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Pan
Marek Kuchciński
Marszałek 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

Odpowiadając, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, na ponowną interpelację nr 20728 

Pana Posła Józefa Brynkusa w sprawie możliwości unieważnienia umowy definitywnej z firmą Fiat, która 

została zawarta z naruszeniem prawa, co do zasady suwerenności władz RP oraz repolonizacji 

przemysłu motoryzacyjnego w Polsce, poniżej przedstawiam stanowisko Ministra Finansów 

w odniesieniu do wątpliwości Pana Posła dotyczących umowy z Fiatem oraz statusu koncernu FCA 

i jego fabryk w Polsce oraz stanowisko Ministra Spraw Zagranicznych ograniczające się do wyjaśnienia 

niektórych pojęć stosowanych w interpelacjach nr 20728.

Skarb Państwa, będąc substratem Państwa, stanowi jeden podmiot nie mający odrębnych 

organów. Minister Finansów ponownie podkreśla, że konstrukcję podmiotowości Państwa należy 

rozpatrywać na dwóch płaszczyznach działania – odnoszących się do sfery imperium i dominium. 

W pierwszym przypadku Państwo, dbając o dobro publiczne, działa jako "władca", mając uprawnienia 

i zobowiązania wypływające z prawa publicznego, a w drugim jako "właściciel" wyposażony 

w uprawnienia i zobowiązania przypisane mocą prawa prywatnego. W sferze dominium Skarb Państwa 

jest podmiotem stosunków o charakterze cywilnoprawnym zgodnie z art. 34 Kodeksu cywilnego. 

O Skarbie Państwa jako osobie prawnej można mówić wówczas, gdy Państwo wykonuje za pomocą 

swoich jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (stationes fisci) swoje zadania 

społeczne i gospodarcze (dominium) pozbawione charakteru publicznoprawnego (władczego), a więc 

gdy występuje w stosunkach cywilnoprawnych o charakterze majątkowym i niemajątkowym z innymi 

podmiotami prawnymi na zasadzie równorzędności (partnerstwa). W tych przypadkach każda czynność 

cywilnoprawna takiej jednostki jest czynnością Skarbu Państwa, bowiem jednostki te działają na 

rachunek Skarbu Państwa. Natomiast Państwo, gdy podejmuje czynności władcze z zakresu prawa 

publicznego (imperium), które nie należą do sfery prawa cywilnego (dominium), nie występuje jako 

Skarb Państwa będący osobą prawną w rozumieniu art. 34 k.c. Przepisy polskiego kodeksu cywilnego 

są jasne w powyższym zakresie. Przykładowo, emitując papiery wartościowe Skarb Państwa nie 

występuje w sferze władztwa publicznego, a spory w tym zakresie są rozstrzygane przez sądy 
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powszechne. Zatem, aby uniknąć wszelkich wątpliwości co do statusu Skarbu Państwa działającego 

w obrocie cywilnoprawnym w stosunkach z inwestorami zagranicznymi, oświadczenia dotyczące 

uchylenia immunitetu jurysdykcyjnego są wprowadzane w standardowych dokumentacjach. Takie 

dokumentacje są w tym zakresie standardem obwiązującym na rynku Unii Europejskiej czy innych 

rozwiniętych rynkach finansowych, z których każdy suweren korzysta. Nie stanowi to jednak zrzeczenia 

się suwerenności Państwa. Państwo działając w stosunkach cywilnoprawnych ma prawo, tak jak każdy 

inny podmiot, do ochrony sądowej swych praw. Państwo nie może jednak w stosunkach 

cywilnoprawnych, które oparte są na równości stron, wykorzystywać swoje pozycji władczej jako 

Państwo w sferze imperium. Dlatego też, przyjmowanie powyższego stanowiska jako zrzeczenie się 

suwerenności Państwa i immunitetu jurysdykcyjnego jest nieprozumieniem. Państwa są suwerennie 

równe. Oznacza to w konsekwencji, że na gruncie zwyczajowego prawa międzynarodowego, państwo 

wyłączone jest spod jurysdykcji sądowniczej innego państwa. Innymi słowy, państwo nie może być bez 

swej zgody pociągnięte do odpowiedzialności prawnej (cywilnej i innej) przed sądem innego państwa. 

Dotyczy to jednak sytuacji, gdy postępowanie przed sądem innego państwa odnosi się do jego aktów 

o charakterze władczym, suwerennym. Nie przysługuje natomiast wówczas, gdy w grę wchodzą akty 

innego rodzaju, tzn. akty niesuwerenne. Przykładowo zawarcie umowy sprzedaży, zawarcie umowy 

o pracę z pracownikiem, który jest obywatelem państwa przyjmującego, traktowane są jako akty 

niesuwerenne. W odniesieniu do nich państwo nie może powołać się na immunitet suwerenny przed 

sądem krajowym innego państwa. 

Reasumując, wskazane klauzule dotyczące uchylenia immunitetu jurysdykcyjnego w sferze 

stosunków cywilnoprawnych, gdzie występuje zasada równości stron, służą jedynie usunięciu 

wątpliwości w tym zakresie w odniesieniu do inwestorów. Nie mogą być jednak odczytywane jako 

zrzeczenie się suwerenności przez Rzeczpospolitą Polską, czy immunitetu jurysdykcyjnego 

w sprawach, gdzie Państwo dokonuje aktów o charakterze władczym. 

Zgodnie z prawem międzynarodowym, suwerenność państwa jest rozumiana jako źródło 

kompetencji państwa do zaciągania zobowiązań międzynarodowych. Zasadniczo w tym paradygmacie 

każde państwo z założenia jest suwerenne (inaczej nie mogłoby być postrzegane jako państwo). 

Zrzeknięcie się suwerenności oznaczałoby zatem rezygnację z państwowości. Trudno zatem zgodzić 

się z zawarta w interpelacji tezą „o zrzeknięciu się suwerenności wobec koncernu FIAT”. Kwestia ta 

została w szczególności wyjaśniona w okresie międzywojennym w orzecznictwie Stałego Trybunału 

Sprawiedliwości Międzynarodowej (organu sądowego Ligii Narodów), według którego zaciąganie 

zobowiązań międzynarodowych przez państwo nie stanowi naruszenia jego suwerenności, ale jest 

wyrazem realizacji tej suwerenności. Analogiczne zasadniczo stanowisko zajął polski Trybunał 

Konstytucyjny w zakresie członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

W odniesieniu do stosowanego w interpelacji terminu „terenu eksterytorialnego” należy 

zauważyć, że pojęcie to współcześnie nie jest stosowane i praktyka międzynarodowa przyjmowania 

tego rodzaju rozwiązań (rozumianych jako dobrowolna, okresowa i zupełna rezygnacja państwa 

z władztwa nad fragmentem swojego terytorium na rzecz innego państwa) jest stosunkowo niewielka. 

Polska aktualnie nie jest związana żadnymi tego rodzaju zobowiązaniami międzynarodowymi.



3

W kontekście używanego w interpelacji terminu „immunitetu władz zwierzchnich” niejasne jest, 

czy autor interpelacji odnosi się do pojęcia immunitetów, tak jak są one rozumiane w prawie krajowym, 

czy też w prawie międzynarodowym. W tym ostatnim zakresie - i ograniczając się do problematyki 

państwa - należy wyjaśnić, że immunitety przysługują państwu, jego funkcjonariuszom i jego własności 

wykorzystywanej do celów rządowych poza granicami państwa, tj. w sytuacji gdy pojawia się kwestia na 

ile państwo obce może wykonywać swoją jurysdykcję względem tych form reprezentacji państwa za 

granicą. W świetle prawa międzynarodowego organy państwa nie mogą powoływać się na immunitet 

przed własnymi sądami krajowymi, w szczególności w odniesieniu do sporów z podmiotami prywatnymi 

funkcjonującymi w tym państwie.

W związku z powyższym wyjaśnieniem, ponownie informuję, że minister właściwy do spraw 

gospodarki nie rozważa możliwości unieważnienia ani zmiany brzmienia umowy z dnia 28 maja 1992 r. 

zawartej między Fiatem Auto S.p.A. a Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Finansów, 

oraz Fabryką Samochodów Małolitrażowych S.A. (Umowa Definitywna).

Z wyrazami szacunku

z up. 
Marcin Ociepa
Podsekretarz Stanu
(podpisano elektronicznie)
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