie z art. 58 AML 

obowiązek zgłoszenia do CRBR informacji o beneficjentach rzeczywistych ciążyć 

 
818. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, s. 13. 
819. M. Marczuk, Ł. Świątek (w:) Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu. Komentarz, M. Dyl, M. Królikowski (red.), Warszawa 2021, s. 331. 
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będzie odpowiednio na: spółce jawnej, spółce komandytowej, spółce komandytowo-

akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółce akcyjnej, spółce 

akcyjnej z wyjątkiem spółek publicznych, truście, spółce partnerskiej, europejskiemu 

zgrupowaniu interesów gospodarczych, spółce europejskiej, spółdzielni, spółdzielni 

europejskiej, stowarzyszeniu rejestrowemu oraz fundacji. Oznacza to, że fakt zawarcia 

umowy powierniczej przez wspólnika spółki jako powiernika musi zostać ujawniony 

spółce, tak aby mogła ona dokonać stosownego wpisu do CRBR. Brak dokonania 

zgłoszenia może skutkować poniesieniem przez podmiot odpowiedzialności 

administracyjnej i skutkować nałożeniem kary pieniężnej na podstawie art. 153 ust. 1 

AML820.  

W CRBR, stosownie do art. 59 pkt 2 ujawniane są następujące informacje o 

beneficjencie rzeczywistym: 

1) imię i nazwisko; 

2) każde posiadane obywatelstwo; 

3) państwo zamieszkania; 

4) numer PESEL albo data urodzenia - w przypadku osób nieposiadających 

numeru PESEL; 

5) informacja o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach 

przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu. 

W doktrynie wskazuje się, że wpisowi do CRBR podlegać będą także osoby, których 

uprawnienia wynikają z umów przekazujących rzeczywiste wykonywani uprawnień, 

w tym także umów powiernictwa821. 

Dodatkowo, zgodnie z art. 60a AML to na beneficjencie rzeczywistym, w tym 

przypadku beneficjencie powiernictwa, ciążyć będzie obowiązek przekazania danych, 

które stanowić będą podstawę dokonania zgłoszenia. Brak przekazania tych informacji 

może skutkować poniesieniem przez beneficjenta powiernictwa odpowiedzialności 

administracyjnej i nałożenia na niego kary pieniężnej na podstawie art. 153 ust. 3 

AML822. 

 
820. Art. 153 ust. 1 AML: Podmioty wymienione w art. 58 pkt 1-5 i 7-13 lub powiernik, lub osoba 

zajmująca stanowisko równoważne w podmiocie, o którym mowa w art. 58 pkt 6, które nie dopełniły 
obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji, o których mowa w art. 59, w terminie wskazanym 
w ustawie lub podały informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlegają karze pieniężnej do 
wysokości 1 000 000 zł. 

821. M. Marczuk, Ł. Świątek (w:) Ustawa…, s. 335. 
822. Art. 153 ust. 3 AML: Beneficjent rzeczywisty, który nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w art. 

60a, wskutek czego podmiot wymieniony w art. 58 pkt 1-5 i 7-13 lub powiernik, lub osoba zajmująca 
stanowisko równoważne w podmiocie, o którym mowa w art. 58 pkt 6, nie dokonały zgłoszenia lub 
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Tym samym, stwierdzić należy, że na podstawie aktualnego stanu prawego de 

facto zniesiono możliwość zawierania umów zarządu powierniczego o charakterze 

anonimowym, których przedmiotem są wszelkie prawa udziałowe w spółkach prawa 

handlowego. Uprawnienia beneficjenta powiernictwa z tego typu umów każdorazowo 

podlegać będą zgłoszeniu do CRBR, a co za tym idzie treść takich umów będzie znana 

spółce.  

 

3.2. Stosunek powiernictwa a kontrola koncentracji 

 

Kolejnym aspektem związanym z obowiązkami administracyjnoprawnymi 

wynikającymi z umów zarządu powierniczego jest kontrola koncentracji realizowana 

przez UOKiK. W tej części pracy kluczowe będzie określenie, kiedy na powierniku 

lub beneficjencie (w przypadku przewłaszczenia zwrotnego) ciążyć będzie obowiązek 

zgłoszenia koncentracji. W takich przypadkach zgoda UOKiK będzie niezbędna do 

realizacji postanowień umowy powierniczej.  

Zasady zgłoszenia zamiaru koncentracji zostały określone w art. 13 u.o.k.i.k823. 

Zgodnie z przywołanym przepisem zgłoszeniu do UOKiK podlega sam zamiar 

dokonania koncentracji. Niemniej, w ustawie nie wskazano definicji samego pojęcia 

koncentracji. Zgodnie z doktryną przez koncentrację rozumie się jako: „zespół działań 

faktycznych i prawnych, które podejmowane przez jednego lub więcej 

przedsiębiorców prowadzą w swym efekcie do powstania przedsiębiorców 

połączonych (połączonego przedsiębiorcy), przejęcia (zmiany) kontroli nad 

przedsiębiorcą (przedsiębiorcami) podlegającym kontroli innego bądź innych niż 

poprzednio przedsiębiorców, powstania wspólnego przedsiębiorcy, a także 

powiększenia aktywów przedsiębiorcy w wyniku nabycia takiego mienia innego 

przedsiębiorcy, które zdolne jest przed jego nabyciem do realizowania obrotu, ze 

względu na cechę jego gospodarczego zorganizowania824”. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 u.o.k.i.k. obowiązek zgłoszenia koncentracji 

aktualizuje się w dwóch przypadkach: kiedy łączny światowy obrót przedsiębiorców 

 
aktualizacji informacji, o których mowa w art. 59, w terminie wskazanym w ustawie lub podały 
informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlega karze pieniężnej do wysokości 50 000 zł. 

823. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 
2021 r. poz. 275). 

824. A. Wierciński (w:) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. A. Stawicki, E. 
Stawicki (red.), Warszawa 2016, s. 451. 
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uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia 

przekracza równowartość 1 000 000 000 euro lub łączny obrót na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku 

obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000 

euro. Zgodnie z art. 13 ust. 2 u.o.k.i.k. zamiar koncentracji dotyczy:  

1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;  

2) przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów 

wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej 

lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez 

jednego lub więcej przedsiębiorców;  

3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;  

4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy 

(całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to 

mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających 

zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

równowartość 10 000 000 euro.  

Zatem, w przypadku umów zarządu powierniczego obowiązek zgłoszenia zamiaru 

koncentracji będzie dotyczył form wskazanych w art. 13 ust. 2 pkt 2 lub 4 u.o.k.i.k. z 

tym założeniem, że przedmiot fiducji spełnia wymogi wolumenu obrotu wskazane w 

art. 13 ust. 1 u.o.k.i.k.  

Jednocześnie wskazać należy, że obowiązek zgłoszenia koncentracji będzie 

ciążył na stronach umowy powierniczej choćby nie prowadzili oni działalności 

gospodarczej i nie byli przedsiębiorcami w rozumieniu prawa przedsiębiorców825. 

Zgodnie z art. 4 pkt 1 lit. c u.o.k.i.k. za przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy rozumie 

się także osobę fizyczną, która posiada kontrolę nad co najmniej jednym 

przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje 

dalsze działania podlegające kontroli koncentracji. 

Jednocześnie art. 14 u.o.k.i.k. wskazujący na wyłączenia spod obowiązku 

zgłoszenia zamiaru koncentracji nie przewiduje wyjątku dla czynności powierniczych. 

W treści zbliżonej do powiernictwa jest wyjątek wskazany w art. 14 pkt 2 u.o.k.i.k. 

zwalniający instytucje finansowe od zgłoszenia zamiaru koncentracji w przypadku 

czasowego nabycia udziałów lub akcji w celu ich odsprzedaży. Wyłączenie to dotyczy 

 
825. Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 162 z 

późn. zm.). 
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ściśle określonych stanów faktycznych oraz posiada bardzo wąskie wskazanie 

podmiotowe. Z tej przyczyny nie sposób traktować tego wyjątku szeroko, rozszerzając 

go na wszelkie stosunki powiernicze. 

Sam zamiar koncentracji może być wyrażony w dowolnej formie czynności 

prawnej lub faktycznej. Może przybrać formę umowy warunkowej, listu intencyjnego, 

memorandum, warunkowej oferty nabycia akcji, czy też umowy przedwstępnej826. 

Zatem podstawą zgłoszenia zamiaru koncentracji będzie warunkowa umowa zarządu 

powierniczego, zawarta pod warunkiem wydania pozytywnej decyzji przez Prezesa 

UOKiK.  

Oznacza to, że obowiązek zgłoszenia koncentracji może ciążyć na stronach 

stosunku powierniczego w przypadku, gdy powiernik stanie się podmiotem 

dominującym podmiotu, którego akcje lub udziały są przewłaszczone na jego rzecz, 

albo gdy powierniczo nabywa on całość przedsiębiorstwa powierzającego. Taka sama 

sytuacja będzie miała miejsce w szczególności w przypadku, gdy beneficjent będzie 

innym podmiotem niż powierzający. W takiej konfiguracji bowiem, to beneficjent 

uzyska pośrednią kontrolę nad przedmiotem fiducji. Wydaje się także, że obowiązek 

zgłoszenia zamiaru koncentracji aktualizować się będzie także w sytuacji, gdy 

powiernik będzie realizował uprawnienie do zamiany obligacji na akcje, wynikające 

z obligacji zamiennych wchodzących w skład majątku powierniczego827.  

Prezes UOKiK na podstawie art. 18 u.o.k.i.k. wydaje w drodze decyzji zgodę 

na dokonanie koncentracji. W wyniku uzyskania takiej decyzji umowa zarządu 

powierniczego może wejść w życie, akcje lub udziały zostaną przewłaszczone na 

powiernika i będzie on mógł rozpocząć sprawowanie zarządu. W przypadku decyzji 

odmownej wydanej na podstawie art. 20 ust. 1 u.o.k.i.k. stosunek powierniczy nie 

dojdzie do skutku.  

W odniesieniu do przewłaszczenia powrotnego, to zgoda Prezesa UOKiK 

będzie wymagana tylko w sytuacji, gdy beneficjent powiernictwa w wyniku zawarcia 

umowy nie uzyskał pośredniej kontroli, a jedynie jest uprawniony do przewłaszczenia 

zwrotnego. W takiej konfiguracji kontrolę pośrednią nadal będzie sprawował 

powierzający. Samo przewłaszczenie zwrotne może zostać dokonane po uzyskaniu 

 
826. T. Skoczny, W. Podlasin (w:) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, T. 

Skoczny (red.), Warszawa 2014, s. 591. 
827. S. Syp, Kiedy zgłosić zamiar koncentracji? O wybranych problemach prawnych obligatariuszy 

obligacji zamiennych z perspektywy prawa kontroli koncentracji, Internetowy Kwartalnik 
Antymonopolowy i Regulacyjny 1/2014, s. 40-41. 
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pozytywnej decyzji Prezesa UOKiK. W przypadku decyzji zakazującej dokonanie 

koncentracji zasadnym zachowaniem powiernika będzie zbycie aktywów objętych 

zgłoszeniem na rynku, a następnie wydanie korzyści beneficjentowi.  

Podsumowując, w przypadku objęcia umową zarządu powierniczego 

przekazania pośredniej kontroli nad danym przedsiębiorcom spełniającym wymagania 

ilościowe dotyczące obrotu będzie wymagane zgłoszenie zamiaru koncentracji do 

Prezesa UOKiK. W takiej sytuacji wejście w życie umowy zarządu powierniczego 

będzie uzależnione od zgody organu. Oznacza to, że także w takim przypadku nie 

możemy mówić o braku jawności umowy zarządu powierniczego. Jednakże, jak się 

wydaje, zmiana prawa poprzez dodanie do art. 14 u.o.k.i.k wyjątku od zgłoszenia 

zamiaru koncentracji obejmującego stosunki powiernicze nie jest zasadne. Wynika to 

przede wszystkim z faktu, iż przypadki takie będą bardzo rzadkie w obrocie, jak 

również z faktu, iż po uwzględnieniu takiego wyjątku powiernictwo mogłoby być 

wykorzystywane do obejścia przepisów o kontroli koncentracji, a w konsekwencji do 

kreowania monopoli. 

 

4. Podsumowanie 

 

Podsumowując tę część wywodu stwierdzić należy, że sposoby ochrony 

majątku powierniczego w obecnym stanie prawnym są dla beneficjenta powiernictwa 

bardzo słabe. Opierają się w zasadzie wyłącznie na odpowiedzialności kontraktowej 

powiernika. De lege lata brakuje w odniesieniu do stosunków powierniczych środków 

ochrony beneficjenta o rozszerzonej skuteczności wobec osób trzecich. Poza 

dochodzeniem swoich roszczeń na zasadach odpowiedzialności kontraktowej, 

beneficjent może dochodzić swoich praw z wykorzystaniem art. 59 k.c., art. 222 w zw. 

z art. 91 k.c., art. 527 k.c., a także w przypadku nieruchomości z roszczeń wpisanych 

do księgi wieczystej na postawie art. 16 u.k.w. Niemniej zastosowanie wskazanych 

powyżej przepisów wiąże się z istotnymi ograniczeniami natury prawnej oraz 

praktycznej wykazanymi w toku analizy. Zatem zasadnym jest postulat de lege 

ferenda o rozszerzeniu zakresu skuteczności ochrony przewidzianej art. 740 zd. 2 k.c. 

na wzór art. 766 zd. 2 k.c. 

W odniesieniu do skierowania przeciwko powiernikowi egzekucji beneficjent 

będzie mógł skutecznie dochodzić wyłączenia przedmiotu powiernictwa na podstawie 

powództwa ekscydencyjnego określonego w art. 841 § 1 k.p.c. Powództwo 
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ekscydencyjne będzie miało zastosowanie także do surogatów wchodzących w skład 

majątku powierniczego pod warunkiem prawidłowego uregulowania surogacji 

rzeczowej w umowie zarządu powierniczego.  

Beneficjent powiernictwa będzie także uprawniony do wyłączenia z masy 

upadłości powiernika majątku powierniczego na podstawie art. 70 p.u. z uwagi na 

zrównanie znaczenia przepisów art. 740 zd. 2 kc. oraz art. 766 zd. 2 k.c. Wynika to z 

identycznej roli obu tych przepisów oraz ochronę tego samego dobra prawnego.  

Sprzeniewierzenie się powiernika postanowieniom umowy powierniczej może 

także skutkować poniesieniem przez niego odpowiedzialności karnej z tytułu 

przestępstwa nadużycia zaufania stypizowanego w art. 296 k.k. Dodatkowo może on 

ponieść odpowiedzialność karną na podstawie przepisów karnych określonych w 

przepisach szczególnych dotyczących świadczenia usług na rynku finansowym bez 

wymaganego przepisami zezwolenia. 

Dodatkowo, wskazać należy, że w wyniku wprowadzenia do polskiego 

porządku prawnego regulacji administracyjnoprawnych związanych z 

przeciwdziałaniem praniu pieniędzy w praktyce wyeliminowano możliwość ukrycia 

tożsamości beneficjenta powiernictwa w przypadku umów zarządu powierniczego 

dotyczących udziałów, akcji oraz ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki 

osobowej. Beneficjenci powiernictwa będą podlegać wpisowi do CRBR jako 

beneficjenci rzeczywiści.  

Szczególne umowy powiernicze po spełnieniu wymagań określonych 

przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów będą także podlegać 

kontroli koncentracji realizowanej przez Prezesa UOKiK. Udzielenie zgody przez 

Prezesa UOKiK wpłynie na możliwość realizacji umowy zarządu powierniczego, 

która w przypadku braku takiej zgody nie wejdzie w życie. Jednakże, wydaje się, że 

takie przypadki będą w praktyce obrotu niezwykle rzadkie, z uwagi na wysokie 

wymogi co do wielkości obrotu, przy których aktualizuje się obowiązek zgłoszenia 

zamiaru koncentracji.  
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WNIOSKI 
 

W wyniku dotychczasowej analizy problematyki czynności powierniczych 

typu zarządczego koniecznym jest zaprezentowanie wniosków z prowadzonych 

rozważań. Dla jasności wywodu wnioski te zostaną podzielone na dwie części: 

wnioski de lege lata oraz wnioski de lege ferenda. 

 

1. Wnioski de lege lata 

 

Po pierwsze stwierdzić należy, że w obecnym stanie prawnym dokonywanie 

czynności powierniczych typu zarządczego jest dopuszczalne. Opiera się ono na 

swobodzie kontraktowania i zawierania umów powierniczych musi mieścić się w jej 

granicach, tj. natura stosunku prawnego, ustawa lub zasady współżycia społecznego. 

Czynność powierniczą nie może być dokonana w celu obejścia ustawy. Przy czym 

ograniczenia te najczęściej wyrażane są w ustawach szczególnych statuujących 

ograniczenia w obrocie określonymi przedmiotami lub ograniczenia skierowane 

wobec konkretnych grup podmiotów.  

Po drugie, czynności powiernicze są w istocie specyficzną formą zastępstwa 

prawnego opartą o najwyższą więź zaufania pomiędzy powierzającym i powiernikiem. 

Wszak powierzający przekazuje powiernikowi własność poszczególnych składników 

swojego majątku, którymi to powiernik zobowiązany jest zarządzać we własnym 

imieniu i na własny rachunek, ale w interesie powierzającego lub innych podmiotów 

przez niego wskazanych.  

Po trzecie, samo powiernictwo jest znane ludzkości od wieków. Było 

wykorzystywane już w prawie rzymskim. Był to fideikomis, fiducia cum crediotre 

contracta oraz fiducia cum amico contracta. Jednakże nie sposób jednoznacznie 

rozstrzygnąć, które instytucje prawne wywarły największy wpływ na dzisiejsze 

rozumienie powiernictwa. Było ono znane także prawu salickiemu pod postacią 

instytucji prawnej salmannusa, prawu arabskiemu pod postacią waqfu oraz prawu 

kanonicznemu, które w ten sposób uzasadniało zarząd dobrami doczesnymi przez 

Kościół instytucjonalny. 

Po czwarte, właściwym dla polskiego modelu powiernictwa jest model 

kontynentalnego powiernictwa typu romańskiego. Opiera się on o stosunek 

kontraktowy, na który składają się dwie czynności prawne: przewłaszczenie własności 
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przedmiotu fiducji na powiernika oraz pactum fiduciae regulujące wewnętrzne relacje 

pomiędzy powierzającym i powiernikiem, wskazujące sposób zachowania powiernika 

w stosunku do powierzonego mu majątku. 

Po piąte, sama umowa zarządu powierniczego jest umową dwustronnie 

zobowiązującą, przysparzająca, dwustronną lub wielostronną, która może zostać 

zawarta także w formie świadczenia na rzecz osoby trzeciej, konsensualną, 

posiadającą skutek zobowiązująco-rozporządzający. Może, ale nie musi ona posiadać 

charakteru odpłatnego. W przypadku jej odpłatności będzie ona posiadać również 

charakter umowy wzajemnej. Umowa ta jest również umową kazualną, która jak się 

wydaje posiada swoistą kauzę w postaci casuae fiduciae, która zawiera w sobie 

tymczasowość przeniesienia własności na powiernika oraz jego zobowiązanie do 

dokonanie przewłaszczenia powrotnego na rzecz beneficjenta. Do umowy zarządu 

powierniczego zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego o zleceniu, gdyż 

przybiera ona formę umowy o świadczenie usług, uregulowanej w art. 750 k.c. 

Po szóste, wskazać należy, że realizacja większości obowiązków wynikających 

z umowy ciążyć będzie na powierniku. Należy do nich w szczególności nakaz 

działania z zachowaniem najwyższej staranności, oddzielenia majątku powierniczego 

od majątku osobistego, co stanowi podstawę do zastosowania umownej surogacji 

rzeczowej pozwalającej na wejście do majątku powierniczego rzeczy nabytych przez 

powiernika za środki zgromadzone w majątku powierzonym oraz pożytków z tego 

majątku, co ma fundamentalne znaczenie przy aktywnym zarządzaniu majątkiem 

powierzonym przez powiernika. Ostatnim, podstawowym obowiązkiem powiernika 

jest dokonanie przewłaszczenia zwrotnego na rzecz beneficjenta. Obwiązek ten może 

zostać w umowie określony na zasadach warunku zawieszającego lub rozwiązującego. 

Inne, szczegółowe obowiązki powiernika będą determinowane przez przedmiot tej 

umowy i będą określać podstawowe zasady sposobu ich wykorzystania przez 

powiernika. Jednocześnie powiernik, władający majątkiem powierniczym jako jedyny 

właściciel, w swoich działaniach powinien cieszyć się dużym zakresem swobody, aby 

realizować zarząd prawidłowo. Nie wyklucza to, oczywiście wprowadzenia do 

umowy zakazów zbywania poszczególnych składników majątku powierniczego.  

Po siódme, zakończenie stosunku powierniczego może nastąpić po nadejściu 

terminu, zrealizowaniu celu, dla którego zostało ustanowione powiernictwo, 

ziszczeniu się warunku lub wypowiedzeniu umowy przez którąkolwiek ze stron. 

Stosunek powierniczy nie wygasa w momencie śmierci, jednej ze stron, dzięki czemu 
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może być realizowany dalej przez powiernika w interesie spadkobierców 

powierzającego, zaś w przypadku śmierci powiernika, powierzający nie utraci tytułu 

prawnego do majątku powierniczego, a obowiązki powiernika przejdą na jego 

spadkobierców.  

Po ósme, przedmiotem zarządu powierniczego może być mienie 

powierzającego, czyli własność i inne prawa majątkowe. W szczególności mogą być 

to nieruchomości, ruchomości, akcje i inne papiery wartościowe, udziały w spółce z 

ograniczoną odpowiedzialnością, ogół praw i obowiązków w spółce osobowej, 

przedsiębiorstwo, majątkowe prawa autorskie i prawa własności przemysłowej.  

Po dziewiąte, w obecnym stanie prawnym istnieje bardzo słaba ochrona 

interesów beneficjenta. Opiera się ona przede wszystkim o odpowiedzialność 

odszkodowawczą powiernika z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania 

umowy. Jest to szczególnie problematyczne, gdy powiernik dokona zbycia składnika 

majątku powierniczego wbrew zakazowi określonemu w umowie zarządu 

powierniczego. W takim przypadku beneficjentowi będą przysługiwały narzędzia 

prawne o rozszerzonej skuteczności względem osoby trzeciej (nabywcy) wynikające 

z art. 59 k.c., art. 222 w zw. z art. 91 k.c., art. 527 k.c. oraz art. 16 i 17 u.k.w. Jednak, 

środki te są niewystarczające dla skutecznej ochrony interesów beneficjenta, ponieważ 

mogą one dotyczyć tylko określonych składników majątku powierniczego (art. 16 i 17 

u.k.w. dotyczy wyłącznie nieruchomości, art. 527 k.c. dotyczy wyłącznie środków 

pieniężnych), lub być uzależnione od braku dobrej wiary nabywcy (art. 59 k.c.) lub 

uzależnione od zastrzeżenia w umowie warunku (art. 222 w zw. z art. 91 k.c.). Co do 

zasady środki ochrony beneficjenta o rozszerzonej skuteczności będą miały 

zastosowanie przede wszystkim do zarządu biernego sprawowanego przez 

powiernika, czyli takiego, co do którego ustanowiony jest zakaz zbywania 

przedmiotów powiernictwa przez powiernika. Dodatkowo, w przypadku skierowania 

przeciwko powiernikowi egzekucji, beneficjent, na podstawie art. 841 § 1 k.p.c. może 

wytoczyć powództwo o wyłączenie składników majątku powierniczego spod 

egzekucji. Zaś w przypadku ogłoszenia upadłości powiernika beneficjent będzie 

uprawniony do żądania wyłącznie z masy upadłości składników majątku 

powierniczego na podstawie art. 70 p.u. 

Po dziesiąte, w przypadku sprzeniewierzenia się przez powiernika 

postanowieniom umowy zarządu powierniczego, może on odpowiadać karnie z tytułu 

art. 296 k.k., tj. przestępstwa nadużycia zaufania. Odpowiedzialność karna powiernika 
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będzie wyłączona na podstawie art. 296 § 5 k.k., jeżeli naprawi on dobrowolnie szkodę 

poniesioną przez beneficjenta przed wszczęciem postępowania karnego. Zaś znamię 

przestępstwa nadużycia zaufania popełnionego przez powiernika aktualizuje się 

dopiero w momencie dokonania zwrotu powierzonego majątku na rzecz beneficjenta 

lub w momencie wymagalności roszczenia beneficjenta o zwrot, gdyż dopiero w tym 

momencie możliwe jest wykazanie szkody w majątku beneficjenta. 

Po jedenaste, umowa zarządu powierniczego może być efektywnie 

wykorzystywana do zarządzania majątkiem osób fizycznych, osób prawnych i 

jednostek organizacyjnych nieposiadającymi osobowości prawnej. Ponadto, formę 

umowy zarządu powierniczego mogą przybierać umowy o zarządzanie portfelem, w 

skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, 

bankowych i mieszkaniowych rachunków powierniczych, rachunków zastrzeżonych, 

rachunków zbiorczych, a także do umów dotyczących spadku pod warunkiem, że są 

one zawarte ze skutkiem inter vivos oraz dotyczą poszczególnych składników majątku 

spadkodawcy a nie całości spadku. 

Po dwunaste, w obecnym stanie prawnym de facto wyeliminowano przymiot 

anonimowości umów zarządu powierniczego, których przedmiotem są prawa 

udziałowe, tj. akcje, udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ogół 

praw i obowiązków w spółce osobowej. Powyższe wynika z obowiązku zgłoszenia 

beneficjenta powiernictwa jako beneficjenta rzeczywistego do CRBR. 

Powyżej wskazane argumenty prowadzą do wniosku, że umowa zarządu 

powierniczego może stanowić bardzo efektywny sposób zarządzania majątkiem. 

Wynika to, z faktu, iż powiernik, jednej strony jako podmiot zarządzający cieszyć się 

będzie stosunkowo szeroką autonomią podejmowania decyzji, co wynika z faktu 

przyznania mu własności majątku powierniczego, zaś z drugiej strony jego działania 

mogą być odpowiednio kontrolowane przez beneficjenta. Jednocześnie bardzo szeroki 

katalog przedmiotowy umowy zarządu powierniczego, powoduje to, że umowa ta 

może znaleźć zastosowanie do wielu stanów faktycznych, przez co może służyć 

realizacji różnorakich celów, ściśle dopasowanych do potrzeb powierzającego.  

 

2. Wnioski de lege ferenda 

 

Zmiany w przepisach powszechnie obowiązujących powinny prowadzić do 

poprawy pozycji beneficjenta, jak również do szerszego wykorzystania powiernictwa 
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tam, gdzie jego zastosowanie znacząco uprości stosunki prawne. W celu zrealizowania 

pierwszego z tych celów zamiany powinny dotyczyć przede wszystkim części ogólnej 

kodeksu cywilnego. W drugim przypadku konieczne jest przyjrzenie się regulacjom 

przewidzianym ustawami szczególnymi.  

W odniesieniu do części ogólnej kodeksu cywilnego, powiernictwo powinno 

zostać dodane jako kolejny rodzaj przedstawicielstwa, określony jako działanie we 

własnym imieniu i na własny rachunek, ale w interesie beneficjenta. Dla 

rozstrzygnięcia wątpliwości zasadnym jest także wprowadzenie do takiej regulacji 

ustawowego wyodrębnienia majątku powierniczego oraz ustanowienie ustawowej 

surogacji rzeczowej. Do ewentualnego rozważenie pozostaje także rozszerzenie 

katalogu praw rzeczowych o własność powierniczą. Ponadto, koniecznym będzie 

uzupełnienie treści art. 740 k.c. na wzór art. 766 zd. 2 k.c., dzięki czemu beneficjent 

powiernictwa uzyska środek ochronny o rozszerzonej skuteczności wobec osób 

trzecich, które nabyły składniki majątku powierniczego wbrew postanowieniom 

umowy o zakazie ich zbywania. 

W odniesieniu do innych ustaw, to wskazane jest dokonanie modyfikacji 

katalogu z art. 33 k.r.o. poprzez dodanie wyjątku, na mocy którego przedmioty 

nabywane powierniczo nie wchodziłyby do wspólnego majątku małżonków. 

Dodatkowo, warto jednoznacznie rozstrzygnąć wątpliwości dotyczące wyłączenia 

składników majątku powierniczego z masy upadłości powiernika. Wymagałoby to 

ingerencji ustawodawcy w brzmienie przepisu art. 70 p.u., tudzież wprowadzenie 

nowego przepisu przewidującego stosowny wyjątek.  

Jednocześnie należy poddać pod dyskusję modyfikację przepisów 

szczególnych, w tych miejscach, gdzie zastosowanie powiernictwa może być 

korzystniejsze lub uprościć sytuację prawną w stosunku do obecnego brzmienia tych 

regulacji. Dotyczyć to powinno przede wszystkim zniesienia zakazu stosowania 

podstawienia powierniczego (art. 964 k.c.), który w realiach gospodarki rynkowej nie 

znajduje uzasadnienia. Ponadto, wydaje się, że instytucja powiernictwa znacząco 

uprościłaby stosunek prawny wynikający z istnienia funduszy inwestycyjnych. W tym 

przypadku, fundusz inwestycyjny jako masa majątkowa byłby odrębnym, 

powierniczym majątkiem towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządzałoby 

nim we własnym imieniu i na własny rachunek, ale w interesie uczestników. Podobnie 

rzecz się ma w przypadku zarządcy sukcesyjnego, czy też wykonawcy testamentu. Są 

to specyficzne, czy też atypowe formy zastępstwa pośredniego. Uregulowanie tych 
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dwóch instytucji na zasadzie powiernictwa znacząco uprościłoby relacje prawne. 

Zarządca sukcesyjny lub wykonawca testamentu działaliby jako powiernicy realizując 

postawione ustawą zadania, zaś beneficjentami byliby spadkobiercy ustanawiającego.  

Dodatkowo, wskazać należy, że wraz z wprowadzeniem do polskiego systemu 

prawnego norm z zakresu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, polskie prawo zaczęło 

identyfikować funkcjonowanie trustów, zarówno w polskim, jak i zagranicznym 

obrocie prawnym. Z tej przyczyny, w mojej ocenie, koniecznym jest ratyfikowanie 

przez Rzeczpospolitą Konwencji haskiej o prawie trustów i ich uznawaniu. 

Czynność powiernictwa typu zarządczego już dzisiaj znajdują wiele 

zastosowań w obrocie, jednakże zidentyfikowane w toku analizy słabości powodują, 

że ich potencjał nie może być w pełni wykorzystany. W mojej ocenie zastosowanie 

wyżej wskazanych kompleksowych zmian pozwoli na szersze zastosowanie 

powiernictwa zachowując jego elastyczność, a także zwiększy bezpieczeństwo obrotu 

prawnego, zwłaszcza w kontekście ochrony interesów beneficjenta, w którego 

interesie zarząd powierniczy jest sprawowany.  
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Orzeczenie SN z dnia 21 czerwca 1929 roku, III 2 C 123/29, Orzecznictwo Sądów 

Polskich, t. 8, 1929. 

Orzeczenie SN z dnia 27 czerwca 2001 roku, II CKN 602/00. 
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Paul v Constance [1977] 1 WLR 527, CA. 

Postanowienie SN z dnia 11 sierpnia 2010 roku, I CSK 62/10. 

Postanowienie SN z dnia 21 kwietnia 2004 r., III CK 353/02. 
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Postanowienie SN z dnia 24 czerwca 2019 roku, III CSK 243/17. 
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Uchwała SN z dnia 22 kwietnia 1994 roku, III CZP 189/93. 

Uchwała SN z dnia 27 czerwca 1975 roku, III CZP 55/75. 

Westdeutsche Landesbank Girozentale v Islington London Borough Council [1996] 

UKHL 12, [1996] AC 669. 

Wyrok NSA z dnia 10 listopada 2021 roku, I FSK 716/18. 

Wyrok NSA z dnia 12 lipca 2016 roku, II FSK 1620/14. 
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Wyrok NSA z dnia 15 kwietnia 2016 roku, II FSK 1005/14. 

Wyrok NSA z dnia 15 kwietnia 2016, II FSK 460/14. 

Wyrok NSA z dnia 23 listopada 2015 roku, I FSK 882/14. 

Wyrok NSA z dnia 4 kwietnia 2012 roku, I FSK, 1925/11. 

Wyrok NSA z dnia 7 lutego 2019, I FSK 142/17. 
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Wyrok SN z dnia 17 listopada 2006 roku, V CSK 268/06. 
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Wyrok SN z dnia 18 lutego 2004 roku, V CK 241/03.  

Wyrok SN z dnia 19 listopada 1992 roku, II CRN 87/92. 

Wyrok SN z dnia 2 grudnia 2003 roku, III CK 167/02. 

Wyrok SN z dnia 20 kwietnia 2021 roku, V CSKP 34/21. 

Wyrok SN z dnia 21 października 1999 roku, I CKN 111/99. 

Wyrok SN z dnia 21 stycznia 2005 roku, I CK 528/04. 

Wyrok SN z dnia 21 stycznia 2021 roku, I CSKP 31/21. 
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Wyrok SN z dnia 29 listopada 2001 roku, V CKN 616/00. 

Wyrok SN z dnia 29 listopada 2017 roku, II CSK 145/17. 

Wyrok SN z dnia 29 maja 2000 roku, III CKN 246/00. 

Wyrok SN z dnia 7 marca 2017 roku, II CSK 290/16. 

Wyrok SN z dnia 7 października 2020 roku, V CSK 603/18. 



 

 260 

Wyrok SN z dnia 7 września 1993 roku, II CRN 60/93. 
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