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Dariusz G. Żak

Przedmowa

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność przedstawić Państwu kolejny 45 numer kwartalnika 

„Przegląd Prawno - Ekonomiczny”, obejmujący zbiór interesujących i współcze-
snych treści z zakresu dyscypliny prawa i ekonomii.

Warty polecenia w tym numerze jest szeroki wachlarz publikowanych treści. 
Prezentowany kwartalnik zawiera dwadzieścia artykułów, w tym dwa w języku 
angielskim oraz glosę. 

Prezentowany numer rozpoczyna II część artykułu dr hab. Leszka Ćwikły, 
który przedstawia „Respublica bene ordinata”. Opracowanie dotyczy analizy 
udziału elit prawosławnych w życiu politycznych w Rzeczypospolitej w XV-
-XVIII wieku.

W lekturze anglojęzycznego artykułu dr Dariusz Brakoniecki opisuje oddolną 
działalność obywatelską jako element pozapaństwowych form ochrony bez-
pieczeństwa społeczności lokalnej. Opracowanie charakteryzuje zjawiska pry-
watyzacji bezpieczeństwa na przykładzie oddolnych inicjatyw obywatelskich, 
określając ich miejsce w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 
ustala tendencje przyszłościowe.

Również dr Paweł Bucoń w napisanym w języku angielskim artykule prezen-
tuje formy wykonywania zawodu radcy prawnego. Autor podkreśla, iż  zawód 
ten ma największy zakres wyboru form aktywności zawodowej, co umożliwia 
świadczenie usług w sposób odpowiadający indywidualnym preferencjom i ocze-
kiwaniom społeczeństwa.

Kolejne opracowanie na temat aktualnych zasad i  kontroli planowania 
finansowego opisuje dr Michał Jędrzejczyk. Przedstawia w nim obecne zasady 
związane z procesem uchwalania ustawy budżetowej oraz uchwały budżetowej 
jednostek samorządu terytorialnego.

W zbiorczym opracowaniu dr hab. Mariusz Z. Jędrzejko, dr Mirosław Rewera 
i Kaja Kasprzak dokonują opisu stosunku Unii Europejskiej oraz niektórych 
państw UE do marihuany w aspekcie regulacji prawnych w wybranych krajach 
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członkowskich, uwzględniając fakt, iż konopie indyjskie stanowią najczęściej 
używany niedozwolony środek odurzający wśród krajów Unii Europejskiej. 

Natomiast, dr Karol Juszka w artykule omawia czynniki dotyczące podjęcia 
na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego i sądów powszechnych oraz ich wpływu na dopuszczalność wszczę-
cia i prowadzenia postępowania, jego zakresu oraz skuteczności wykorzystania 
jego wyników.

O potrzebie wprowadzenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących 
prawa do emerytury w swoim artykule opisuje dr Mirosław Kopeć. Autor wska-
zuje, że takie rozwiązanie daje pewność osobie, która zamierza skorzystać z prawa 
do wcześniejszej emerytury, tak że spełnia wszystkie przesłanki do nabycia tego 
prawa. 

W artykule dr Jacek Lewkowicz prezentuje temat ekonomii kosztów trans-
akcyjnych w teorii i praktyce - integracja pionowa elektrowni z kopalnią węgla 
brunatnego. Autor dokonuje analizy tego zjawiska w aspekcie korzyści podmio-
tów tworzących strukturę monopolu bilateralnego. 

W opracowaniu dr Mirosława Machnackiego zostaje poruszona problema-
tyka wykorzystania rachunkowości rolnej w wycenie efektów zewnętrznych 
w rolnictwie. Artykuł przedstawia istotne określenie powiązań gospodarstw 
rolnych z otaczającym je środowiskiem oraz sposobów jego pomiaru. 

O organizacji zabezpieczenia emerytalnego w Niemczech stanowi artykuł 
dr Judyty Przyłuskiej-Schmitt. Praca zawiera przedstawienie kompleksowych, 
złożonych zasad funkcjonowania pracowniczych programów emerytalnych 
w Niemczech. 

Artykuł dra Marka Stycha charakteryzuje wybrane aspekty prawne i organi-
zacyjne transportu zwierząt gospodarskich. Autor omawia w sposób wyczerpu-
jący przebieg współczesnego transportu żywych zwierząt gospodarskich, który 
znacząco różni się od przewozu dóbr materialnych. 

Natomiast dr Dariusz Żak w artykule przedstawia współczesne zasady prze-
twarzania danych osobowych. Autor w opracowaniu poddaje analizie uwarun-
kowania prawne i organizacyjne w zakresie przedmiotowego obszaru, wskazując 
na ich kluczowy charakter w systemie prawa. 

W artykule Sebastiana Bajona można zapoznać się z problematyką upadłości 
i restrukturyzacji w Polsce w aspekcie prawnym i statystyki postępowań. Agata 
Kaczyńska - Kral prezentuje zagadnienie między rzeczą a energią - refleksja 
nad obecnym modelem „sprzedaży” niematerialnego egzemplarza programu 
komputerowego. Robert Karowiec przedstawia interesujące rozważania aspektu 
porównawczego Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (w  zakresie 
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ochrony praw społeczno-ekonomicznych) z innymi aktami międzynarodowymi 
o podobnym znaczeniu. O kulturze remiksu i dozwolonego użytku w prawie 
autorskim traktuje artykuł Adama Karpińskiego. Agnieszka Lasota w artykule 
porusza istotne zagadnienie dotyczące komercjalizacji wizerunku na gruncie 
mediów społecznościowych. Ograniczenia linkowania w Internecie w świetle 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - analiza orzeczenia 
z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie C-610/15 omawia w interesującym opra-
cowaniu Bartłomiej Oręziak. Godnym uwagi jest artykuł Przemysława Pasierba, 
który opisuje jednolity rynek cyfrowy jako narzędzie harmonizujące wewnątrz-
wspólnotowe korzystanie z własności intelektualnej. Autor przybliża strategię 
Jednolitego Rynku Cyfrowego, którą przyjęła Unia Europejska oraz wskazuje, że 
ograniczenie wewnątrzwspólnotowego przenoszenia czy dostępu do własności 
intelektualnej jest sprzeczne z wartościami Unii Europejskiej oraz dyskryminuje 
poszczególne jej regiony. Z kolei Artur Tim w artykule Mandatory Disclosure 
Rules w Unii Europejskiej - wybrane aspekty regulacji z perspektywy polskiej, 
niemieckiej i brytyjskiej, przedstawia tematykę, która jest niezwykle aktualna 
i szeroko dyskutowana w doktrynie międzynarodowego prawa podatkowego za 
sprawą działań podejmowanych na poziomie OECD oraz w Unii Europejskiej. 
Całość numeru zamyka glosa autorstwa Szymona Rożka, dotycząca wyroku Sądu 
Najwyższego z dnia 25 maja 2017 r., II CSK 520/16.

W przedmowie przedstawiono propozycje bieżącego numeru kwartalnika. 
Zaprezentowane w tym numerze artykuły polecam Państwa uwadze i życzę 
interesującej lektury. 

dr Dariusz G. Żak
Redaktor numeru





Leszek Ćwikła

Respublica bene ordinata. Udział elit 
prawosławnych w życiu politycznym 
w Rzeczypospolitej w XV – XVIII w. 
(część II)*
Respublica bene ordinata. Participation of Orthodox Elite in political life 
in the 15th and 18th century Republic. (part II)

III. 

Wraz z przyłączeniem w 1569 r. ziem ukraińskich Wielkiego Księstwa Litew-
skiego do Korony zaczęła maleć liczba szlachty wyznania prawosławnego1. 
Było to spowodowane szybko postępującym procesem polonizacji, do czego 

 * Niniejszy tekst stanowi znacznie poszerzoną i uaktualnioną wersję artykułu pt. Respu-
blica bene ordinata. Remarks on the Participation of Orthodox Elite in the Exercise of Power 
in the 15th and 16th Century Republic [„Respublica bene ordinata”. Kilka uwag na temat 
udziału elit prawosławnych w sprawowaniu władzy w Rzeczypospolitej w XV - XVI w.], który 
ukazał się w periodyku „Czasopys Kyjiwśkoho Uniwersytetu Prawa” 2011, nr 3, s. 306-311. 
  1 Podczas rokowań w sprawie zawarcia unii, ukraińskie elity polityczne zachowywały się 
biernie, nie wysuwając żadnych żądań o charakterze politycznym. Stanęły jedynie w obronie wol-
ności religijnej i nietykalności lokalnych zwyczajów, co też otrzymali w przywilejach dla Wołynia, 
Bracławszczyzny i Kijowszczyzny, przyłączonych do Korony Polskiej, zob. N. Jakowenko, Historia 
Ukrainy od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, przeł. O. Hnatiuk, K. Kotyńska, 
Lublin 2000, s. 154. Autorka wyjaśnia: „W średniowiecznych kategoriach, w przeciwieństwie do 
współczesnego schematu myślenia, odrębność polityczna utożsamiana była nie z niepodległo-
ścią państwową, ale z własnym władcą. A ponieważ wielkim księciem litewskim i królem była 
jedna osoba - Zygmunt II August, w oczach ludzi owego czasu w ogóle nie zaszło żadne epokowe 
wydarzenie, bowiem lokalne instytucje polityczne, przez które realizowała się właściwa odrębność 
w ustroju administracyjnym, zwyczajach i systemie prawnym, pozostały bez zmian. A ich rdze-
niem, od zamierzchłej przeszłości aż do unii, a także i po niej, byli miejscowi książęta - symbol 
odrębności dynastycznej.”, tamże, s. 155.



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 45 (4/2018) 12

w znacznym stopniu przyczynił się również napływ na te tereny osadników pol-
skich2. W pierwszej kolejności polonizacji uległy najwyższe warstwy społeczeń-
stwa prawosławnego3. Dłużej przy ruskości trwała drobna szlachta4. Dowodem 
na to jest protest 22 przedstawicieli szlachty bracławskiej z 1576 r. skierowany 
do króla, w którym sprzeciwia się ona wysyłaniu do niej z królewskiej kancelarii 
pism w języku polskim i żąda by w przyszłości wszelkie listy były pisane do niej 
„ruskim pismem”5. Drobna szlachta ruska przez niemal pół wieku broniła od 
unii biskupstwa przemyskiego. Również drobna szlachta w Galicji i na Podolu, 
zachowując swą narodowość brała aktywny udział w powstaniu Chmielnickiego 
i obronie prawosławia przed unią6.

Następował też proces – mimo narastającej niechęci do „Lachów” – wra-
stania społeczeństwa ukraińskiego w polską kulturę jak w swoją własną. Był 
on nieunikniony. Szlachta przyjmowała nie tylko przywileje wzorowane na 
polskich, ale także obyczaje, język. Język polski zaczął pełnić funkcję języka 
oficjalnego. Nauka polskiego stała się niezbędna dla wszystkich, którzy chcieli 
uczestniczyć w życiu publicznym, gdyż nim posługiwano się w sejmie, pod-
czas zjazdów szlachty w czasie wolnych elekcji. Język ruski zaś otrzymał status 

 2 Pamiętajmy jednak, że osadników tych nie było aż tak wielu. Według N. Jakowenko w ciągu 
pierwszego stulecia po unii lubelskiej drobna i średnia szlachta przybywająca z Polski, Białorusi 
i Litwy nabyła na Ukrainie tylko 6 procent ziemi (dane za A. S. Kamiński, Historia Rzeczypospo-
litej Wielu Narodów 1505-1795, Lublin 2000, s. 71). Jednak kilka polskich rodzin wybudowało 
tam z biegiem czasu olbrzymie latyfundia. Były to domeny Firlejów, Zamoyskich, Sobieskich, 
Lubomirskich, Koniecpolskich, Potockich, Branickich. Jednocześnie ukraińscy książęta i szlachta 
uzyskiwali, drogą kupna, nadań i małżeństw, dobra na ziemiach etnicznie polskich. Stopniowo 
wśród dygnitarzy ukraińskich - wojewodów, kasztelanów, starostów - zaczęli pojawiać się przybysze 
z Polski. Ale arystokraci z Ukrainy w tym samym czasie powoływani byli na województwa koronne, 
włączając w to najwyższą świecką godność w państwie, a mianowicie kasztelanię krakowską. Tak 
więc Jan Kostka został wojewodą sandomierskim a Janusz Zbaraski wojewodą krakowskim. Co 
więcej, od czasów pierwszych elekcji książęta Zbarascy byli wysuwani przez szlachtę wywodzącą 
się z ruchu egzekucyjnego na królów polskich, zob. tamże, s. 71-72.
 3 Prawosławne korzenie miały tak znakomite familie jak Buczaccy, Chodkiewiczowie, 
Czartoryscy, Sanguszkowie, Sapiehowie, Siemaszkowie, Słuccy, Sołomereccy, Tyszkiewiczowie, 
Massalscy, Olelkowicze, Pacowie, Puzynowie, Wiśniowieccy, Zasławscy, Zbarascy i wiele innych.
 4 Na przykład byli to Waśkowie, Fedkowie, Hryckowie. „W nich żyje poczucie swej naro-
dowości i oni czasem nie marnują okazji przedstawienia siebie jako reprezentantów „całej Rusi”. 
(M. Hruszewśkyj, Istorija Ukrajiny-Rusy, t. 6, Kyjiw-Lwiw 1907, s. 242, tł. moje.). M. Hruszewski 
stwierdza (s. 242), że szlachta ta stanowiła większość wśród stanu szlacheckiego, mogłaby władać 
swoimi ziemiami i powiatami, wprowadzać swoich ludzi na urzędy i nadawać ton życiu prowin-
cjonalnemu. „Ale do tego brakowało jej solidarności, wyraźniejszego uświadomienia społecznego, 
politycznego czy narodowego, brakowało organizacji i ona zwyczajnie zawsze i wszędzie odchodziła 
na plan dalszy przed zamożniejszymi i bardziej wpływowymi swoimi polskimi „braćmi”.
 5 Akty, otnosiaszczijesia k istorii Zapadnoj Rossii, sobrannyje i izdannyje Archieografi-
czeskoj Kommissijej (dalej AZR), t. 3, Sankt-Pietierburg 1850, nr 64.
 6 M. Hruszewśkyj, dz. cyt., t. 7, Kyjiw-Lwiw 1909, s. 244-245, 252-254.
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jedynie języka do użytku domowego. W sferze wyznaniowej przyjmowanie 
kultury polskiej objawiało się poprzez przechodzenie na obrządek katolicki. 
Przy czym początkowo liczebnie straty prawosławia były niewielkie, ale ważne 
w tym sensie, że dotyczyły elit intelektualnych. Zmiana obrządku wynikała zaś 
z tego, iż po unii lubelskiej otwarł się przed rzeszami szlachty łatwiejszy dostęp 
do urzędów, a zrobienie kariery ułatwiała przynależność do Kościoła katolic-
kiego. Przy tym szlachta wybierała częściej Kościół rzymskokatolicki, ponieważ 
Kościół greckokatolicki był traktowany jako niższy w dostojeństwie. Z czasem 
prawosławie stało się religią warstw upośledzonych prawnie i społecznie. Ponadto 
dla zrobienia kariery politycznej trzeba było posiadać przynajmniej przeciętne 
wykształcenie. To zaś mogły wówczas zapewnić przede wszystkim kolegia jezu-
ickie i uniwersytety katolickie i protestanckie, więc prawosławni wysyłali tam 
synów, a to również przyczyniało się do porzucania prawosławia. W efekcie za 
sprawą szybkiej polonizacji szlachty ruskiej doszło do utraty elit politycznych 
i ekonomicznych7.

Jednak – na co słusznie zwraca uwagę N. Jakowenko – nie należy utożsamiać 
szlachty ruskiej tak silnie powiązanej ze światem polskich zachowań z Polakami, 
bowiem ludzie ci utożsamiając się z „polskim narodem politycznym” i używając 
wobec siebie nazwy Polaków, a także uważając za swoją ojczyznę Polskę, często 
rozumieli przez te słowa coś zupełnie innego niż etniczni Polacy8. Oprócz szlachty 
i to tej najbogatszej pozostałe stany na co dzień raczej nie myślały o wielkiej 
wspólnocie jaką była Rzeczpospolita, ale wiązały się z własnymi „małymi ojczy-
znami”. Dlatego też nie wyrzekły się one powiązań i walki o interesy swego kraju.

Mimo procesów polonizacji i porzucania obrządku wschodniego ludzi wyzna-
nia prawosławnego widzimy jeszcze jako piastujących różne funkcje. Stopniowo 
będą to już tylko ludzie „pochodzenia ruskiego”. W 1572 r. w senacie liczącym 
69 osób (uwzględniając wakaty i łączenie funkcji), było 36 protestantów, z czego 
aż 15 pochodzenia ruskiego (byli to np. podkanclerzy i wielki skarbnik litewski 
Eustachy Wołłowicz, Mikołaj Naruszewicz, książę Andrzej Wiśniowiecki), 25 
katolików, z tego 1 pochodzenia ruskiego i 8 prawosławnych. Prawosławnym był 
książę Stefan Zbaraski, od 1566 r. wojewoda trocki, zmarły w 1585 r.9 Kasztelan 
większy kijowski Paweł Iwanowicz Sapieha w roku 1569 był protestantem, lecz 

 7 N. Jakowenko, dz. cyt., s. 208-209.
 8 Tamże, s. 310.
 9 A. Jobert, Od Lutra do Mohyły. Polska wobec kryzysu chrześcijaństwa 1517-1648, przeł. 
E. Sękowska, Warszawa 1994, s. 105-106.
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z jego testamentu wynika, że umierał w roku 1580 jako prawosławny10. Wyznawcą 
prawosławia był kasztelan wołyński Michał Myszka, który reprezentował Mało-
polskę jeszcze w chwili śmierci Batorego (1586 r.)11, a zapewne i bracławski Wasyl 
Piotr Zahorowski12. Z prowincji małopolskiej było 12 pewnych i 3 przypuszczal-
nych dysydentów (kalwinistów), 3 pewnych i 2 przypuszczalnych prawosławnych 
oraz 12 pewnych i 4 przypuszczalnych katolików. Prawosławnymi senatorami 
byli wojewoda kijowski Konstanty Wasyl Ostrogski i wojewoda wołyński Bohusz 
ks. Korecki13. Zatem w 1572 r. wśród senatorów (z wyłączeniem kasztelanów 
mniejszych) było 24 senatorów pochodzenia ruskiego, w tym 6 prawosławnych, 
17 protestantów i 1 katolik; w 1606 r. – 29, w tym 1 prawosławny, 7 protestantów 
i 21 katolików. Prawosławni albo przeszli z prawosławia na katolicyzm, albo – 
tak było częściej – z protestantyzmu przeszli do Kościoła rzymskiego. W chwili 
śmierci Batorego w senacie Rzeczypospolitej zasiadało 16 innowierców14. Jak 
słusznie stwierdza A. Mironowicz, prawosławnych „reformacja oderwała od 
wiary greckiej i oddzieliła od ludu ruskiego”15. Mimo to w okresie panowania 
Zygmunta III Wazy w senacie zasiadali prawosławni Konstanty Wasyl Ostrogski 
wojewoda kijowski oraz Fiedor Skumin Tyszkiewicz wojewoda nowogródzki, 
nazywany przez prawosławnych drugim księciem Ostrogskim. Fiedor Skumin 
Tyszkiewicz skłaniał się ku unii już w 1597 r. (oficjalnie został grekokatolikiem 
w r. 1603)16. Kasztelanem bracławskim był prawosławny Hrehory Samguszko17.

Niewątpliwie wyjątkową pozycję posiadał wówczas polityczny przywódca pra-
wosławnych Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525-1608), najpotężniejszy 
z książąt ukraińskich. Od roku 1550 piastował on godność starosty włodzimier-
skiego i marszałka wołyńskiego. Znaczenie urzędu marszałka ziemi wołyńskiej 
znacznie zmalało po reformie administracyjnej w 1566 r., kiedy to stworzono 
urzędy wojewodów wołyńskiego i bracławskiego. Wówczas marszałkostwo stało 

 10 K. Ożarowski, Sapiehowie. Materiały historyczno-genealogiczne i  majątkowe, T. 1, 
Petersburg 1890, s. 84-85.
 11 K. Chodynicki, Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska. Zarys historyczny 1370-
1632, Warszawa 1934, s. 373.
 12 W. Dworzaczek, Oblicze wyznaniowe Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dobie kontrrefor-
macji, [w:] Munera Litteraria. Księga ku czci Profesora Romana Pollaka, Poznań 1962, s. 45.
 13 Tamże, s. 44-46.
 14 A. Mironowicz, Kościół prawosławny w dziejach dawnej Rzeczypospolitej, Białystok 
2001, s. 232.
 15 Tamże, s. 53; T. Kempa, Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525-1608) wojewoda kijowski 
i marszałek ziemi wołyńskiej, Toruń 1997, s. 222.
 16 K. Chodynicki, dz. cyt., s. 264, 378, 412.
 17 A. Jobert, dz. cyt., s. 253.
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się jedynie urzędem honorowym18. Natomiast funkcja starosty dawała cząstkę 
realnej władzy w terenie, gdyż starosta jako namiestnik króla – podobnie 
jak w Koronie – wykonywał na terytorium podległym jego władzy wszyst-
kie funkcje w zastępstwie panującego. Ostrogski stopniowo awansował do 
grona najbliższych współpracowników Mikołaja Radziwiłła „Czarnego”, który 
wówczas odgrywał czołową rolę w polityce Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Świadectwem wzrastającej pozycji wołyńskiego magnata było powierzenie mu 
5 grudnia 1559 r. urzędu wojewody kijowskiego, będącego najwyższą godnością 
na ziemiach ruskich Litwy i z którym było związane największe uposażenie 
spośród urzędników ruskich. Ponadto został on również starostą kijowskim, 
ponieważ od utworzenia województwa kijowskiego w 1471 r. każdy wojewoda 
był jednocześnie starostą kijowskim. Zatrzymał także urząd marszałka ziemi 
wołyńskiej19. Po 1569 r. zajął wysokie miejsce w senacie Rzeczypospolitej jako 
czternasty spośród świeckich senatorów20. Jego pozycja znacznie wzrosła po 
śmierci Zygmunta Augusta, dowodem czego było to, iż w okresie pierwszego 
bezkrólewia niemalże wszyscy kandydaci do tronu zabiegali o jego poparcie21. 
Zresztą był on nawet wymieniany jako kandydat do tronu, podobnie jak i po 
śmierci Stefana Batorego22.

Od lat osiemdziesiątych XVI w. Konstanty Wasyl Ostrogski był największym 
posiadaczem ziemskim w Rzeczypospolitej (był m.in. właścicielem Tarnowa, 
Ostroga, Połonnego i Dubna oraz tysiąca wsi i dziesiątków folwarków pozwala-
jących utrzymywać ponadtysięczną, stałą, prywatną armię)23. Dwór w Ostrogu 
stanowił najbogatszą rezydencję magnacką na ziemiach ruskich w końcu 
XVI w.24 Jego pozycja pozwalała mu uczestniczyć w większości ważnych dla 
Rusi wydarzeń, które miały miejsce podczas jego długiego życia. Szczególnie 
istotna była działalność religijna księcia, a więc zaangażowanie się w sprawy 
prawosławia i walka z unią brzeską. Opiekę magnata z Ostroga nad Kościołem 
prawosławnym uznawał król Stefan Batory, czego dowodem było pozwolenie 

 18 Jednak w latach pięćdziesiątych XVI w. marszałek ziemi wołyńskiej w strukturze 
urzędniczej Wielkiego Księstwa Litewskiego odgrywał jeszcze znaczącą rolę.
 19 T. Kempa, dz. cyt., s. 38-39.
 20 Zgodnie z porządkiem zasiadania przed nim miejsca w senacie zajmowali biskupi kato-
liccy, kasztelan krakowski, wojewodowie: krakowski, poznański, wileński, sandomierski, kasztelan 
wileński, wojewodowie: kaliski, sieradzki, kasztelan trocki, wojewoda łęczycki, starosta żmudzki 
i wojewoda brzeski. Zob. Akta unii Polski z Litwą (1385-1791), wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz, 
Kraków 1932, nr 152, s. 373.
 21 T. Kempa, dz. cyt., s. 66-70.
 22 Tamże, s. 66, 195.
 23 Tamże, s. 10. Pod koniec życia jego dochody były zbliżone do dochodów króla, tamże, s. 171.
 24 Tamże, s. 88-89.
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na przedstawianie sobie kandydatów na wakujące biskupstwa prawosławne. 
Król Zygmunt III Waza nadał Ostrogskiemu 21 października 1592 r. przywilej, 
w którym obiecał nie obsadzać żadnych wyższych godności prawosławnych bez 
konsultacji z nim25. W praktyce zapewniło mu to wpływ na obsadę władyctw 
wołyńskich: włodzimiersko-brzeskiego i łucko-ostrogskiego oraz turowsko-
-pińskiego. Na przykład na skutek interwencji księcia biskupstwo łuckie otrzy-
mał biskup włodzimiersko-brzeski Pafnucy26. Na początku 1593 r. korzystając 
z przywileju książę udzielił poparcia kasztelanowi brzeskiemu Adamowi Pocie-
jowi w staraniach o nominację na godność władyki włodzimiersko-brzeskiego, 
co zakończyło się pomyślnie 20 marca 1593 r. (nowy biskup przybrał zakonne 
imię Hipacy)27. W okresie walki z unią patriarcha Melecy Pigas w uznaniu 
jego zasług dla prawosławia obdarzył go, jako jedynego świeckiego, godnością 
egzarchy, czyli uczynił go swym przedstawicielem, wyposażając przy tym 
w szereg kompetencji28. Wojewoda kijowski wielokrotnie stawał w obronie 
ludności prawosławnej przed samowolą urzędników, starał się o przywileje 
dla cerkwi, monasterów i bractw cerkiewnych, a nawet rozstrzygał wiele kon-
fliktów wewnątrz Cerkwi29. Prowadził też szeroką działalność fundacyjną30. To 
m.in. spowodowało, że uważany był za najważniejszą osobę w Cerkwi ruskiej 
w Rzeczypospolitej i politycznego przywódcę prawosławnych31.

W roku 1578 starostą włodzimierskim został średni syn Konstantego Wasyla 
Ostrogskiego – Konstanty, po zrzeczeniu się urzędu przez ojca32 (piastował ten 
urząd do śmierci w 1588; po jego śmierci ponownie przejął go Konstanty Wasyl 
Ostrogski). Od roku 1580 syn Konstanty był krajczym litewskim. W roku 1593 

 25 Tenże, Unijne koncepcje Konstantego Wasyla Ostrogskiego, [w:] Czterechsetlecie zawarcia 
unii brzeskiej. 1596-1996, pod red. S. Alexandrowicza i T. Kempy, Toruń 1998, s. 33-34.
 26 AZR, t. 2, Sankt-Pietierburg 1848, nr 126.
 27 T. Kempa, Unijne koncepcje, s. 38-39.
 28 Tenże, Konstanty Wasyl Ostrogski, s. 93.
 29 Tamże, s. 94-96.
 30 Tamże, s. 96-98.
 31 Warto tu wspomnieć, że Ostrogski jednoznacznie akceptował unię lubelską, mimo że akt 
unii podpisał po pewnych wahaniach. Później zdecydowanie występował w obronie przynależności 
Wołynia i Kijowszczyzny do Korony. Chociaż przejmował wzory polskie, to jednak również starał 
się pielęgnować tradycje swoich przodków. Przy tym szanował cudze poglądy i prezentował tole-
rancyjną postawę, czego najwymowniejszym dowodem jest to, iż nawet w okresie najgorętszych 
walk przeciw unii brzeskiej książę nie zamykał katolickich świątyń w swoich posiadłościach.
 32 T. Kempa, Konstanty Wasyl Ostrogski, s. 80. Syn Ostrogskiego przeszedł na katolicyzm 
w roku 1583, zob. tamże, s. 113.
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wojewodą wołyńskim został najmłodszy syn wojewody kijowskiego Aleksan-
der33, który zmarł w grudniu 1602 r.34

Ostatnim wybitnym przedstawicielem społeczeństwa ruskiego w Rzeczy-
pospolitej, mówiąc współczesnym językiem – wybitnym mężem stanu, który 
odgrywał ważną rolę w życiu politycznym i w Cerkwi prawosławnej był Adam 
Kisiel (1600-1653). Kisiel walczył pod Cecorą i Chocimiem. Wielokrotnie był 
wybierany na posła na sejmiku łuckim i żytomierskim, co umożliwiało mu 
ujmowanie się na sejmach za prawosławnymi, przez co wszedł w konflikt z obo-
zem katolickim. W 1629 r. reprezentował króla Zygmunta III Wazę na synodzie 
prawosławnym w Kijowie. Następnie był posłem ziemi wołyńskiej na sejm 
elekcyjny w 1632 r., gdzie wygłosił parę mów i bardzo aktywnie uczestniczył 
w rokowaniach, stanowczo broniąc prawosławia35. W tym samym roku porzucił 
unię i przyłączył się do Cerkwi prawosławnej, stając się od tej pory gorliwym 
rzecznikiem jej interesów. Adam Kisiel przyczynił się w znacznym stopniu do 
oficjalnego uznania hierarchii prawosławnej, zyskując przez to ogromny autory-
tet wśród społeczności ruskiej i jak wcześniej Ostrogski był jej obrońcą. Biskup 
mścisławski, późniejszy metropolita kijowski, Sylwester Kossow dedykował 
Kisielowi swą książkę „Paterikon albo żywoty świętych Pańskich” (1635). Kisiel 
był członkiem bractwa lwowskiego i fundatorem monasterów w Niskieniczach, 
Maksucie i Mohylanach. W 1639 r. Władysław IV (1595-1648, król od 1632 r.) 
nadał mu przywilej na kasztelanię czernihowską, wprowadzając go tym samym 
do senatu. W 1646 r. został kasztelanem kijowskim, a dwa lata później wojewodą 
bracławskim. Wówczas jego pozycja polityczna znacznie wzrosła. Tytuł wojewody 
kijowskiego otrzymał od Jana Kazimierza (1609-1672, król w latach 1648-1668) 
w 1649 r. Największą rolę Adam Kisiel odegrał w czasie powstania Bohdana 
Chmielnickiego36. Przez cały okres swej kariery politycznej podejmował wysiłki 
w celu zjednoczenia Kościołów wschodnich. W swym testamencie z 1653 r. pole-

 33 Tamże, s. 222.
 34 Tamże, s. 228.
 35 A. Jobert, dz. cyt., s. 263.
 36 Z. Wójcik, Kisiel Adam, [w:] PSB, t. 12, Wrocław 1967, s. 487-491. Kisiel wraz z kilkoma 
innymi magnatami ruskimi (Wiśniowiecki, Zasławski) w czasie powstania Chmielnickiego, inaczej 
niż większość szlachty ruskiej terenów Ukrainy (ale nie Białorusi) nie poparł Kozactwa, stając po 
stronie Rzeczypospolitej. Jak stwierdza A. S. Kamiński, dz. cyt., s. 15, „Kisiel nie wybierał pomię-
dzy Polską a Ukrainą, ale pomiędzy Rzecząpospolitą a Kozactwem, niszczącym, jego zdaniem, 
szlachecki model obywatelskiego państwa. Współcześni przypuszczali, na pewno nie bez racji, 
że Kisielowi, tak jak Chmielnickiemu czy Wyhowskiemu, śniła się wielka i wolna Ukraina. Chciał 
jej jednak, jak później Niemirycz, w kształcie Księstwa Ruskiego złączonego z Koroną i Litwą 
wspólnym parlamentem i osobą wspólnie wybieranego króla, ale posiadającą, jak Litwa, własną 
administrację państwową, armię i własny skarb”.



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 45 (4/2018) 18

cił duszę świętym Wschodu i Zachodu i ofiarował Bogu swe długoletnie wysiłki 
dla pojednania dwóch ludów i dwóch Kościołów37. Zawsze przekonywał, że droga 
pokojowa jest znacznie efektywniejsza od walki i opowiadał się za spełnieniem 
postulatów prawosławnych38.

Poza Kisielem prawosławni zupełnie wyjątkowo pojawiali się w XVII w. jako 
piastujący urzędy publiczne, chociaż wyjątki się zdarzały. Na przykład Zyg-
munt III mianował kasztelanami kijowskimi Gabriela (1621) i Romana (1632) 
Hojskich. Uważani byli oni za sympatyków arianizmu, ale nigdy oficjalnie nie 
wyrzekli się prawosławia.

Gdy umierali ostatni męscy potomkowie rodów prawosławnych, stopniowo 
rody te schodziły z areny dziejów (np. w 1620 r. zmarł ostatni męski przedsta-
wiciel rodu Ostrogskich, książę Janusz), lub ich majątki przechodziły w ręce 
polskiej magnaterii i szlachty drogą dziedziczenia lub małżeństwa. Na przykład 
dzięki związkom rodzinnym Daniłowiczowie otrzymali wielkie wołyńskie włości 
Siemaszków, Firlejowie – ziemie wygasłego rodu Hojskich, Leszczyńscy – rozle-
głe tereny na Polesiu Kijowskim, wcześniej należące do Hornostajów39. Wśród 
społeczności prawosławnej zaś nadal istniało przywiązanie do Rzeczypospolitej. 
Jakże wymowny jest opór białoruskiej prawosławnej szlachty i chłopstwa prze-
ciwko najazdom szwedzkim i moskiewskim w XVII wieku. Przy czym opór ten 
był znacznie większy aniżeli w Koronie. W obliczu rosnącej w potęgę Moskwy 
wewnętrzne konflikty Rusinów w obrębie Rzeczypospolitej nie przesłaniały 
głównego celu zachowania niezależnego organizmu państwowego. Wraz z zaj-
mowaniem ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego przez wojska carskie do 
obrony przystąpił Smoleńsk, Połock, Witebsk, Krzyczew, Stary Bychów, Słuck 
i Wilno40. Jak podkreśla A. S. Kamiński, „mieszkańcy bronili nie Polski, lecz 
Rzeczypospolitej, gwarantującej im rodzaj życia, jakiemu najeźdźca zagrażał, 
(...) poprzez złamanie praw samorządowych i deportacje, nadużycia armii 
i biurokracji”41.

Z drugiej strony królowie polscy coraz bardziej poddani wpływom Stolicy 
Apostolskiej, zaczęli traktować prawosławie jako element obcy, a nie rodzimy, 

 37 A. Jobert, dz. cyt., s. 298. W testamencie czytamy: „Ja Adam z Brusiłowa Kisiel, wojewoda, 
generał ziem kijowskich [...] żyłem in orthodoxa avita catholica religione wschodniej świętej Cerkwi 
Bożej matki mojej, w której od 600 lat nieodmiennie zawsze przodkowie moi zostawali i teraz do 
ostatniego tchnięcia mego chcę zostawać”, Rkp. Bibl. Jagiellońskiej, nr 5491 (Akta różnych rodzin 
i osób z XV-XIX wieku). Istnieją również inne kopie testamentu.
 38 A. S. Kamiński, dz. cyt., s. 15.
 39 N. Jakowenko, dz. cyt., s. 181.
 40 A. S. Kamiński, dz. cyt., s. 128-129.
 41 Tamże, s. 129.
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posiadający na tej ziemi wielowiekową tradycję, więc przestali powierzać urzędy 
i funkcje innowiercom, w tym osobom wyznającym prawosławie. W 1632 r. 
po długich rządach Zygmunta III było zaledwie 6 innowierczych senatorów, 
w tym nie było prawosławnego42. Także za panowania Władysława IV, nieule-
gającego wpływom otoczenia duchownego w sprawach nominacji na urzędy, 
liczba senatorów innowierczych wzrosła stosunkowo nieznacznie, tyle tylko że 
jak stwierdza W. Dworzaczek „wina to już nie króla, lecz niewątpliwie znikomej 
ilości dysydenckich magnatów i zamożniejszej szlachty, mogących ubiegać się 
o urzędy senatorskie”. W chwili śmierci monarchy wśród 5 innowierców w sena-
cie koronnym zasiadał prawosławny wojewoda bracławski Adam Kisiel. Nie 
było prawosławnych w senacie Wielkiego Księstwa Litewskiego. W późniejszym 
okresie prawosławni nie pełnili już ważniejszych funkcji.

W 1733 r. osobom wyznań innych niż katolickie, tj. prawosławnym, prote-
stantom oraz członkom gmin żydowskich, odebrano bierne prawo wyborcze, 
wprowadzając do ustawodawstwa państwowego zasadę wyłącznego prawa kato-
lików do godności państwowych. Zasadę tę następnie potwierdził August III 
w 1736 r.: „Dissidentibus (...) (tak w Koronie, jako i w W. X. Lit.) in religione Chri-
stiana (...) aby tylko w Izbie Poselskiej w Trybunałach i na Komisjach activitatem, 
tudzież zjazdów swoich prywatnych seu conventicula prawami zakazanych, 
i urzędów Koronnych, Litewskich, Wojewódzkich, ziemskich i grodzkich (salvis 
modernis possessoribus) nie mieli, ani żadnych protekcji przez siebie i ministrów 
u postronnych potencyi nie szukali pod ostrością prawa de perduellibus posta-
nowionego”43. Zamknięcie dostępu do izby poselskiej i ważniejszych urzędów 
w praktyce nie miało większego znaczenia ze względu na niewielką grupę lud-
ności prawosławnej (i to prawie wyłącznie stanu chłopskiego i niższego ducho-
wieństwa). Mimo to Rosja stale naciskała, aby zniesiono powyższe ograniczenia. 
Udało jej się to w roku 1768 w tzw. akcie osobnym pierwszym, dołączonym do 
traktatu wieczystego między Rzecząpospolitą a imperium rosyjskim, zawiera-
jącym ujęte po raz pierwszy w formie odrębnej konstytucji sejmowej – prawa 
kardynalne44. Konstytucja 3 maja nie uzależniała prawa do pełnienia funkcji 
politycznych od wyznawanej religii. Mieli więc prawosławni zagwarantowaną 
możliwość udziału w sejmikach, prawo posłowania na sejmy, również udziału 
w trybunałach sądowych itd. Później zostało to nieco ograniczone przez zakaz 
powoływania na stanowiska ministrów niekatolików, ale poza tym zarówno 

 42 W. Dworzaczek, dz. cyt., s. 54.
 43 Volumina legum, t. 6, wyd. I. Ohryzko, Petersburg 1860, s. 286.
 44 Tamże, t. 7, Petersburg 1860, s. 256-276.
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na sali obrad Sejmu, jak i w literaturze politycznej dysydenci nie spotykali się 
z atakiem czy nawet niechęcią.

IV.

Jeśli chodzi o duchownych prawosławnych to należy stwierdzić, iż mieli oni 
bardzo niewielki wpływu na sprawy państwowe. Biskupi łacińscy nie chcieli 
uznać Rusinów za równych sobie w godności i dopuścić ich do sprawowania 
najwyższych urzędów w państwie. Tak więc nie mogli oni zasiadać w radzie 
wielkoksiążęcej, a po ukształtowaniu się sejmu walnego nie przyznano im miejsc 
w senacie45. Również nie było ich w senacie Rzeczypospolitej po roku 1569. Stało 
się to w końcu XVI w. jedną z przyczyn unii brzeskiej, gdyż ówcześni władycy pra-
wosławni, domagając się dopuszczenia do senatu, jako jednego z warunków unii, 
mieli nadzieję na zrównanie ich pod tym względem z episkopatem rzymskoka-
tolickim. Natomiast metropolita i biskupi prawosławni brali udział w sejmikach 
ziemskich46. Dane źródłowe potwierdzają ich udział w sejmikach wołyńskich, 
smoleńskich, połockich i witebskich. Sporadycznie przedstawiciele hierarchii 
prawosławnej pojawiali się na sejmach walnych w celu załatwienia różnych spraw 
swego Kościoła. Biskupi prawosławni uczestniczyli w sejmie brzeskim w 1511 
r., gdzie zabiegali u króla Zygmunta I Starego o potwierdzenie praw Kościoła 
prawosławnego i król spełnił ich prośbę47. Podczas obrad sejmu wileńskiego 
w 1552 r. byli obecni biskupi piński, łucki i włodzimierski. Z kolei na sejmie 
grodzieńskim w 1568 r. w obronie interesów Kościoła prawosławnego wystąpił 
metropolita Jonasz48. Poza tym uczestniczyli oni w miejscowym sądownictwie, 
administracji, jak również występowali w charakterze przedstawicieli danej 

 45 Należy jednak pamiętać, iż w Wielkim Księstwie Litewskim w ukształtowanej ostatecznie 
w końcu XV w. tzw. radzie ściślejszej, złożonej z najwyższych dygnitarzy, liczącej siedem osób 
(ale np. w okresie panowania Aleksandra Jagiellończyka ze względu na łączenie kilku dygnitarstw 
w jednym ręku, nie przekraczała ona pięciu osób) zasiadał tylko biskup wileński. Natomiast - jak 
stwierdza K. Pietkiewicz - niejasna jest pozycja pozostałych biskupów katolickich. Ich udział 
w sprawowaniu władzy był raczej symboliczny, zob. K. Pietkiewicz, Wielkie Księstwo Litewskie 
pod rządami Aleksandra Jagiellończyka, Poznań 1995, s. 79-80; L. Korczak, Litewska Rada Wiel-
koksiążęca w XV wieku, Kraków 1998, s. 26-29.
 46 Ciekawe, że duchowny prawosławny miał zapewnione miejsce w radzie Świdrygiełły po 
1432 r., czyli po podziale Wielkiego Księstwa na dwa państwa, a nie było w niej biskupa łacińskiego, 
zob. L. Korczak, dz. cyt., s. 30, przyp. 110.
 47 AZR, t. 2, nr 65 i 68.
 48 A. Łapiński, Zygmunt Stary a Kościół prawosławny, Warszawa 1937, s. 119.
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ziemi49. Mieli też prawa podawania na godności duchowne i sprawowali zgodnie 
z ustawą cerkiewną władzę sądową nad ludźmi świeckimi oraz duchownymi. 
Choć nie miało to wielkiego znaczenia, brakowało bowiem możności egzekucji 
wyroków, to jednak było cenione i zostało potwierdzone przez sejm 1635 r.50

Jedną z wielkich postaci dawnej Rzeczypospolitej był Piotr Mohyła. Metro-
polita starannie wykształcony (znał grekę, łacinę, biegle władał językiem pol-
skim), potomek hospodarów mołdawskich pozostający w bliskich stosunkach 
z magnaterią ruską i polską wyznania prawosławnego i katolickiego, mimo iż 
nie sprawował żadnego urzędu publicznego, to jednak wywierał wielki wpływ na 
postawę prawosławnych. W 1631 r. jako archimandryta Ławry Pieczerskiej zało-
żył przy tejże ławrze kolegium rusko-łacińskie, do którego sprowadził profesorów 
ze szkoły bractwa cerkiewnego we Lwowie. W swej działalności dążył Mohyła do 
podniesienia prestiżu duchowieństwa prawosławnego w społeczeństwie i starał 
się o ograniczenie wpływu świeckich na sprawy kościelne, co oznaczało w kon-
sekwencji pomniejszenie znaczenia bractw cerkiewnych i zatargi z członkami 
bractwa kijowskiego. Jednak w końcu 1631 r. pogodził się z bractwem i wyraził 
zgodę na połączenie swej szkoły ze szkołą bracką. Formalny akt w tej spra-
wie podpisano 30 grudnia 1631 r. Członkowie bractwa zgodzili się, by Mohyła 
zachował kontrolę nad szkołą i dożywotnio uczyniono go starszym bractwa51. 
Pierwszymi nauczycielami nowej placówki byli Izaak Trofimowicz Kozłowski 
i Sylwester Kossow, wychowankowie lubelskiego kolegium jezuickiego i Akade-
mii Zamojskiej. Nie udało się natomiast Mohyle podniesienie szkoły do rangi 
akademii, ani utrzymanie założonej w 1633 r. filii szkoły kijowskiej w Winnicy. 
Ale w 1635 r. uzyskał on od króla Władysława IV zgodę na przekształcenie szkoły 
w kolegium ruskie pod nazwą Collegium Kijoviense Mohyleanum z dialektyką, 
logiką, greką i łaciną. Prawa akademii otrzymało ono dopiero w 1701 r. od 
Piotra Wielkiego. Szkoła ta, wzorowana częściowo na polskich szkołach jezu-
ickich, korzystająca z polskiej literatury humanistycznej i barokowej, odegrała 
ważną rolę w europeizacji Rusi. Była właściwie szkołą łacińsko-polską mającą na 
celu przygotowanie kadr dla obrony prawosławia i polemiki z katolicyzmem52. 

 49 Tamże, s. 120-122.
 50 H. Wisner, Rozróżnieni w wierze. Szkice z dziejów Rzeczypospolitej schyłku XVI i połowy 
XVII wieku, Warszawa 1982, s. 45.
 51 M. Hruszewskyj, dz. cyt., t. 7, s. 422-423.
 52 R. Łużny, Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska, Kraków 
1966, s. 10-12; A. Jobert, dz. cyt., s. 273; J. Flerow, O prawosławnych cerkownych bratstwach 
protiwoborstwowawszych unii w jugo-zapadnoj Rossii w XVI, XVII, XVIII st., Pietierburg 1857, 
s. 100-103; M. Hruszewskyj, dz. cyt., t. 7, s. 420-421.
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Wychowankowie kijowskiego kolegium w znacznym stopniu przyczynili się do 
rozprzestrzenienia kultury polskiej na Wschodzie53.

V. 

W momencie przyłączania do Królestwa Polskiego Rusi Halickiej istniały obawy, 
czy jej elity okażą się lojalne wobec nowej ojczyzny. Podobne obawy towarzy-
szyły włączaniu ziem ruskich do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Należy jednak 
stwierdzić, że zarówno elity, jak i ogół społeczeństwa prawosławnego – pomimo 
wprowadzenia wobec nich prawnych ograniczeń – zachowały lojalną postawę 
wobec obydwu państw, a następnie od 1569 r. Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Taka sytuacja miała miejsce aż do połowy XVII w. Wynikało to z pogłębiającej się 
więzi, przywiązania do nowych państw i traktowania ich jak własnych. Chociaż 
w początkowym okresie ruska szlachta wyznania prawosławnego nie miała takich 
samych praw jak szlachta katolicka, to jednak ograniczenia ciągle ulegały zmniej-
szeniu, a prawosławne wyznanie tylko w wyjątkowych przypadkach zamykało 
drogę do sprawowania funkcji publicznych. Gdy w połowie XVI w. zostały cofnięte 
wszystkie ograniczenia, Rzeczpospolita stała się wspólnym państwem szlachty 
polskiej, litewskiej i ruskiej. W Koronie kariery na urzędach robili w zasadzie 
wyłącznie Polacy. W Wielkim Księstwie Litewskim z kolei najwyższe urzędy przede 
wszystkim sprawowali panowie litewscy, zaś Rusini rzadko zasiadali na urzędach 
najwyższych w hierarchii urzędniczej54, ale zajmowali oni miejsca w szerokiej 
radzie hospodarskiej z racji piastowania urzędów namiestniczych w prowincjach 
ruskich i jako starostowie lub namiestnicy wielkich powiatów. Polityka w zakre-
sie obsady urzędów zasadniczo zmieniła się za panowania Zygmunta III Wazy. 
Władca ten, nieszanujący tolerancji religijnej, przy nominacjach zdecydowanie 
faworyzował katolików.

Warto też zauważyć, że Rzeczypospolitej szlacheckiej nigdy formalnie nie 
zostały uszczuplone prawa publiczne prawosławnych, prawa udziału w życiu poli-
tycznym. Szlachta prawosławna zajmowała obok katolickiej trwałe miejsce w życiu 
publicznym i nie została z niego wyeliminowana mimo ograniczeń prawnych. Na 
sejmach spotykali się przedstawiciele obu Kościołów – zachodniego i wschodniego 

 53 S. Kot, Historia wychowania, t. 1: Od starożytnej Grecji do połowy w. XVIII, Lwów 19342, 
s. 282-283.
 54 Rola Konstanty Wasyl Ostrogski polityczna senatorów ruskich była jednakże o wiele 
bardziej znacząca aniżeli ich liczba. Prawosławnym dygnitarzom litewsko-ruskim przypadła 
funkcja kreowania i realizowania wschodniej polityki Rzeczypospolitej.
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i z jednakowym zapałem bronili przed królem i senatorami przywilejów szla-
checkich, służących im wspólnie. Dla obozu szlacheckiego, od XVI w. utożsamia-
jącego siebie z narodem, najważniejszymi wartościami były równość i wolność 
oraz kwalifikacja prawna jednostki do stanu szlacheckiego, natomiast jej konfesja 
czy pochodzenie etniczne odgrywały drugorzędną rolę. Stąd też do narodu szla-
checkiego zaliczano stopniowo szlachtę litewską i ruską (gente Ruthenus, natione 
Polonus), a wyłączono chłopów i mieszczan polskich. Dopiero w okresie kontr-
reformacji coraz większego znaczenia zaczęły nabierać więzy wyznaniowe55. Co 
prawda Rzeczpospolita nie uznała nigdy oficjalnie prawa dysydentów do pełnienia 
funkcji państwowych, ale odbywało się to na drodze codziennej praktyki, przy czym 
istotniejsze było to, że uznała ona ich prawa obywatelskie, szlacheckie. W dobie 
oświecenia zniesiono wobec prawosławnych wszystkie poprzednio wydane ogra-
niczenia, zamykając przed nimi drogę jedynie do najwyższych stanowisk państwo-
wych, zwłaszcza ministerialnych.

Ruscy możni ulegli urokowi ówczesnej Rzeczypospolitej, państwa w sposób 
szczególny pielęgnującego szlacheckie wolności i byli dumni, że są jej obywate-
lami56. W znacznym stopniu oni decydowali o obliczu ruskich ziem Rzeczypo-
spolitej. Wynikało to z tego, iż szczególnie na ogromnych przestrzeniach państwa 
litewskiego wobec odległości od stolicy, podstawowe decyzje zależały od urzęd-
ników lokalnych. W Wielkim Księstwie Litewskim szczególną rolę pełniły elity 
lokalne dzielnic, które osiągnęły dostęp do urzędów i połączyły się z elitami litew-
skimi. Na przykład za panowania Aleksandra cały zarząd lokalny w dzielnicach 
ruskich znajdował się w rękach miejscowej arystokracji, co obserwujemy zwłaszcza 
na Wołyniu. W ten sposób ewolucja ustrojowa Księstwa doprowadziła do przewagi 
oligarchii wielkich właścicieli ziemskich, którzy zdominowali państwo i ograniczyli 
władzę wielkoksiążęcą. Prawosławni, mimo iż nie zdołali utrzymać się u steru 

 55 W innych państwach europejskich tego okresu podobna sytuacja była nie do pomyśle-
nia. Odstępcy od wiary katolickiej byli zazwyczaj prześladowani i tępieni zarówno przez Kościół 
katolicki, jak i państwo m.in. poprzez pozbawienie lub ograniczenie podmiotowości prawnej. 
Sytuacja szczególnie się skomplikowała od czasów reformacji. Wprowadzona w Niemczech od 
pokoju augsburskiego zasada cuius regio, eius religio wręcz uzależniała od przynależności do 
obowiązującej w danym kraju religii (katolickiej lub protestanckiej) posiadanie podmiotowości 
prawnej. Podobnie we Francji po obaleniu w 1685 r. postanowień edyktu nantejskiego, huge-
noci ograniczeni byli w zdolności prawnej (np. zawierane przez nich małżeństwa uznawano za 
nielegalne, a dzieci z nich pochodzące za nieślubne). Ograniczenia powyższe zostały zniesione 
w Niemczech dopiero w ciągu XVIII i XIX w., a we Francji po 1787 r., zob. K. Krasowski i in., 
Powszechna historia państwa i prawa, Poznań 1993, s. 322.
 56 Niejednokrotnie podkreślał to Konstanty Wasyl Ostrogski, np. podczas rozmowy z mni-
chem Warłamem o Dymitrze Samozwańcu (Russkaja Istoriczeskaja Bibliotieka, t. 13, Sankt-Pie-
tierburg 1903, s. 21).
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władzy, to jednak nie zostali całkowicie odepchnięci od wpływów politycznych, tzn. 
nie zostali pozbawieni możliwości piastowania stanowisk państwowych, gdyż panu-
jący powoływali ich nawet na najwyższe stanowiska. Było to możliwe, ponieważ 
Rzeczpospolita była symbiozą dziejów wielu narodów i wyznań funkcjonujących 
w jej granicach. Przy tym mimo iż elity prawosławne były silnie związane z ideą 
wspólnej Rzeczypospolitej, nigdy nie wyrzekały się powiązań i walki o interesy 
Ukrainy. Wielu szlachciców kresowych konsekwentnie podkreślało zawsze swoje 
ruskie pochodzenie, mimo że w sferze kultury ulegli polonizacji. Na co dzień uży-
wali języka polskiego, chociaż jeszcze w XVI w. ich przywiązanie do prawosławia 
było bezsporne. Ruska świadomość narodowa nakazywała im występować na rzecz 
umocnienia pozycji Rusi w unii z Polską. Przy tym zdawali sobie sprawę z zacofania 
cywilizacyjnego Rusi w tym czasie w stosunku do innych europejskich państw. 
Z punktu widzenia ukraińskiego kompletna polonizacja elit społecznych może 
być uważana za wielką stratę i zaciążyła ona w sposób szczególny na całokształcie 
stosunków polsko – ukraińskich. Należy tylko podkreślić, że polszczenie i latyni-
zacja nie były procesami zamierzonymi i planowymi, ale najczęściej następowały 
samoczynnie.

W roku 1795 Rzeczpospolita w swym dotychczasowym kształcie zeszła z areny 
dziejów bezpowrotnie. Jak pisze A. S. Kamiński, w XIX w. na skutek przemian 
społecznych (koniec poddaństwa), wzrostu edukacji, powstania inteligencji 
narodowych, rozwoju ludności miejskiej wzrosło zainteresowanie losem „małej”, 
etnicznej ojczyzny, a „wielka ojczyzna” kojarzyła się ze społecznym poniżeniem 
i obcą polskością. „Ruch narodowy białoruski, litewski i ukraiński zwracał się więc 
nie tylko przeciwko panującemu imperializmowi rosyjskiemu, ale też przeciwko 
groźbie imperializmu polskiego.” Wizje odbudowy Rzeczypospolitej niosły bowiem 
obcy język i obcą dominację. Niestety dzisiaj na sposobie oceny Rzeczypospolitej 
odbijają się doświadczenia XIX i XX w. W świadomości Białorusinów i Ukraińców, 
a nawet Litwinów, utożsamiała się Rzeczpospolita z Polską, a ci, co ją budowali – ze 
złymi synami swego narodu. Zaczęto więc odcinać wszelkie nici łączące te narody 
z ich wspólnym państwem. Litwini wydobywali państwowy separatyzm i wszystkie 
momenty wskazujące na to, że umieli łączyć się z wrogami Rzeczypospolitej. Biało-
rusini i Ukraińcy wyrzekli się swej szlachty i stworzonej przez nią Rzeczypospolitej, 
uznając za swą historię bunty społeczne, powstania kozackie i wszelkie działania 
polityczne i kulturalne zwrócone przeciwko polskości”57. Tymczasem Rzeczpo-
spolita potrafiła stworzyć, chociaż w stanowej formie, społeczeństwo obywatelskie 
i w procesie tym ważną rolę odegrały elity prawosławne.

 57 A. S. Kamiński, dz. cyt., s. 16-17.
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Streszczenie
W  części II artykułu przestawiono udział elit prawosławnych w  życiu politycznym 
w Rzeczypospolitej w okresie od unii lubelskiej z 1569 r. do upadku państwa. Wskazano, 
że w omawianym okresie, ze względu na postępujące procesy polonizacji i porzucania 
obrządku wschodniego stale malała liczba szlachty wyznania prawosławnego. Jed-
nak pozostający przy prawosławiu, aktywnie angażowali się w życie polityczne, m.in. 
piastując różne ważne urzędy. Zwrócono uwagę na wyjątkową pozycję ówczesnego 
politycznego przywódcy prawosławnych – Konstantego Wasyla Ostrogskiego oraz 
ostatniego wybitnego przedstawiciela społeczeństwa ruskiego w Rzeczypospolitej, który 
odgrywał ważną rolę w życiu politycznym i w Cerkwi prawosławnej – Adama Kisiela. 
W końcowej części artykułu przedstawiono zaangażowanie duchownych prawosławnych 
w  sprawy państwowe, zaznaczając, że było ono niewielkie. Istotniejszą rolę odegrał 
jedynie metropolita kijowski Piotr Mohyła.

Słowa kluczowe: Rzeczpospolita XV-XVIII w., historia prawosławia w Polsce, sta-
nowiska i urzędy w Rzeczypospolitej w XV-XVIII w.

Summary
Part II of the article presents the participation of Orthodox elite in political life in the 
Republic in the period from the Union of Lublin in 1569 to the collapse of the state. 
The article points out that in the discussed period, due to the progressive processes of 
polonization and the abandonment of the Eastern Rite, the number of nobles of the 
Orthodox faith was constantly decreasing. However, people who remained faithful to 
Orthodoxy, were actively involved in political life, including holding various important 
offices. The exceptional position of the then political leader of the Orthodox Church 
– Konstanty Vasyl Ostrogski and the last outstanding representative of the Ruthanian 
society in the Polish-Lithuanian Commonwealth, who played an important role in the 
political life and in the Eastern Orthodox Church – Adam Kisiel, were discussed. The 
final part of the article presents the involvement of Orthodox clergy in state affairs, 
pointing out that it was minor. Only the metropolitan of Kiev, Piotr Mohyła, played 
a more significant role.
Key words: 15th and 18th century Republic, history of the Orthodox Church in 
Poland, offices in the 15th and 18th century Republic
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Dariusz Brakoniecki

Grassroots active citizenship 
as an element of non-government 
forms of security protection of local 
community. Administrative and legal 
issues
Oddolna działalność obywatelska jako element pozapaństwowych 
form ochrony bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Zagadnienia 
administracyjnoprawne 

I. Introduction

Nowadays, in many countries around the world, there are tendencies for self-
-organization of citizens within the state, undertaking various activities for 
groups and individuals - activities that do not interfere with the interests of the 
state. These actions also apply to the sphere of security and public order, because 
it should be remembered that the nation will never be able to provide its citizens 
with total security and there is always a field for citizens to take action in this 
regard. Currently, this field is widening in many countries, and this is closely 
related to the democratization of states that have existed in the modern world 
since the end of the 18th century.  From the birth of the constitutional state at 
the end of the 18th century until the collapse of the communist system in Eastern 
and Central Europe we can observe an increase in the number of democratic 
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states1. Also, noticeable is a clear aim towards democracy of civil society2. Civil 
society is a society that is characterized by the existence of autonomous (ie, not 
controlled by the state or another center) organizations and institutions. These 
include political parties, trade unions as well as industrial enterprises, social 
movements, liberal professions, autonomous universities, independent ,churches 
and public service foundations3. Civil society is an open society, that is, in which 
the individual gains the right to make personal decisions. In civil societies, or 
in societies aspiring to this type of society, the state continues to provide both 
external and internal security, while leaving the citizen a certain freedom in 
undertaking other activities - including to improve one’s own security4.

The sense of danger and growing disproportion of affluence in society makes 
that measures to ensure security, undertaken by the state, are becoming insuffi-
cient to ensure a high standard of security expected by citizens.This state means 
that citizens undertake activities on their own, aimed at minimizing the risk 
of exposing their own goods. Handy protective Equipment, such as stun guns 
or manual gas throwers, but also various types of self-defense and martial arts 
courses are popular. To protect the property homeowners often use: alarms and 
monitoring as well as various types of specialist locks and anti-burglary doors 
and also defense dogs.

The level of cooperation on the line of society - state institutions responsible 
for security can be a measure of democracy prevailing in a given society and 
a feature characteristic of civil society. The profits from joining the security busi-
ness can be found on both sides. The police, prosecutors’ offices, courts, and other 
inspections and guards are not able to operate effectively without social support, 
and people who influence the work of institutions responsible for security are 
identified with the activities of these institutions. In fact, the relations between 
society and entities responsible for security, provide an opportunity for effective 
crime control in the local community5.

 1 W. Lamentowicz, Państwo współczesne, Warszawa 1996, pp. 119-126 for: G. Gozdór, 
Prywatyzacja Bezpieczeństwa – bujda, abstrakcja czy sposób na poprawę stanu bezpieczeństwa 
i porządku publicznego? (Conference on Human Safety - the educational challenge of the beginning 
of the 21st century, Trzcianka-Smolarnia, 24-25 June 2004), pp. 166-167.
 2 See: W. Osiatyński, Odrodzenie społeczeństwa obywatelskiego, „Wiedza i Życie” nr 9/1996.
 3 R. Dahrendorf, Uwaga do definicji społeczeństwa obywatelskiego [in:] A. Błaszczyk (ed.), 
Ewolucja państwa, wybór tekstów, Warszawa 1998, p. 442.
 4 G. Gozdór, Prywatyzacja Bezpieczeństwa – bujda, abstrakcja…p. 167.
 5 A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa 2011, p. 102.
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II. Permissions common for citizes

The basic instruments to fight against local crime, in which the legislator equips 
citizens is the institution of a state of higher necessity, necessary defense, civic 
detention.

The state of a higher necessity is specified in art. 26 of the Penal Code6, 
according to which; everybody who acts in order to repeal the immediate danger 
threatening any good protected by law if the danger can not be avoided otherwise, 
and the sacrificed good presents a value lower than saved good, does not commit 
a crime. Crime is also not committed if a person, saving the aforementioned 
good protected by law, sacrifices a good that does not present a value which is 
obviously higher than the saved good. If the boundaries of the state of higher 
necessity are exceeded, the court may apply extraordinary mitigation of the 
punishment and even refrain from imposing it. An extraordinary mitigation of 
punishment does not apply if the perpetrator sacrifices a good that the he or she 
has special duty to protect even with exposure to personal danger.

A self-defense was regulated in art. 25 of the Penal Code, which states that 
a person does not commit a crime, when he or she repels a direct, unlawful 
attack in self-defense for any good protected by law. If the boundary of the 
self-defense has been exceeded, especially when the perpetrator has used the 
method of defense disproportionate to the danger of the assassination, the court 
may apply extraordinary mitigation of a penalty, and even refrain from imposing 
it. A person who exceeds the limits of defense necessary under the influence of 
fear or agitation justified by the circumstances of the attack is not punishable. 
A person who, in the self-defense, refutes the attack on any other people’s good 
protected by law, protecting security or public order, enjoys legal protection 
provided for public officials.

In turn, civic arrest is regulated by art. 243 of the Code of Criminal Pro-
cedure7, which states that everyone has the right to put a person in the act of 
committing a crime or in a pursuit undertaken immediately after committing 
a crime if there is a fear of concealing him or his identity can not be determined. 
The person who got caught, should be immediately handed over to the Police.

 6 Journal of Laws of 2018, item 1600.
 7 Journal of Laws of 2018, item 1987.
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III. Forms of activity

The most popular global forms of social activity in the dimension of protection 
of security and order in the local area are undoubtedly neighbor’s vigilance 
groups, civic patrols, sheriffs, municipal guards and guards.

Neighborhood vigilance groups are popular especially in the USA and Canada 
as well as in some Western European countries. These are privately organized 
neighborhood initiatives. They consist in calling neighborly meetings, during 
which the police explains the goals of their creation. Inherently, the group consists 
of residents from 20 to 40 houses. The group is managed by a coordinator - one of 
the residents who is a police partner. Groups are supported and partly financed 
by local governments and private entrepreneurs (United Kingdom). To their 
general objectives include: reducing crime, strengthening the sense of commu-
nity in the neighborhood, reducing fear of crime, improving living conditions in 
a specific neighborhood, improving contacts between residents and the police. 
However, the basic goal is always adapted to local needs. As part of the activities 
of such groups, both the police and other specialists inform residents about local 
crime-related problems and provide them with information materials on crime 
prevention. Members of neighborhood vigilance groups observe the streets, 
guard the roads leading to the school, help disabled neighbors in shopping. So 
far, there is no scientifically justified data on the effectiveness of neighborhood 
vigilance groups, but certainly members of such groups have more awareness 
about the risks of crime and ways to prevent it. In various projects, it is stated 
that the functioning of these groups contributes to the reduction of crime8.

Civic patrols are another form of social participation. They can be part of 
the activities of neighborhood vigilance groups as well as constitute a separate 
initiative. The first such patrols began to operate in the US from the 1940s. 
Members of such groups are specially trained, they do not carry weapons, but 
only can defend using rubber truncheons or gas. They work for free, if neces-
sary, when the local police deem it essential to maintain order9. In Poland, civil 
patrols began operations in 2001 and 2002 in the Śląskie, Dolnośląskie, Świę-
tokrzyskie and Warmińsko-mazurskie. The growing interest in the activity of 
civil patrols caused the elaboration of a draft law on vigilantes by the Ministry 
of the Interior, but this initiative has not been implemented10. The effectiveness 

 8 A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności…pp. 104-105.
 9 J. Czapska, J. Wójcikiewicz, Policja w społeczeństwie, Kraków 1999, pp. 240-245.
 10 A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności…pp. 111-112.
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of civil patrols is illustrated by the example of the village of Spychowo in the 
province warmińsko-mazurskie, where out of 304 crimes in 2001, the number 
of crimes has dropped to 78 in 2006, which is a decrease in crime by about 
75%11. The effectiveness of this type of initiatives also confirms the activities of 
organizations such as Guardian Angels, who guarded such places as stations, 
metro stations, underground railway stations in cities of the US, Canada and 
Western Europe contributed to a significant reduction in crime in areas where 
they performed their patrols.

An example of a highly patrolled and cooperating police is the municipal 
police in the Netherlands. It operates in 120 places and employs over 2 thousand 
people. The idea of creating all guards was common, but the individual guards 
were oriented to local needs and possibilities. All guards were merged in 1992 
into one formation called Stadwacht Nederland. Currently, the guard is financed 
from state funds, and its guards are mainly unemployed. Uniformed guards patrol 
shopping centers, residential districts as well as industrial and leisure areas. The 
guards’ activities are directed by the police, and if necessary, they can contact the 
police on the radio. The guards do not have any additional powers in the field 
of legitimacy or the use of coercive measures against people, and act in the field 
of civic rights. To their tasks include paying attention to all sources of danger. 
They report on any threats and crises in public places to relevant institutions. 
In addition, they provide information and mediate in solving conflicts between 
people12. Evaulation of the implementation of these projects in the Netherlands 
indicates that in places of security guards increased the sense of security of 
residents, and the number of crimes such as pocket theft, damage to property, 
breaking into apartments during the day, and acts of vandalism decreased13.

The experience of the Dutch guards was used in Belgium, in the framework 
of services known as: Parking – Watchers - Projekte. tudents and unemployed 
people who are equipped with mobile phones and bicycles are employed to 
guard parking.The main goal of this project was to prevent the thefts of bikes 
and cars. In situations requiring police intervention, they inform the nearest 
police station by phone, but they are active in less dangerous situations. Their 
power lies in their constant presence in endangered places, as well as in high 

 11 Data from the BA thesis by K. Rutkowski, Impact of local initiatives on the safety of residents 
on the example of the town of Spychowo, written under the direction of A. Urbana, Warsaw 2007, 
attachment No. 2.
 12 A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności…pp. 106-107.
 13 S. Babl, J Bässmann, Kriminaprävention in Deutschland und Europa, Ausgewählte Doku-
mente aus dem Infopool Prävention, Wiesbaden 1998, for: J. Czapska, J. Wójcikiewicz, Policja 
w społeczeństwie, Kraków 1999, pp. 241-242.
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mobility. Experiences related to the functioning of guards in Belgium are asses-
sed positively. In many places where the project was implemented, the number 
of car damage and thefts decreased. However, the places where parking guards 
perform their duties according to citizens’ opinions improved their image14.

A slightly different character, although very formalized; has the Bavarian 
citizen’s guards, which was experimentally introduced by the law for a period of 
3 years (1994-1996) in three Bavarian cities. The members of this guard are care-
fully selected by the police who control them. They are not armed or uniformed, 
they have only decorations on civilian clothing to recognize them. In addition, 
they have official IDs which they must each time display on request. The main 
purpose of actions of these guards is to strengthen the sense of security by the 
presence of guards in dangerous places and to support the police in maintaining 
safety and public order. The police set up place of patrol for the guards. Most 
often they are big housing estates, car parks, are of the public transport stops, 
residential houses and enterprises. The guards may interfere with the rights of 
other people only to the extent specified in the Act. In particular, they may: ask 
questions witnesses, detain people and ask for identification in the case of pro-
tection against danger. The creation of this guard met with wide social acceptance 
but did not contribute to the crime scene due to the small amount of guards and 
the fact that they work only after 15, 20 hours per month15.

A form of ensuring security in local communities is also a sheriff ’s service. 
This office is known in England, where it draws its origins, but also in Scotland 
and the USA where the sheriffs are still performing their duties. They are chosen 
by the local community to ensure the safety of them. A person applying for this 
position does not have to be a police officer or a city guard, he does not need 
to have any special rights or training. It’s enough to get the residents’ trust. this 
person has the right to uniform and armor. sheriff. He enjoys the same legal 
protection as other public officials. In the event of a sudden threat to the local 
community, the sheriff has the right to appoint his deputies. Deputies of the 
sheriff - ordinary citizens - for the time of the threat they have the sheriffs’ rights, 
and after the danger, the threats become again „ordinary” citizens16. 

 14 Tamże., p. 242.
 15 Tamże., pp. 242-244.
 16 A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności…p. 109. 
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IV. Community policing

Community policing as a model of police operation is a confirmation of the thesis 
about the significant impact of the local community on the level of crime control 
and the effectiveness of crime prevention. The presented concept expands the 
collection of police goals for proactive activity and regular meetings with the local 
community as well as interactions with the community during daily patrols17. 
The forerunner of such action was Józef Piłsudski, being the head of the state - on 
January 9, 1919, he established the Municipal Police - a local, self-government 
police formation18. After regaining independence and establish the Municipal 
Police, the idea of a policeman acting for the local community was moved away 
very quickly in favor of the centralized police model. This was due to the fact 
that Polish society after 1918 expressed a willingles to civic activity in the local 
government, but society even more felt the need for a strong nation. Therefore, in 
the adopted formula of the operation of police services in Poland (State Police), 
the formal impact of the local government and other social organizations on 
matters of public order and security has been minimized19.

The beginnings of the community policing philosophy date back to the 
1960s and 1970s in the USA, when the US police were heavily criticized by the 
society for its low efficiency, corruption and brutality. Therefore, police actions 
were directed at regaining social trust by connecting it with local communities. 
That’s how community policing was born20. Community policing is a policy, 
and at the same time a strategy aimed at achieving effective crime control, 
reducing the sense of crime risk, improving the quality of life, improving work 
and increasing police authority by using social resources to change the condi-
tions underpinning criminal activities21. The main features of the community 
policing strategy are: (1) consultations, systematic research on determining the 
needs of residents and their expectations in relation to the police; (2) adaptation, 
understood as a change in the manner of commanding forces and means in such 
a way that in small police units it is possible to make decisions to meet the needs 
of local communities; (3) mobilization, involvement of non-police people and 

 17 A. Wiśniewski, O pewnym modelu policji, [in:] J. Fiebig, M. Róg, A. Tyburska (eds.), 
Bezpieczeństwo to wspólna sprawa, Szczytno 2002 for: A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności 
lokalnych, Warszawa 2011, p. 120.
 18 A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności…p. 109.
 19 A. Misiuk, Policja a społeczeństwo, Szczytno 1997, p. 43.
 20 A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności…p. 109.
 21 R. Friedmann, Community Policing, New York 1992, for: A. Urban, Bezpieczeństwo 
społeczności lokalnych, Warszawa 2011, p. 123.
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institutions in solving problems related to ensuring security; (4) solving and 
eliminating problems that cause crime and fear of becoming a victim of crime, 
and consequently focusing on stopping crime22.

In Cielecki’s opinion the realization of the community policing philosophy 
brings with it a number of advantages noticeable especially in three areas:
1. Profits from the side of Police:

•	 fuller use of social resources intended to reduce crime and fear of crime;
•	 improvement of diagnosis in local environments;
•	 raising the authority of the police in society.

2. Profits from the side of the public:
•	 improving the work of the Police;
•	 increasing the reliability and responsibility of working in the police;
•	 participation in decisions regarding the direction of work in the police.

3. Profits from the side of public and Police:
•	 crime is the result of the impact of many social factors on which the 

police has small influence;
•	 in order to effectively control crime, should be focus on social factors 

that cause unlawful behavior;
•	 proactive activities should complement or replace reactive activities;
•	 the decentralization of power is the condition for actions aimed at society;
•	 activities aimed at preventing crime should be extended to include pro-

blems of quality of life and a sense of threat;
•	 the fundamental role in conducting social and criminal policy is to base 

it on citizens’ rights and freedoms23.
Community policing constitutive features create a  certain algorithm of 

behavior that comes down to the question of problems important for the local 
community, the proper use of police forces, and the acquisition of non-police 
partners who will join the activities and solve the criminal problem24. 

 22 A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności…pp. 125-126.
 23 T. Cielecki, Prewencja kryminalna. Studium z profilaktyki kryminologicznej, Opole 2004, 
pp. 55-56.
 24 A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności…p. 127.
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Summary
The cooperation of citizens with all entities responsible for ensuring public 
safety and order nowadays seems to be an action which in the coming years 
should bring the greatest hopes for a significant improvement of security in 
local communities25. The involvement of governmental and self-governmental 
bodies through legal regulations and the promotion of appropriate civic attitudes 
is essential to the success of such activities. The media should play an important 
part in this activity, which to a large extent shapes the attitudes of young people. 
It seems to be extremely important, as it seems to me, to improve the image of the 
Police, Municipal Guards and other authorities responsible for public safety and 
order, as well as to see the need for cooperation with citizens for local security 
and order. It should be remembered that the final success requires planned and 
long-term action.
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Summary
Guarantees in the area of security and public order protection, beginning with original 
forms of statehood to modern times, belong to the basic tasks of the nation. In the 
early 19th century, the perception of security protection in this way start to change 
towards the commercializing of these activities. Systemic and economic changes and 
withdrawal from the centrally planned economy for economic capitalism, as well as the 
implementation of the subsidiarity principle in a wide range, gave Poland the dynamics 
of privatization of security. Elements of privatizing security idea can also be found in 
the papal encyclicals - Quadragesimo Anno Pius XI and Rerum Novarum Leo XIII. 
The article discusses the phenomenon of privatization of security on the example of 
grassroots civic initiatives.
It determines its place in the security and public order system and indicates future 
trends in this respect.

KEY WORDS: public safety, public order, public administration tasks, privatization of 
security, civic initiatives, community policing.

Streszczenie
Gwarancje w  zakresie ochrony bezpieczeństwa i  porządku publicznego, począwszy 
od pierwotnych form państwowości do czasów nam współczesnych, należą do pod-
stawowych zadań państwa. Postrzeganie ochrony bezpieczeństwa w  tym kształcie, 
z początkiem XIX w., zaczęło ulegać pewnym przekształceniom zmierzającym w kie-
runku komercjalizacji tych działań. Dynamikę oraz wektor prywatyzacji bezpieczeń-
stwa w Polsce nadały zmiany ustrojowo-gospodarcze oraz odstąpienie od gospodarki 
centralnie planowanej na rzecz kapitalizmu gospodarczego, a także urzeczywistnienie 
w szerokim zakresie zasady subsydiarności. Elementów idei prywatyzacji bezpieczeństwa 
doszukać się można także w encyklikach papieskich – Quadragesimo anno Piusa XI 
oraz Rerum novarum Leona XIII.
Artykuł stanowi omówienie zjawiska prywatyzacji bezpieczeństwa na przykładzie 
oddolnych inicjatyw obywatelskich. Określa ich miejsce w  systemie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego oraz ustalenie tendencji przyszłościowych w tym zakresie.

SŁOWA KLUCZOWE: bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny, zadania admini-
stracji publicznej, prywatyzacja bezpieczeństwa, inicjatywy obywatelskie, community 
policing.
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Paweł Bucoń

The Forms of Practising  
as a Legal Adviser
Formy wykonywania zawodu radcy prawnego 

I . Introduction

The profession of a legal adviser (in Polish: radca prawny) was established on 1 
January 1962, by way of distinguishing it from the profession of an attorney at 
law (adwokat), following which the latter was no longer vested with the right to 
provide services to the social sector. Firstly, attorneys at law were the ones at the 
heart of the legal adviser profession. The Soviet type was the basis to establish 
this legal service. Differences between these two professions came down to the 
scope of activity and forms of practising the profession. Legal advisers, within the 
framework of their employment relationship or contracts of mandate, provided 
legal services to state and cooperative organisational units, social organisations, 
and the companies with state capital. Attorneys at law, appointed primarily to 
provide legal assistance to natural persons, were allowed to render similar legal 
services, but on an ad hoc basis and subject to a contract of mandate.1  

It should be noted that the possibility of providing legal services by legal 
advisers to natural persons was not excluded. Article 87 § 1 of the Code of Civil 
Procedure, which was then in force,2 allowed a person remaining with a given 
party in a permanent mandate relationship to act as that party’s representative, 

 1 R. Troicka-Sosińska, Ustawa o radcach prawnych po nowelizacji [The act on Legal Advisers 
with amendments], Monitor Prawniczy [Legal Monitor] 1997, No. 8, p. 67.
 2 The Act of 17 November 1964 ‒ the Code of Civil Procedure, Journal of Laws No. 43, item 
296 with subsequent amendments



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 45 (4/2018) 38

whereas §2 of that Article stipulated that legal advisers could be representatives 
of business entities or social organisations.3

Using the historical-comparative and legal-dogmatic method, as well as ana-
lysing certain legal acts and making reference to literature, judicial comments 
and decisions, the author would like to present the legal aspects of various forms 
of practising as a legal adviser, and also to analyse and evaluate de lege lata, and 
to present de lege ferenda postulates. 

II. Organisational forms of service provision 

The profession of a legal adviser started to develop within the government 
administration system and the so-called social sector. The first legal advisers 
were employees of such entities, often with the adequate legal training. Legal 
advisers were responsible for providing advice on business conduction from the 
legal point of view, and for performing administrative and legal activities. Legal 
advisers were employees subordinated to the head or manager of the relevant 
organisational unit within their place of employment, provided that the head 
or manager was responsible for organisational or administrative-legal actions.4 

Resolution No. 533 of the Council of Ministers of 13 December 19615 and 
Order No. 62 of the President of the Council of Ministers of 3 July 1962 on 
the General Principles of the Organisation of Legal Services for State-Owned 
Enterprises, Unions and Banks6 were the first legal acts containing the rules of 
practising as a legal adviser. Under the said Resolution of the Council of Mini-
sters, legal advisers performed their profession within state-owned enterprises, 
banks and unions. Their right to practise the profession was conditional on an 
employment contract. An entry to the list of legal advisers could only be made for 

 3 A. Karnicka-Kawczyńska, J. Kawczyński, Adwokat i radca prawny jako pełnomocnicy 
procesowi [Attorneys at law and legal advisers as legal representatives for the purposes of litigation], 
Prawo Spółek [Companies Law] 1998, No. 6, p. 44.
 4 J. Kruszewska, O ustawie o radcach prawnych. Część I [About the Act on Legal Advisers. 
Part 1], “Palestra” [The Bar] 1983, Nos. 1–2, p. 16.
 5 Resolution No. 533 of the Council of Ministers of 13 December, 1961 on Legal Services 
for State-Owned Enterprises, Unions and Banks, M.P. 1961, No. 96, item 406.
 6 Order no. 62 of the President of the Council of Ministers of 3 July, 1962 on General 
Principles of the Organisation of Legal Services for State-Owned Enterprises, Unions and Banks, 
M.P. 1962, No. 57, item 270.
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a person with whom an employment contract was concluded, with that person 
acting as a legal adviser for the enterprise in which he or she was employed.7

At present, the profession of a legal adviser has the largest range of pro-
fessional activity forms. The content of Article 8 of the Act on Legal Advisers8 
indicates the organisational and legal forms within which the profession of a 
legal adviser can be practised. The initial wording of this provision indicated the 
employment relationship as the basic form of practising the profession. Curren-
tly, the Act equally treats the practice of a legal adviser within the framework 
of an employment relationship, on the basis of a civil law contract, in the legal 
adviser’s office and in a partnership.9 

One of the forms of performing the profession of a legal adviser is an 
employment (or business) relationship. This term is defined in Article 22 §1 of 
the Labour Code.10 The employment relationship may be defined as a specific 
legal relationship between the employer and employees, with the underlying 
employee’s obligation to perform specific types of work for the employer, and 
the employer’s obligation to provide remuneration. The content of the employ-
ment relationship consists of various types of rights and obligations of both the 
employer and employees, which result from diversified labour regulations and 
legal acts governing employment relationships.11 

The Supreme Court, in its judgement of 23 October 2006, indicates the 
features of an employment relationship that differentiate this form from other 
relationships. The characteristic features of the employment relationship include 
a voluntary and personal nature of work, continuous work, work for the employer 
who bears certain employment-related risks, subordination and payable work.12 

 7 D. Salamończyk, Nowelizacja ustaw: Prawo o adwokaturze i o radcach prawnych [Amend-
ments to the Act on Attorneys at Law and the Act on Legal Advisers], Prawo Spółek [Companies 
law] 1997, No. 9, p. 29.
 8 The Act of 6 July 1982 on Legal Advisers, Journal of Laws [consolidated text] 2015, item 
507, with subsequent amendments
 9 K. Kwapisz, Ustawa o radcach prawnych. Komentarz [The Act on Legal Advisers. A com-
mentary], Warsaw 2013, p. 32.
 10 The Act of 26 June 1974 ‒ the Labour Code, Journal of Laws [consolidated text] 2014, 
item 1502, with subsequent amendments
 11 T. Niedziński, Formy wykonywania zawodu radcy prawnego (wybrane zagadnienia) [The 
forms of practising the profession of a legal adviser (selected issues)], [in:] M. Pawelczyk, R. Stankie-
wicz (ed.), Publicznoprawny status radcy prawnego [The public and legal status of legal advisers], 
Warsaw 2012, p. 188.
 12 Judgement of the Supreme Court of 9 September 2004, 1 PK 659/03, OSNP 2005, No. 10, 
item 139; in its judgement of 26 November 1998, I PKN 458/98, OSNAPiUS 2000, No. 3, item 94, 
the Supreme Court pointed out that it was unacceptable to include a provision in the employment 
contract allowing a third party to perform the duties of an employee as his/her substitute.
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Under Article 2 of the Labour Code, the employee is a natural person who is 
hired under an employment contract, a co-operative employment contract, an 
appointment, an election or a nomination. A person employed on the basis of one 
of these forms remains with the employer in an employment relationship.13 This 
employment relationship form applies to legal advisers who have been appointed 
to perform managerial functions in political and social organisations, and asso-
ciations. These are special modes of establishing an employment relationship. 
Legal advisers can provide legal assistance by remaining in business relations 
with business entities, legal entities and organisational units.14 

In accordance with the wording of Article 224 (1) of the Act on Legal Advisers, 
the legal adviser who practices the profession on the basis of an employment 
relationship has the right to receive remuneration and other benefits, as specified 
in the collective labour agreement or in the remuneration regulations applicable 
to the organisational unit acting as his/her employer. This is a warranty provi-
sion. In its judgement of 13 January 2009, the Supreme Court explained that 
this provision resulted in limiting the freedom of the parties to the employment 
relationship, connected with shaping the rules of remuneration for legal advisers, 
by making the employer unconditionally obliged to provide the legal adviser with 
remuneration not lower than that provided for main specialists.15 

In the event of termination of an employment contract concluded with a legal 
adviser, the employer is obliged to consult the council of the Regional Chamber 
of Legal Advisers. In the justification to its judgement of 14 December 2010, the 
Supreme Court stated that this obligation did not apply to the circumstances 
where the employment relationship was terminated by liquidation or workplace 
reorganisation, and such termination was not connected with a negative asses-
sment of the legal adviser’s work.16 

The employment relationship was formerly a dominant form, and it is 
still significant. This form is increasingly encountered among entrepreneurs, 

 13 T. Liszcz, Prawo pracy [Labour law], Warsaw 2011, p. 125.
 14 T. Niedziński, Formy wykonywania… [The forms of practising...], p. 190.
 15 Judgement of the Supreme Court of 13 January 2009, 1 PK 131/08, OSNP 2010, Nos. 
15-16, item 185, in its judgement of 10 January 2003, I PK 58/02, OSNP 2003, No. 16, item 9, 
the Supreme Court noted that the right of a legal adviser to obtain remuneration not lower than 
the remuneration provided for main specialists or other equivalent work was also applicable in 
the cases where a collective agreement or employee remuneration regulations did not include 
worker classification and payment tables, or there was no collective agreement or other payroll 
regulations, and the remuneration for the position of the main specialist was determined at the 
employer’s discretion.
 16 Judgement of the Supreme Court of 14 December 2010, I PK 117/10, Lex No. 738390, 
access on 12 April, 2018.
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including mainly large entities, which believe that the legal services rendered 
by legal advisers employed on a full-time basis guarantee the highest level of 
professionalism. Legal advisers practising their profession under an employment 
relationship are subject to double regulation. Firstly, the Act on Legal Advisers, 
the Ethical Principles of Legal Advisers and other normative acts issued by pro-
fessional local government authorities are applicable in this respect. Secondly, 
such legal advisers are bound by employment legislation.17

The working hours of legal advisers under the employment relationship are 
regulated in Article 18 (2) of the Act on Legal Advisers. The working time also 
includes the time necessary to deal with various matters outside the premises 
of the organisational unit in which the work is normally performed. This, in 
particular, concerns the time spent in courts and other bodies, including the 
preparation for such activities. The provision includes a reservation that the 
working time inside the unit’s premises cannot be shorter than two-fifths of 
the entire working time set in the contract concluded with the legal adviser.18 

The Corporate Act does not contain any restrictions on taking up additional 
employment-based jobs. Legal advisers can be hired by several employers. Legal 
advisers do not have to report taking up additional employment, but a limited 
scope thereof may result from another Act. Regulations of this kind have the 
official pragmatics of state officials in the civil service and employees of state 
offices.19 

Amendments to the provisions of the Code of Criminal Procedure,20 which 
entered into force on 1 July 2015, resulted in amendments to Article 8 of the 
Act on Legal Advisers. Paragraph 6 was added to the said provision, resulting 
in the fact that the legal assistance consisting in the appearance of a legal advi-
ser as a defence lawyer in criminal and fiscal cases should be provided on the 
basis of a civil law contract, or by practising the profession in a legal adviser’s 
office or a company. At the same time, it was stipulated that such legal adviser 
cannot remain in an employment relationship. This prohibition does not apply 
to scientific and academic staff. The formal prohibition introduced is not justi-
fied. The material guarantees of the legal adviser’s independence include the 
legal adviser’s removing from or refusing to accept the case, along with his/her 

 17 Z. Klatka, J. Łoziński, Status prawny radcy prawnego jako pracownika [The legal status of 
a legal adviser as an employee], Monitor Prawa Pracy [Labour Law Monitor] 2005, No. 3, p. 72. 
 18 K. Kwapisz, Ustawa o radcach… [The Act on Legal...], p. 42.
 19 T. Niedziński, Formy wykonywania… [The forms of practising...], p. 194.
 20 The Act of 6 June 1997 ‒ the Code of Criminal Procedure, Journal of Laws No. 89, item 
555, with subsequent amendments
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disciplinary liability in the event of violation of the principle of independence, 
i.e. is the fundamental value of the profession of a legal adviser.21 

Legal advisers may also practise their profession in an office or a law firm. 
The Act does not contain any requirements regarding the name of such office 
or  law firm. In this matter, the Civil Code22 and the Commercial Companies 
Code23 are applicable, together with the ethical requirements established for the 
profession, especially in the area of   caring for the dignity of the profession and 
abiding by the ethical confidentiality of information. By way of a resolution of 7 
December 2012, the National Council of Legal Advisers determined the content 
and form of information boards regarding the practising as a legal adviser,24 the 
content of which was then transferred to the Rules and Regulations of Practising 
the Profession.25 The sign “legal adviser’s office” must be placed on the board, and 
in the case of sole proprietorship ‒ the name and surname of the legal adviser, 
and in the case of a civil law partnership ‒ the company name and the indication 
of professions performed within the company. As far as the commercial law 
company is concerned, the company’s name and professions must be indicated. 
Additionally, the names of partners, academic titles in the field of legal sciences, 
other professional titles, the office logo and contact details may be placed.26 

A law office is the only form of practising the profession of a legal adviser 
on his/her own behalf, and on his/her own account. The provisions of the Act 
on Legal Advisers do not contain any restrictions on the number and location 
of registration. While making an entry to the list of legal advisers, the Act on 
Legal Advisers, unlike the Act on Attorneys at Law, does not require providing 
information on the registered office. Instead, the place of residence must be 
indicated, which merely serves registration purposes.27 

 21 E. Kwiatkowska-Falęcka, Historia legislacji…[The history of the legislation...] , p. 52.
 22 The Act of 23 April 1964 ‒ the Civil Code, Journal of Laws No. 16, item 93, with subsequent 
amendments, 
 23 The Act of 15 September 2000 ‒ the Commercial Companies Code, Journal of Laws 
[consolidated text] 2013, item 1030, with subsequent amendments
 24 Resolution No. 140/VIII/2012 of the National Council of Legal Advisers of 7 December 
2012 regarding Information Boards on Practising the Profession of a Legal Adviser, [online] access: 
http://bibliotekakirp.pl, on 12 June 2018.
 25 Resolution No. 94/IX/2015 of the National Council of Legal Advisers of 13 June 2015 on the 
Regulations for Practising the Profession of a Legal Adviser, [online] access: http://bibliotekakirp.
pl, on 12 May 2018.
 26 Z. Klatka, Pomoc prawna [Legal assistance] [in:] A. Bereza (ed.), Zawód radcy prawnego. 
Historia zawodu i zasady jego wykonywania [The profession of a legal adviser. The history and 
principles of the profession], Warsaw 2015, p. 106.
 27 T. Niedziński, Formy wykonywania… [The forms of practising...], p. 194.
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The professional activity of a legal adviser does not lose the features of an 
individual profession if it is done with the assistance of other people. The esta-
blishment of a legal relationship based on an employment contract or a civil law 
contract cannot, however, lead to the transfer of the legal adviser’s duties to other 
persons, while retaining the status of a person performing professional activities. 
The essence of this profession is that it is performed personally.28 

In line with the wording of Article 8 of the Act on Legal Advisers, legal 
advisers can perform their profession in the following partnerships: a civil law 
partnership, a general partnership, a professional partnership, a limited part-
nership and a limited joint-stock partnership. In these entities, legal advisers, 
attorneys at law, patent agents, tax advisers and foreign lawyers, practising their 
professions on the basis of the applicable laws, act as shareholders, partners or 
general partners, respectively, and the provision of legal assistance forms the 
exclusive subject-matter of their activities.29 

A civil law partnership is a form within which legal advisers can practise 
their profession, provided that the partnership meets additional requirements 
resulting from Article 8 of the Act on Legal Advisers. Until the entry into force 
of the Commercial Companies Code, partners to a civil law partnership could 
practically conduct business of any size, which eventually led to the creation of 
huge civil law partnerships.30 

A general partnership is a partnership which does business under its own 
name, and is not another commercial company. Each partner is responsible 
for satisfying the partnership’s obligations with all his/her personal property, 
thus assuming unlimited liability. Unlimited liability binds partners together 
into a true community of common destiny ‒ Schicksalgemeinschaft. This makes 
general partnerships the most risky form for their partners.31 This entity can be 
considered a model partnership, because it is based, to the greatest extent, on 
the personal source which is formed by partners. The personal composition of 
a general partnership is permanent, with each partner having the right to deal 

 28 M. Szydziak, Wykonywanie zawodu radcy prawnego w formie kancelarii [Practising as a 
legal adviser in a law office], Radca Prawny [Legal Adviser] 2005, No. 5 (77), p. 79. 
 29 K. Stoga, D. Szubielska, Dwugłos radców prawnych dotyczący statusu radcy prawnego 
[Legal advisers’ debate on the status of legal advisers], Radca Prawny. Zeszyty naukowe [Legal 
Advisor. Scientific Papers] 2015, No. 3 (4), p. 35.
 30 W. J. Katner, Sytuacja prawna spółki cywilnej na tle nowego prawa działalności gospodarczej 
[The legal standing of a civil law partnership in light of the new Act on Economic Activity], Przegląd 
Prawa Handlowego [Commercial Law Review] 2001, No. 1, p. 16.
 31 W. Kastner [in:] W. Kastner, P. Dorlat, Ch. Nowotny, Grundriss des österreichischen Gesel-
lschaftsrechts , Vienna 1990, p. 110. 
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with the partnership’s matters and represent it. The partnership’s name should 
include the surname or name of at least one partner.32 

Starting with 1 January 2001, following the entry into force of the Commer-
cial Companies Code, a professional partnership appeared among the forms of 
practising as a legal adviser. This partnership was meant to enable the creation 
of large law firms and increase their competitive edge in relation to foreign 
companies.33 In a professional partnership, only a person entitled to practice 
a freelance profession, as defined in Article 88 of the Commercial Companies 
Code, can act as a partner. Simultaneously, the content of Article 87 of the 
Commercial Companies Code serves to indicate that the mere fact of being 
entitled to practice as a legal adviser does not allow for creating and joining a 
partnership. In accordance with Article 8(1)(2) of the Act on Legal Advisers, a 
legal adviser may be a partner in a professional partnership that provides legal 
assistance to natural persons only if he/she is not in employment and has not 
been hired under an employment contract.34 

A limited partnership is another form within which legal advisers can con-
duct their business. It is a partnership that operates under its own name and 
may only pursue economic activity involving the provision of legal assistance. In 
the opinion of local authorities, neither legal advisers nor attorneys at law, while 
practising their professions, can perform the role of limited partners in a limited 
partnership.35 Legal advisers may be general partners who bear responsibility 
as partners in a general partnership, i.e. they are personally liable, jointly and 
severally with the partnership. This form of a partnership always requires two 
types of partners, i.e. general partners and limited partners. It forms  differentia 
specifica of a limited partnership.36 

 32 L. Moskwa, J. Napierała, Spółka jawna [A general partnership] [in:] A. Koch, J. Napierała 
(ed.), Prawo spółek handlowych [Commercial companies law], Zakamycze 2005, p. 197.
 33 Z. Klatka, Spółka partnerska nową formą wykonywania zawodu radcy prawnego [A pro-
fessional partnership as a new form of practising as a legal adviser] , Radca Prawny [Legal Adviser] 
1998, No. 4 (37), p. 7.
 34 T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (ed.), Komentarz do kodeksu spółek handlowych [A com-
mentary to the Commercial Companies Code], Warsaw 2010, p. 243.
 35 P. Magnuski, A. Tomaszek, Czy zawód adwokata i radcy prawnego może wykonywać 
komandytariusz? [Can attorneys at law and legal advisers act as limited partners?], Palestra 
[The Bar] 2001, Nos. 9–10, p. 9.
 36 A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia [The Commercial Companies Code. 
Explanatory notes], Zakamycze 2004, pp. 181–182.
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Before the amendment introduced in 1997, legal advisers could, on the basis 
of the Act on Economic Activity,37 establish capital companies the subject-matter 
of which involved the provision of legal services to business entities. Until then, 
the profession of a legal adviser could be practised in the form of a limited lia-
bility company or a joint-stock company. The currently binding regulations do 
not allow legal advisers to practise within a capital company or a co-operative 
company.38 

It can be noted that the above regulation is inconsistent with the Act on Tax 
Counselling39 and the Act on Patent Agents.40 Legal assistance may be provided 
only by legal advisers, attorneys at law and foreign lawyers. Tax advisers perform 
tax counselling activities, and patent agents provide assistance in matters related 
to industrial property. The rendering of tax adviser or patent agent services is 
not considered the provision of legal assistance, even if these people are partners 
in the partnerships listed in Article 8 of the Act on Legal Advisers. The actual 
scope of corporate activity, with the participation of all the aforementioned 
professions, is the sum of professional rights vested in the partners, with each 
partner being only entitled to provide services in the field covered by the act 
applicable to his/her profession.41 

The legislator’s consent for multidisciplinary companies resulted in changes 
to the regulations in the Act on Tax Counselling and the Act on Patent Agents. 
These changes were meant to guarantee a relative compatibility of the provisions 
regarding professional ethics and conflicts of interest, with the provisions con-
cerning legal advisers and attorneys at law.

The current wording of Article 8 of the Act on Legal Advisers was formulated 
under the Act of 4 March 2010 on the Provision of Services on the Territory of 
the Republic of Poland. The said Act made it possible for legal advisers to prac-
tice the profession also in a limited joint-stock partnership.42 This change may 
raise certain doubts as to whether the introduction of such a company is in the 
best interest of the entire professional group of legal advisers, or only a specific 

 37 The Act of 23 December 1988 on Economic Activity, Journal of Laws No. 41, item 324, 
with subsequent amendments
 38 E. J. Krześniak, Spółka partnerska ze szczególnym uwzględnieniem spółek adwokatów 
i radców prawnych [A professional partnership with specific consideration of partnerships established 
by attorneys at law and legal advisers], Warsaw 2002, p. 25.
 39 The Act of 5 July 1996 on Tax Counselling, Journal of Laws [consolidated text] 2011, 
No. 41, item 213 with subsequent amendments
 40 The Act of 11 April 2001 on Patent Agents, Journal of Laws [consolidated text] 2011, 
no. 155, item 925 with subsequent amendments
 41 Z. Klatka, Pomoc prawna… [Legal assistance...] , p. 102.
 42 K. Kwapisz, Ustawa o radcach…[The Act on Legal...] , p. 31.
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group of law offices. The discussion on the admission of capital law companies 
is still going on.43 

In accordance with the Act on Legal Advisers, legal advisers can independen-
tly choose the form of practising their profession and the type of a partnership in 
which they wish to participate, and there are no restrictions as to the possibility 
of simultaneously pursuing the profession in various organizational and legal 
forms. The Act does not contain restrictions, for example, on providing legal 
assistance under an employment relationship while simultaneously running 
a law firm. With respect to practising as a legal adviser within a law firm, it 
should be noted that there are no provisions in the Act on Legal Advisers that 
would govern its operational issues, such as the area in which the firm should be 
established, the scope of activity, or the number of employees or collaborators. 
The only obligations arising from the Act are of an informational nature and 
refer to the obligation imposed on legal advisers to notify the competent District 
Chamber of Legal Advisers of commencing their professional practice and its 
forms, along with providing the address and name of the law firm, a partnership 
or a company, and information on any changes to such data.44 

There are no restrictions relating to running more than one law firm by 
the same person, or to practising the profession in more than one company or 
partnership. It should be noted, however, that the Act does not allow the practice 
of a legal adviser in a capital company or a company in which there are persons 
performing the professions other than those mentioned.

The forms of practising the profession, as mentioned in the Act on Legal 
Advisers, should be understood as different modes of a legal organization of this 
business activity, and not as a legal relationship connecting the legal adviser to 
the client. The forms mentioned in the Act indicate that the legislator did not 
apply one specific criterion when determining them, but the following criteria 
could be distinguished:
1. providing legal assistance as a sole proprietorship, or with other advisers, 

attorneys at law, foreign lawyers, tax advisers or patent agents,
2. performing a professional activity directly on behalf of an entity procuring 

legal services, on the basis of a contract concluded with this entity, or indi-
rectly through a corporate body or an office,

 43 Z. Klatka, Pomoc prawna… [Legal Assistance...] , p. 103.
 44 K. Kwapisz, Ustawa o radcach… [The Act on Legal...] , p. 33.
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3. a direct legal relationship between the legal adviser and the entity to whom 
legal assistance is provided, or a relation of this entity with the organizational 
structure mentioned in Article 8 of the Act on Legal Advisers.45 

A legal adviser who is employed in a law firm on the basis of an employment 
contract practises his/her profession as part of an employment relationship, not 
in a company. On the other hand, a legal adviser who runs an office in his/her 
own name, cooperating with a law firm, incidentally accepts the orders and per-
forms the profession at the office, rather than at the law firm and the company.46 

In the case where a legal adviser practises his/her profession under an employ-
ment relationship, as an employee of a capital company, he/she can provide legal 
assistance only to his/her employer. However, he/she cannot provide legal assi-
stance to the clients of this employer, even if the subject-matter of the activities 
pursued by the latter is legal assistance. According to the Supreme Court,47 a 
limited liability company may not provide its clients, with the assistance of a 
legal adviser hired in that company under an employment contract or a contract 
of mandate, with legal services reserved for attorneys at law or legal advisers.

It is also possible to have a permanent mandate relationship, and conclude 
cooperation agreements in various areas, between legal advisers who practice 
in individual offices and law firms. The so-called office community, i.e. using 
a shared place and technical equipment, without establishing a company or a 
partnership, is yet another form of practising the profession. As part of this 
solution, legal advisers, while entering into a contract, agree to specify the terms 
and conditions of settling costs and expenses.48 

III. Conclusions

The Supreme Administrative Court, in the justification to its judgement of 
27 January 2011, stated that the forms of practising the profession define the 
manner in which legal advisers operate on the legal services market. By provi-
ding a guarantee of freedom to choose the desirable form, from among those 
considered admissible, the legislator has recognised that legal advisers will have 

 45 Z. Klatka, Pomoc prawna…[Legal assistance...] , p. 104.
 46 Ibidem, p. 105.
 47 Judgement of the Supreme Court of 28 February 2008, III CSK 245/07, OSNC 2009, No. 5, 
item 73.
 48 Z. Klatka, Pomoc prawna…[Legal assistance...] , p. 105.
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an influence on their status in the legal and tax domain.49  The legal adviser pro-
fession can, therefore, take the form of an individual practice of a legal adviser, 
or a complex organisational and legal form.50 

The above considerations justify the thesis that the organisational forms of 
practising the profession of a legal adviser are so broadly regulated that they 
enable this group of legal professionals to provide services in line with their 
individual preferences. By analysing the currently binding provisions concerning 
the forms of practising as legal advisers, it can be concluded that the applicable 
legal regulations are sufficient. 
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Summary
At present, the profession of a legal adviser has the largest range of professional activity 
forms. The content of Article 8 of the Act on Legal Advisers indicates the organisational 
and legal forms within which the profession of a legal adviser can be performed. The 
initial wording of this provision indicated the employment relationship as the basic 
form of practising the profession. Currently, the Act equally treats the practice of a legal 
adviser within the framework of an employment relationship, on the basis of a civil 
law contract, in the legal adviser’s office and in the following partnerships: a civil law 
partnership, a general partnership, a professional partnership, a limited partnership 
and a limited joint-stock partnership, which enables this group of lawyers to provide 
services in line with their individual preferences and the actual social needs.

KEY WORDS: legal adviser, lawyer, legal professions, law firms, legal advisers’ offices

Streszczenie
Obecnie spośród zawodów prawniczych radca prawny ma największy zakres wyboru 
form aktywności zawodowej. Treść art. 8 ustawy o radcach prawnych wskazuje formy 
organizacyjno-prawne, w których może być wykonywany zawód radcy prawnego. 
Początkowe brzmienie tego przepisu wskazywało stosunek pracy jako podstawową 
formę wykonywania zawodu. Aktualnie, ustawa o radcach prawnych na równi traktuje 
wykonywanie zawodu radcy prawnego w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółkach: cywilnej, jawnej, 
partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, co umożliwia tej grupie praw-
ników, świadczenie usług w sposób odpowiadający ich indywidualnym preferencjom 
i potrzebom społeczeństwa.

SŁOWA KLUCZOWE: radca prawny, prawnik, zawody prawnicze, spółki prawnicze, 
kancelarie radcowskie
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Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Rewera, Kaja Kasprzak

Stosunek Unii Europejskiej oraz 
niektórych państw UE do marihuany.
Regulacje prawne w wybranych 
krajach członkowskich
The attitude of the European Union and some EU countries to marijuana.  
Legal regulations in selected member countries

I. Wstęp

Marihuana stanowi najbardziej popularny narkotyk używany przez Europej-
czyków. Jest zaliczana do tzw. narkotyków miękkich. W niektórych państwach 
członkowskich UE podlega liberalnej polityce, w innych jest całkowicie zabro-
niona, a w jeszcze innych dozwolona np. tylko w celach medycznych. Zażywanie 
tej substancji jest bardzo zróżnicowane w zależności od prawa danego kraju 
unijnego, a pojęcia dotyczące marihuany są często źle rozumiane. Terminy typu 
legalizacja, depenalizacja, dekryminalizacja są regularnie używane w deba-
tach publicznych, jednak nie oznaczają dokładnie tego samego we wszystkich 
państwach. Począwszy od roku 2012 cztery amerykańskie stany (Kolorado, 
Waszyngton, Alaska i Oregon) i Dystrykt Kolumbii oraz Urugwaj zalegalizowały 
produkcję, handel, posiadanie oraz zażywanie marihuany w celach rekreacyj-
nych dla osób dorosłych. Wprowadziły także system regulacyjny na swój rynek 
narkotykowy pomimo konwencji międzynarodowych, które nakazują karanie 
podaży narkotyków, czyli produkcji, handlu, przekazywania i przetrzymywania 
tego typu substancji. Tendencja ta ma coraz większy wpływ na postrzeganie 
prawa dotyczącego marihuany w UE1. Autorzy, odnosząc się do norm prawnych 

 1 Raport o rynku narkotykowym w UE: przegląd strategiczny, Europejskie Centrum Moni-
torowania Narkotyków i Narkomanii, Europol, Luksemburg, 2016. 
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w wybranych krajach członkowskich UE, podejmą próbę odpowiedzi na pytanie: 
dlaczego istnieje tak poważny rozdźwięk między postulatami zalegalizowania 
narkotyków miękkich, w szczególności marihuany, a bardziej radykalnymi sta-
nowiskami przeciwników tejże legalizacji? 

Z ostatnich danych wynika, że przynajmniej jeden na ośmiu dorosłych 
w wieku 15-34 lata zażywało konopie indyjskie w ostatnim roku (2017) 
w UE. Wskaźniki krajowe zażywania wahają się od 1% do ponad 20% 
w niektórych krajach na przełomie ostatnich lat

Z badań wynika również, że ok. 3 mln ludzi w wieku 15-64 lata pali mari-
huanę codziennie lub prawie codziennie, co stanowi ok. 1% populacji w UE 
[EMCDDA, 2018, s. 4]. Prezentowane tu dane pociągają za sobą negatywne 
konsekwencje w postaci problemów zdrowotnych i społecznych.  

Ostatnie szacunki Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Nar-
komanii (EMCDDA) wskazują na znaczne różnice między krajami. Według 
EMCDDA roczne zużycie marihuany wśród dorosłych stanowi dużą rozbieżność 
i waha się od 0,9% do 11,4%, kokainy od 0,1% do 2,4%, a amfetaminy od 0% 
do 1,3% [Raport ECMDDA, 2016 s. 16-19]. Taka dysproporcja może sugerować 
m.in. to, że część substancji może być niemalże nieobecna w niektórych krajach, 
podczas gdy w innych odgrywają one bardzo istotną rolę. Może to wskazywać na 
uwarunkowania historyczno-kulturowe. Tak jak na przykład produkcja metam-
fetaminy w Europie jeszcze do niedawna była ograniczona jedynie do terytorium 
Republiki Czeskiej. Często zdarza się tak, że najlepszym wytłumaczeniem wydaje 
się bliskość innych państw – producentów. 

Ciekawym przykładem jest również Hiszpania, która obecnie stanowi 
główne europejskie centrum przeładunkowe konopi pochodzących 
z Maroka. Właśnie w tym kraju członkowskim UE jest najwyższy 
wskaźnik spożycia konopi – 11,4%.

Skutki powiązania członków UE międzynarodowymi szlakami transporto-
wymi narkotyków z innymi państwami można dostrzec także w innych przy-
padkach. Przyczynia się to ogromnie do wzrostu nielegalnego rynku narkotyków 
w Europie. Jako przykład można podać gwałtowny wzrost importu kokainy 
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z Wenezueli do Włoch w latach 2004 i 2005, zwłaszcza do południowej części, 
towarzyszył on znaczącemu wzrostowi zażywania kokainy w tym kraju Unii2. 

II. Kluczowe pojęcia

Jak zostało wspomniane na początku, chęć legalizacji marihuany stała się bardzo 
żywym tematem w ostatnim czasie wśród krajów UE. Wyjaśnienie pojęć wydaje 
się niezbędne na początku dyskusji. W uproszczeniu należy zauważyć różnice 
przytoczone w tabeli poniżej.

Pomimo kwestionowania międzynarodowych ram prawnych przez amery-
kańskie i urugwajskie inicjatywy, dwie międzynarodowe konwencje ograniczają 
nadal ewolucję europejskiego ustawodawstwa dotyczącego konopi indyjskich: 
Jednolita Konwencja o środkach odurzających z roku 1961 i konwencja z 1988 
roku w sprawie nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psy-
chotropowymi3. Konwencje te ratyfikowane przez wszystkie państwa UE wyma-
gają karania produkcji, handlu, sprzedaży i posiadania narkotyków (co można 
również rozumieć jako posiadanie w celach handlowych). Opcje dotyczące 
zarzutów używania konopi indyjskich i „aktów przygotowawczych do użytku” 
różnią się w zależności od kraju. Niektóre obowiązujące przepisy przewidują 
bezpośrednią kryminalizację używania narkotyków, inne pośrednie oskarże-
nia (poprzez zatrzymanie na własny użytek). Ponadto niektóre kraje, takie jak 
Wielka Brytania, odróżniają konopie indyjskie od innych narkotyków w swoim 
schemacie kryminalizacji, podczas gdy inne, takie jak Francja, nie rozróżniają 
narkotyków. Jednak żaden kraj UE nie zalegalizował marihuany jako produktu 
(poprzez zalegalizowanie produkcji i dystrybucji).

 2 M. Bedzmirowski M., Unia Europejska w kontekście walki z przestępczością zorganizowaną, 
tom XVII, zeszyt 5, część 1, Społeczna Akademia Nauk, Warszawa 2016, s. 137-145.
 3 I. Obradovic, Législation relatives à l’usage et à la détention de cannabis : définitions et état 
des lieux en Europe, Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies,  2016-01, Saint-Denis, 
15.03.2016, p.1-10.
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Tabela 1. Wyjaśnienie pojęć dotyczących marihuany

POJĘCIE WYJAŚNIENIE POJĘCIA PRZYKŁADY 
KRAJÓW

Dekryminalizacja Usunięcie statusu karnego z określonego 
zachowania lub działania. Nie oznacza to, 
że zachowanie jest legalne, gdyż narkotyki 
mogą zostać skonfiskowane, a sankcje 
inne niż karne mogą być nadal stosowane. 
W debacie na temat narkotyków pojęcie to 
jest zazwyczaj używane do opisywania praw 
związanych z posiadaniem lub używaniem 
osobistym substancji, a nie ich podażą.

Luksemburg 
(tylko konopie 
indyjskie);
Chorwacja;
Portugalia;
Słowenia. 

Depenalizacja Wprowadza możliwość lub politykę 
zamknięcia sprawy karnej bez narzucania 
kar, na przykład ze względu na to, że sprawa 
jest uważana za „nieistotną” lub jej ściganie 
„nie jest w interesie publicznym”.

Austria;
Niemcy;
Polska.

Legalizacja Uczynienie czynu zgodnym z prawem, który 
wcześniej był zabroniony. W kontekście 
debaty na temat narkotyków odnosi się to 
zazwyczaj do zniesienia wszelkich sankcji 
karnych i nieciężkich, chociaż przepisy mogą 
ograniczać zakres zezwolenia, tak jak ma 
to miejsce w przypadku alkoholu i tytoniu. 
Kary za naruszenie tych przepisów mogą być 
karne lub niezgodne z prawem. Termin ten 
jest ogólnie używany w kontekście podaży 
narkotyków.

Urugwaj;
Stany USA: 
Alaska, Kolorado, 
Oregon 
i Waszyngton; 
w Europie 
holenderski 
system sprzedaży 
konopi indyjskich 
poprzez 
coffeeshop jest 
tylko tolerancją 
niezgodnego 
z prawem 
działania;
Czechy.

Źródło: opracowanie własne. Dane pochodzą z: Cannabis legislation in Europe. An overview, 
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Luxembourg 2017, s. 13.

III. Polityka prohibicyjna konwencji międzynarodowych

Ewentualna legalizacja tzw. narkotyków miękkich wciąż nastręcza szereg pro-
blemów natury etycznej i normatywnej. Ze względu na brzmienie przepisów 
prawnych wiążących Polskę jako członka UE, prowadzenie debaty na temat 
legalizacji lekkich narkotyków może wydawać się bezcelowe. 
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Obecny stan prawny wyraźnie zaznacza, iż nie ma możliwości legali-
zacji jakichkolwiek narkotyków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wynika to z ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwal-
czaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami 
psychotropowymi z 1988 r.

Wymieniony powyżej akt prawny poprzedziły dwie ważne regulacje prawa 
międzynarodowego: 

•	 Jednolita konwencja o środkach odurzających z 1961 roku4;
•	 Konwencja o substancjach psychotropowych z 1971 roku5.6

Na mocy art. 36. Ust. 1 pkt. a Jednolitej Konwencji ONZ z 1961 r., poszcze-
gólne państwa – sygnatariusze zobowiązują się:  

„Z zastrzeżeniem swych ograniczeń konstytucyjnych, każda Strona podejmie 
takie kroki, które zapewnią, aby uprawa, zbiór, wyrób, sporządzanie wyciągów, 
przetwarzanie, posiadanie, oferowanie, oferowanie do sprzedaży, rozpowszechnia-
nie, kupno, sprzedaż, dostarczanie na jakichkolwiek warunkach, pośredniczenie, 
wysyłanie, przesyłanie w tranzycie, przewóz, przywóz i wywóz środków odurzają-
cych, sprzeczne z postanowieniami niniejszej konwencji, i wszelkie inne czynności, 
które w przekonaniu danej Strony mogą być w sprzeczności z postanowieniami 
niniejszej konwencji, były uznane za przestępstwa karalne, gdy popełniane są 
umyślnie, i aby poważne przestępstwa podlegały odpowiedniej karze, a w szcze-
gólności karze więzienia lub innej karze pozbawienia wolności”. 

Dalsze artykuły cytowanej Konwencji przewidują penalizację w różnych 
formach popełnienia powyższych przestępstw. Wyznaczają one przesłanki pono-
szenia odpowiedzialności karnej w warunkach tzw. recydywy międzynarodowej. 
Zasada terytorialności, mająca swoje odniesienie w jurysdykcji krajowej, jest tutaj 
przeciwstawiana ekstradycji i ma ona zastosowanie jedynie w przypadku, gdy 
ekstradycja z przyczyn prawnych nie może zostać przeprowadzona. Natomiast 
Konwencja ONZ z 1971 r. proponuje analogiczne rozwiązania dotyczące prze-
słanek ponoszenia odpowiedzialności karnej za określone zachowania związane 
ze sferą podaży oraz popytu na substancje psychotropowe. Analiza przepisów 
przywołanych aktów prawnych daje podstawę do stwierdzenia, że konwencje 

 4 Jednolita konwencja o środkach odurzających z 1961 roku, sporządzona w Nowym Jorku 
dnia 30 marca 1961 r. z późn. zm. (Dz. U. 66.45.277). 
 5 Konwencja o substancjach psychotropowych z 1971 roku, sporządzona w Wiedniu dnia 
21 lutego 1971 r. z późn. zm. (Dz. U. 76.31.180). 
 6 M. Fiedukowicz, Problem legalizacji narkotyków miękkich w Polsce na tle regulacji praw-
nych przyjętych w Republice Czeskiej oraz w Królestwie Niderlandów, Acta Universitatis Lodziensis, 
Folia Iuridica 76, Łódź, 2016.
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te mają na celu zaostrzenie administracyjnej kontroli nad handlem i obrotem 
środkami odurzającymi7 oraz substancjami psychotropowymi8. Kontrola ta 
ostatecznie ma na celu doprowadzenie do wyeliminowania użycia tych substancji 
w celach innych niż naukowe i medyczne. 

Tabela 2. Zobowiązania państw-sygnatariuszy

Poprzez ratyfikację obu Konwencji państwa-sygnatariusze zobowiązane są się m.in. do:

•	 podjęcia działań zmierzających do ograniczenia zjawiska nielegalnego obrotu tymi 
substancjami poprzez współpracę międzynarodową; 

•	 prowadzenia badań statystycznych dotyczących m.in. poziomu zażywania środków 
odurzających; 

•	 monitorowania produkcji i sprzedaży substancji psychotropowych, w szczególności 
poprzez kontrolę wydawania recept oraz prowadzenie rejestru obrotu lekami;

•	 odgórnego ustalania na szczeblu krajowym poziomu produkcji i konsumpcji okre-
ślonych substancji;

•	 kontroli importu i eksportu określonych środków. 
 

Źródło: opracowanie własne

Zwieńczeniem działań społeczności międzynarodowej w zakresie ogranicze-
nia dostępności do substancji psychoaktywnych jest Konwencja ONZ z 1988 r. 
o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psy-
chotropowymi9. Ten akt prawny przewiduje daleko idące ograniczenia w sfe-
rze dysponowania tego rodzaju używkami, poprzez penalizację samego faktu 
posiadania substancji psychoaktywnych do użytku osobistego (niezależnie od 
ich ilości i rodzaju). Mówi o tym treść art. 3 ust. 2 tej Konwencji: 

 7 Jednolita Konwencja o Środkach Odurzających z 1961 r. sporządzona w Nowym Jorku 
dnia 30 marca 1961 r. (Załącznik do Dziennika Ustaw Nr 45 poz. 277 z dnia 5 listopada 1966 r.; 
zmiana: Dz. U. z 25 marca 1996 r. Nr 35 poz. 149) art. 1 ust. 1 pkt. j. „przez „środek odurzający” 
rozumie się każdą substancję wymienią w Wykazach I i II, zarówno naturalną, jak i otrzymaną 
w drodze syntezy”. 
 8 Konwencja o substancjach psychotropowych, sporządzona w Wiedniu dnia 21 lutego 
1971 r. (Dz. U. z dnia 18 września 1976 r.) art. 1. pkt. e „substancja psychotropowa oznacza każdą 
substancję naturalną lub syntetyczną lub każdy produkt naturalny zamieszczony w Wykazie I, II, 
III lub IV”
 9 Konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odu-
rzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzona w Wiedniu dnia 20 grudnia 1988 r. (Dz. 
U. 95.15.69).
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Z zastrzeżeniem postanowień swej konstytucji i podstawowych zasad swojego 
systemu prawnego, każda Strona podejmie środki niezbędne do tego, aby posiada-
nie, nabywanie lub uprawa środków odurzających lub substancji psychotropowych 
dla osobistego użytku niezgodne z postanowieniami Konwencji z 1961 roku z późn. 
zm. lub Konwencji z 1971 roku zostało uznane, zgodnie z jego ustawodawstwem, 
jeżeli zostało to dokonane umyślnie, za przestępstwo podlegające karze. 

Przytoczony artykuł wskazuje na postępującą radykalizację międzynarodowej 
polityki prohibicyjnej, a tym samym stanowi przyczynę, z powodu której posiadanie 
narkotyków jest penalizowane m.in. w prawie polskim, czeskim czy holenderskim.

W tym momencie należy podkreślić, że poprzez ratyfikację Konwencji 
z 1988 roku te państwa stwarzają ramy prawne dla ograniczenia wszelkich 
form konsumenckiego popytu na narkotyki miękkie. Odzwierciedlenie wymo-
gów powyższego aktu normatywnego w porządkach prawnych wymienionych 
państw niewątpliwie wymusza potrzebę silnej zmiany wielu przepisów ich prawa 
krajowego. Wskazuje się głownie na konieczność stworzenia mechanizmów 
pozwalających i ułatwiających skuteczne ściąganie korzyści majątkowej uzyska-
nej przez sprawcę na skutek popełnienia czynów niezgodnych z postanowieniami 
ratyfikowanej Konwencji. 

IV. Polityka liberalna Unii Europejskiej

Zdecydowanie inne podejście charakterystyczne jest dla ustawodawstwa przy-
jętego w UE, dotyczącego problemu narkomanii oraz towarzyszącego temu 
zjawisku wzrostu uzależnień. Należy zwrócić uwagę, iż przepisy obowiązujące 
w ramach prawa międzynarodowego stopniowo zmierzają w kierunku wpro-
wadzenia modelu całkowitej prohibicji, podczas gdy podejście unijne cechuje 
się nieco większym liberalizmem. Przyjęta regulacja Konwencji ONZ z 1988 r. 
stoi na przeszkodzie wdrożeniu programów opartych na tzw. „zasadzie reduk-
cji szkód”10, obejmujących różne formy leczenia substytucyjnego. Podejście 
prawa UE do tego zagadnienia wyraża się m.in. w Zaleceniach Rady WE z dn. 
18 czerwca 2003 r.11, gdzie punkt 6 stanowi, że: „Poszczególne kraje członkowskie 

 10 B. Hughes, L. Wiessing, D. Des Jarlais, P. Griffiths, Could cannabis liberalisation lead 
to wider chanes in drug policies and outcomes?, International Journal of Drug Policy 51 (2018), 
Elsevier, s. 156-159.
 11 Zalecenia Rady 2003/488/WE, Council Recommendation of 18 June 2003 on the prevention 
and reduction of health-related harm associated with drug dependence, Official Journal L 165 , 
03/07/2003 P. 0031 – 0033, 18 June 2003.
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powinny między innymi zapewnić dostęp zarówno do leczenia typu drug-free, 
jak leczenia substytucyjnego wspartego odpowiednimi działaniami z zakresu 
opieki psychospołecznej i rehabilitacji, mając na uwadze fakt, iż szeroki wachlarz 
metod leczniczych powinien być dostępny dla osób nadużywających narkotyków”. 
Zachęcanie do otwartego dostępu do metod opartych na leczeniu substytucyj-
nym, jako uzupełnienie innych rodzajów terapii w leczeniu osób uzależnionych 
od narkotyków, pozwala przyjąć hipotezę, że UE stwarza warunki do rozwoju 
systemów opartych na permisji12. Podobnie Komunikat Komisji do Rady i Parla-
mentu Europejskiego z dn. 15 grudnia 2005 r.13, zachęca państwa członkowskie 
Unii do zwiększenia dostępu do leczenia substytucyjnego w ramach szeroko 
rozumianej polityki redukcji szkód.  

Koronnym argumentem, wskazującym na wzrost znaczenia leczenia substy-
tucyjnego w ograniczeniu popytu na narkotyki, są postanowienia tzw. II Układu 
z Schengen z dn. 19 czerwca 1990 roku. Wskazany dokument stanowi akt wyko-
nawczy do Układu z Schengen z dn. 14 czerwca 1985 r. Art. 71 ust. 1 Konwencji 
Wykonawczej (Schengen II) brzmi następująco: „Strony powinny uczynić wszystko, 
co w ich mocy dla zmniejszenia popytu na narkotyki”. Podejście to wydaje się 
wskazywać na zwalczanie popytu na substancje psychoaktywne nie tylko poprzez 
obowiązkowe zastosowanie sankcji karnych kierowanych względem osób posia-
dających narkotyki na własny użytek. Sformułowanie otwiera drogę na inne alter-
natywne formy oddziaływania pozaprawnego w celu ograniczenia popytu na 
środki odurzające. Przykład może stanowić właśnie leczenie substytucyjne. Jeżeli 
chodzi o zwalczanie podaży na narkotyki, to państwa-strony Układu Schengen II 
są bezwzględnie zobligowane do zastosowania środków oddziaływania karnego 
dla usunięcia tego niekorzystnego zjawiska (art. 71 ust. 1 i 2 cyt. aktu) 14. 

W taki sposób UE poprzez wprowadzenie różnorakich unormowań praw-
nych wprowadza wyraźną granicę oddzielającą sferę podaży od sfery popytu na 
narkotyki. Świadczy to o liberalizacji stanowiska unijnego i odejściu od poli-
tyki twardego prohibicjonizmu. Warto zaznaczyć, że UE rozgranicza politykę 
podaży od polityki popytu. Podstawowe założenia polityki w zakresie zwalczania 

 12 Europejski raport narkotykowy 2018: Tendencje i osiągnięcia, Europejskie Centrum Moni-
torowania Narkotyków i Narkomanii, Luksemburg 2018, s. 11-38.
 13 Komunikat Komisji COM/2005/0654, Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Euro-
pejskiego w sprawie zwalczania HIV/AIDS w Unii Europejskiej i w państwach z nią sąsiadujących 
w latach 2006-2009 /* COM/2005/0654 końcowy */, 15.12.2005.  
 14 Układ z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. (Dz. Urz. UE nr L 239 z dnia 22.09.2000, 
s. 13. Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen między Rządami Państw Unii Gospodarczej 
Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego 
znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz. Urz. UE nr L 239 z 22.09.2000, s. 19).
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nielegalnej podaży na narkotyki znajdują się w założeniach współpracy policyjnej 
i sądowej w sprawach karnych i znajdują się w tzw. III filarze Unii Europejskiej 
w art. 29−42 TUE. Natomiast problematykę związaną ze zwalczaniem popytu na 
środki odurzające UE przenosi do polityki zdrowotnej, co stanowi kompetencje 
poszczególnych państw członkowskich. 

V. Reakcje poszczególnych państw ue  

Znaczenie problemu związanego z marihuaną podkreśla fakt, że jest ona przed-
miotem analiz podejmowanych przez wiele organizacji na całym świecie m.in. 
Organizację Narodów Zjednoczonych15, Światową Organizację Zdrowia16, Komi-
sję Europejską17 wraz z Parlamentem18 i Radą19. Z całą pewnością liberalne poli-
tyki legalizujące tę substancję, będące powszechnym zjawiskiem, mają ogromny 
wpływ na rozwój problemów narkotykowych. Również ogromny wpływ na 
światowy rynek narkotykowy ma legalizacja marihuany w Kanadzie, która jako 
pierwsza będąca tak ogromnym krajem przyjęła jednolite prawo dotyczące 
legalizacji marihuany20. Sprzedaż oraz zażywanie tego produktu jest dozwolone 
od 1 lipca 2018. Jeśli chodzi o handel międzynarodowy, ta legalizacja nie wpro-
wadza żadnych zmian, gdyż wciąż jest ona zabroniona, zgodnie z umowami 
międzynarodowymi. Za jakiś czas Kanada może starać się wywierać presję, aby 
marihuana została usunięta z list narkotyków nielegalnych. 

Jednocześnie różnorodność podejść do legalizacji narkotyków – zwłaszcza 
marihuany – jest polem ogromnych sporów społecznych i politycznych w krajach 
europejskich. Część opinii publicznej i profesjonalistów oczekuje lub nawet dąży 
do legalizacji „lekkich narkotyków” w nadziei na zmniejszenie podaży substancji 
bardziej szkodliwych, z kolei przeciwnicy tego pomysłu uważają, że legalizacja 
jest porażką dotychczasowych modeli profilaktyki. 

 15 World Drug Report 2014, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, 2014.  
 16 Health for the World’s Adolescents, A second chance in the second decade, World Health 
Organization, Geneva, 2014. 
 17 Report from the Commission to the European Parliament and the Council on progress in the 
EU’s 2013-2020 Drugs Strategy and 2013-2016 Action Plan on Drugs, COM(2015) 584, Brussels, 2014. 
 18 Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowych substancji 
psychoaktywnych (COM(2013)0619 – C7-0272/2013 – 2013/0305(COD)), Bruksela, 2014. 
 19 Strategia antynarkotykowa UE na lata 2013–2020 (2012/C 402/01), Rada, Bruksela, 2012. 
 20 M.-J. Josselin, Au Canada, le marché du cannabis attire déjà de nombreux investisseurs, 
[w:] Ouest-France.fr, https://www.ouest-france.fr/monde/canada/au-canada-le-marche-du-can-
nabis-attire-deja-de-nombreux-investisseurs-5584818[Dostep 14.08.2018.].
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Tabela 3. Prawa krajowe UE dotyczące marihuany

KRAJ UE Używanie 
marihuany 

stanowi 
przestępstwo 
i grozi karą 

pozbawienia 
wolności

Używanie 
marihuany 

podlega sank-
cjom typu 

administra-
cyjnego

Używanie marihuany nie 
jest prawnie zabronione 
(lecz posiadanie małych 
ilości na własny użytek 
stanowi przestępstwo 

lub podlega karom 
administracyjnym)

Posiadanie 
„małych ilości” 

marihuany 
do własnego 

użytku podlega 
karom typu 

administracyj-
nego

Różne 
prawne 

mechanizmy 
niekaralności 
za posiadanie 

„małych 
ilości” 

marihuany
Austria X

Belgia X X

Bułgaria X

Chorwacja X X

Cypr X

Czechy X X

Dania X X

Estonia X X

Finlandia X

Francja X

Grecja X

Hiszpania X X

Holandia X X

Irlandia X

Litwa X

Luksemburg X X

Łotwa X X

Malta X X

Niemcy X X

Polska X X

Portugalia X X

Rumunia X

Słowacja X

Słowenia X X

Szwecja X

Węgry X

Wielka 
Brytania X X

Włochy X X

Źródło: opracowanie własne. Dane pochodzą z: I. Obradovic, Législation relatives à l’usage et 
a la détention de cannabis : définitions et état des lieux en Europe, Observatoire Français des 
Drogues et des Toxicomanies, 2016-01, Saint-Denis, 15.03.2016, p.1-10.
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W 28 krajach UE można wyróżnić 3 grupy krajów członkowskich według 
ich prawa krajowego dotyczącego marihuany:

•	 Używanie marihuany stanowi przestępstwo w 6 krajach: Francji, Grecji, 
Szwecji, Finlandii, na Cyprze, Węgrzech (oraz w Norwegii – poza UE). 
Wszystkie te kraje przewidują karę pozbawienia wolności. 

•	 Używanie marihuany podlega sankcjom typu administracyjnego. Taka legi-
slacja istnieje w 7 państwach członkowskich: Portugalia, Hiszpania (używanie 
w miejscach publicznych), Luksemburg, Bułgaria, Estonia, Litwa oraz Łotwa.

•	 W pozostałych 15 krajach UE, zażywanie marihuany nie jest prawnie zabro-
nione. Jedynie posiadanie małych ilości na własny użytek stanowi przestęp-
stwo lub podlega karom administracyjnym. Kraje, które podlegają takiemu 
prawu, to: Belgia, Dania, Holandia, Włochy, Niemcy, Austria, Wielka Brytania, 
Irlandia, Malta, Czechy, Polska, Chorwacja, Słowacja, Słowenia i Rumunia 
(w przypadku tej ostatniej – zażywanie jest zabronione, ale żadna kara nie 
jest przewidziana). Można dorzucić do tego zastawienia Hiszpanię jako kraj, 
w którym zażywanie jest zabronione/dozwolone w miejscach prywatnych21. 

28 krajów można jeszcze podzielić na kraje, w których posiadanie marihuany 
stanowi przestępstwo w większości krajów oprócz kilku, w których bierzemy pod 
uwagę tylko „małe ilości” przeznaczone do własnego użytku:

•	 W 9 państwach UE posiadanie tzw. małych ilości marihuany do wła-
snego użytku podlega karom typu administracyjnego. Jest tak w: Por-
tugalii, Włoszech (karalność od drugiego popełnionego przestępstwa), 
Hiszpanii (jeśli przestępstwo jest popełnione w miejscu publicznym), 
Czechach, Słowenii, Estonii (dwa „pierwsze razy”), na Łotwie (pierwszy 
raz), Chorwacji (od 2013 r.), Malcie (od 2015 r.). Kara jest uzależniona 
od prawa danego kraju. Może to być ostrzeżenie, mandat, odebranie lub 
zawieszenie posiadania prawa jazdy czy paszportu, konfiskata substancji 
lub też zatrzymanie osoby bez okoliczności obciążających. 

•	 Spośród 20 państw członkowskich, których prawo stanowi, że posiada-
nie „małych ilości” marihuany jest przestępstwem, 7 z nich zapewnia 
różne prawne mechanizmy niekaralności: Niemcy, Belgia, Luksemburg, 
Holandia, Dania, Polska (pierwszy raz), Wielka Brytania. Niektóre z tych 
państw jak np. Belgia czy Luksemburg, stosują karę za używanie i/lub 
posiadanie wszystkich narkotyków poza marihuaną. 

Wskaźnik określający „niewielkie ilości” marihuany, czasem określony eks-
plicytnie w tekście, różni się w zależności od kraju. Jeśli chodzi np. o żywicę 

 21 I. Obradovic, dz. cyt., p.1-10. 
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konopną, wskaźniki wahają się od 3g w Belgii, 3,5g na Malcie, 5g w Republice 
Czeskiej lub w Portugalii, od 6 do 15g w Niemczech (według Landu), 25g w Hisz-
panii, itd. Wskaźniki te są różnie określone: niektóre określają granice między 
możliwością dochodzenia a jego brakiem, podczas gdy inne określają różnice 
między wykorzystaniem marihuany do celów osobistych lub na sprzedaż22. 

Grafika 1. Niektóre europejskie polityki narkotykowe

Źródło danych: Austria, Country Drug Report 2018, European Monitoring Centre for Drugs and 
Drug Addiction, Luxembourg, 2018, s. 3-4; Belgium, Country Drug Report 2018, European Monito-
ring Centre for Drugs and Drug Addiction, Luxembourg, 2018, s.4. Czech Republic, Country Drug 
Report 2018, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Luxembourg, 2018, s.3-4; 
France, Country Drug Report 2018, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 
Luxembourg, 2018, s. 3-4; Latvia, Country Drug Report 2018, European Monitoring Centre for Drugs 
and Drug Addiction, Luxembourg, 2018, s. 3-4; Netherlands, Country Drug Report 2018, European 
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Luxembourg, 2018, s. 3-4; Poland, Country Drug 
Report 2018, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Luxembourg, 2018, s. 3-4.

 22 Tamże. 
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VI. Analiza ustawodawstwa w Polsce

 Podstawowym aktem prawnym w Polsce, który reguluje ten obszar zagadnień, 
jest Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii23. Bez wątpie-
nia jest ona jednym z najbardziej restrykcyjnych dokumentów w całej Europie, 
jeśli chodzi o penalizację zachowań związanych z zażywaniem lub posiadaniem 
wszelkich środków odurzających − w tym też narkotyków miękkich, takich jak 
haszysz czy marihuana. Regulacje polskiej ustawy narkotykowej bardzo szeroko 
sankcjonują wszelkie formy popytu i podaży na narkotyki: 

•	 posiadanie substancji, ich uprawa i  wytwarzanie na własny użytek 
konsumenta,

•	 przystosowywanie przyrządów do nielegalnej konsumpcji środków – po 
stronie popytu,

•	 handel, wprowadzanie do obrotu, udzielanie narkotyków innym osobom 
– po stronie podaży.

Polskie ustawodawstwo w odniesieniu do zwalczania przestępczości narkoty-
kowej jest modelem prohibicyjnym z przewagą elementów represyjnych, jednak 
należy podkreślić, że pewne odstępstwa od karalności osób są przewidziane. Na 
przykład dla osób, które popadły w nałóg możliwe jest:

•	 warunkowe umorzenie postępowania karnego,
•	 umorzenie ze względu na niecelowość orzekania przy niewielkiej ilości 

narkotyków,
•	 zawieszenie postępowania na czas leczenia (z możliwością umorzenia). 
Konwencje ONZ nie pozwalają na oddzielenie z obszaru kryminalizacji 

czynów związanych z posiadaniem tzw. narkotyków miękkich. Stanowiłoby to 
niezgodność z celem i ideą ratyfikowania tychże przepisów. Jednakże należy 
zaznaczyć, że w 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii będąca podstawą prawną do wprowadzenia dostępu do (importo-
wanej) konopi indyjskich na receptę. Jeżeli wyłączenie poza zakres penalizacji 
posiadania marihuany czy haszyszu w polskim prawie nie jest możliwe, to dla-
czego dochodzi do takiej dekryminalizacji na gruncie ustawodawstw Republiki 
Czeskiej czy Holandii? Należy zaznaczyć, że te dwa kraje UE są stronami tych 
samych umów międzynarodowych co Polska. W związku z tym, autorzy spróbują 
odpowiedzieć na tak postawione pytanie, przyglądając się bliżej specyficznym 
cechom systemów prawnych tych dwóch państw.

 23 Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii z późn. zm. – tekst jednolity 
(Dz. U. 2005, Nr 179, poz. 1485).
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VII. Analiza ustawodawstwa w Holandii

Prawo narkotykowy w Holandii regulowane jest przede wszystkim przez tzw. 
Ustawę Opiumową z 1976 r. (tzw. Opium Act). Specyfika tych rozwiązań praw-
nych sprawia, że ustawodawstwo to uznawane jest obecnie za jedno z najbar-
dziej liberalnych w całej UE. Po wnikliwej analizie przepisów wskazanego aktu 
prawnego można wywnioskować, iż przekonanie to nie jest do końca praw-
dziwe. W Holandii, co warto szczególnie mocno podkreślić, posiadanie nawet 
niewielkiej ilości narkotyków objęto sankcją karną, co nie znajduje swojego 
odzwierciedlenia chociażby w Hiszpanii, Czechach, Włoszech czy Portugalii, 
gdzie nastąpiła dekryminalizacja zachowania polegającego na posiadaniu nie-
wielkich ilości narkotyków na wyłączny użytek konsumenta. 

Skąd zrodziło się przekonanie, że system prawny w Holandii jest bardziej 
tolerancyjny niż inne ustawodawstwa krajów UE?

Charakter liberalny tego kraju nie zatrzymuje się wyłącznie na depenaliza-
cji czy dekryminalizacji popytu na narkotyki. System prawny przewiduje, 
bowiem możliwość legalizacji pewnych zachowań mieszczących się po 
stronie podaży. Taka postawa wynika z podejścia związanego z niemedycz-
nym zażywaniem substancji w kategoriach problemu natury zdrowotnej 
i społecznej, a nie prawnokarnej. Taka polityka doprowadza do sytuacji, 
gdzie sankcje karne stosowane są jedynie w ostateczności i to tylko wobec 
sprawców popełniających najpoważniejsze przestępstwa jak na przykład 
wprowadzanie narkotyków do obrotu, ich wytwarzanie, przywoź, wywóz 
lub handel nimi.

Należy podkreślić również, że kryminalizacja powyższych zachowań uza-
leżniona jest od rodzaju używki, a więc od postaci narkotyku. Holenderski 
system prawny rozgranicza tzw. narkotyki twarde od tzw. narkotyków 
miękkich. Wobec tych drugich prowadzona jest polityka tolerancji, jed-
nak w przypadku narkotyków twardych przewidziano podejście typowo 
represyjne. Dlatego holenderska polityka narkotykowa w odniesieniu 
do twardych narkotyków niczym się nie różni w swoim charakterze od 
modelów, które wypracowano w innych państwach UE. Wszak zwalczanie 
popytu na narkotyki pozostawione jest w gestii służby zdrowia i innych 
służb państwowych.
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Następnie warto zaznaczyć, że Ustawa opiumowa z 1976 r. dokonuje podziału 
substancji psychoaktywnych na dwie listy*. Rozgraniczenie to opiera się 
o kryterium oceny ryzyka powstania negatywnych skutków zdrowotnych 
oraz o możliwość wystąpienia uzależnień w przypadku ich zażywania 
w celach innych niż medyczne. Miękkie narkotyki niosą ze sobą mniejsze 
prawdopodobieństwo powstania ujemnych skutków dla organizmu ludz-
kiego, jak również uzależniają w mniejszym stopniu niż twarde narkotyki**. 
* Następuje podział na narkotyki miękkie takie jak: marihuana, 
haszysz, niektóre grzyby halucynogenne oraz narkotyki twarde, 
takie jak: kokaina, heroina, amfetamina, LSD czy ekstazy (XTC). 
** K. Krajewski, Sens i bezsens prohibicji: Prawo karne wobec narkotyków i nar-
komanii, Kraków, 2001, s. 287−288.

Kolejnym istotnym argumentem sugerującym liberalne podejście Holandii 
do narkotyków jest dopuszczalność funkcjonowania tzw. coffeeshopów, 
czyli sklepów, gdzie można legalnie nabywać narkotyki miękkie w postaci 
haszyszu bądź marihuany. Pierwszy taki sklep powstał w 1970 r. w Amster-
damie i nazywał się Mellow Yellow. Z czasem również w innych loka-
lach pojawia się możliwość zakupu, a nawet zgodnego z prawem zażycia 
marihuany. Dzięki temu powstaje unikalny w skali europejskiej system 
prawny, który toleruje detaliczną sprzedaż narkotyków na własny użytek 
konsumentów. W Holandii pod koniec lat 90. funkcjonowało już około 
2000 takich sklepów*. Skutki owej polityki liberalnej doprowadziły do 
wielu negatywnych czynników:

•	 nastąpił stały wzrost liczby uzależnień,
•	 pojawiła się narkoturystyka,
•	 systematyczne zwiększały się liczby przestępstw,
•	 nastąpił sprzeciw władz politycznych ze strony innych państw UE.

Rząd Holandii został zmuszony do wprowadzenia pewnych ustępstw na 
rzecz ograniczenia dostępności narkotyków. Skutkuje to powstaniem sys-
temu tzw. „wietpasów”, który zaczyna obowiązywać w tym kraju z dniem 
1 maja 2012 roku. Te swoistego rodzaju karty klubowe, w teorii zapobiec 
mają zakupom narkotyków przez obcokrajowców przebywających cza-
sowo na terytorium Holandii. W ostateczności dozwolona ilość marihuany 
możliwa do nabycia przez klienta podczas jednorazowego zakupu w cof-
feeshopie zmniejszyła się z 30 do 5 gramów. Również prawo holenderskie 
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wprowadziło dopuszczalny limit substancji, jaki można przechowywać 
w coffeeshopie, który wynosi obecnie 0,5 kg marihuany na sklep. Jednak 
dlaczego poszczególne sklepy mogą legalnie gromadzić zapasy marihu-
any w celach dalszej detalicznej (konsumenckiej) odsprzedaży, skoro 
posiadanie jakichkolwiek narkotyków jest penalizowane? Należy tutaj 
zestawić ze sobą dwa pojęcia, takie jak oportunizm ścigania z legalizmem 
procesowym, gdyż w systemie prawa karnego Holandii daje się zauwa-
żyć daleko idące odstępstwa od zasady legalizmu procesowego na rzecz 
zasady oportunizmu ścigania. Oportunizm ścigania wyznacza faktyczny 
obszar kryminalizacji poszczególnych czynności sprawczych i polega 
na wykształceniu określonych priorytetów w polityce narkotykowej.  
W praktyce oznacza to, że na szczeblu państwowym, na drodze two-
rzenia wytycznych, ustala się, które czyny powinny podlegać ściganiu, 
a co do których można wykazać pobłażliwość. Mechanizm ten został 
dobrze opisany przez M. Fiedukowicza: „Określanie wytycznych powie-
rzone zostało zespołom prokuratorów działających przy pięciu sądach okręgo-
wych. W ten sposób ustalane są reguły, w oparciu o które kształtuje się lokalna 
prohibicja narkotykowa. Wytyczne formułowane są na drodze trójstronnych 
uzgodnień pomiędzy policją, prokuraturą oraz organami samorządu (np. bur-
mistrzami) w danym landzie. Daleko idącą konsekwencją takiego stanu rzeczy 
jest powstanie różnic terytorialnych, zwłaszcza między wielkimi miastami, jak 
np. Amsterdam, które nastawione są liberalnie, a terenami wiejskimi i małymi 
miastami, gdzie podejście władz jest bardziej restrykcyjne”**. Tym samym 
największy priorytet przyznają one ściganiu czynów zabronionych pole-
gających m.in. na produkcji, przemycie, handlu narkotykami twardymi 
oraz handlu hurtowym i przemycie narkotyków miękkich. Za najniższy 
priorytet uznano ściganie posiadania marihuany i haszyszu, jak również 
niewielkie ilości narkotyków twardych przeznaczonych na własny użytek. 
* Mellow Yellow Coffeeshop in Amsterdam, http://www.amster-
dam.info/coffeeshops/mellow_yellow/ (dostęp: 19 sierpnia 2018) 
** M. Fiedukowicz, Problem legalizacji narkotyków miękkich w Polsce na tle regu-
lacji prawnych przyjętych w Republice Czeskiej oraz w Królestwie Niderlandów, 
Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 76, Łódź, 2016.

Podsumowując, istnieje możliwość odstąpienia od ścigania sprawców drob-
nych przestępstw narkotykowych, gdyż wykrywanie takich czynów nie stanowi 
priorytetu dla organów ścigania. Podkreślić należy, że odstępstwo od zasady 
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legalizmu procesowego na rzecz zasady oportunizmu nie oznacza jeszcze, że 
posiadanie narkotyków w tym kraju jest legalne i zostało wyjęte spoza zakresu 
penalizacji. Legalizacja Konwencji ONZ z 1988 r. przez Holandię nie pozwala 
na taką legalizację.

VIII. Analiza ustawodawstwa w Republice Czeskiej

System prawny w Republice Czeskiej wydaje się wskazywać na większą libera-
lizację przepisów niż w Polsce. Prohibicja wyznaczona jest poprzez dwojakiego 
rodzaju regulacje normatywne. Są to:

•	 nowy kodeks karny (od 1 stycznia 2010 r.); 
•	 dekrety rządowe, które podają definicję rodzajów oraz ilości narkotyków 

i dopalaczy. 
Czechy w powszechnym mniemaniu uważane są zatem za kraj, w którym 

zalegalizowane zostało posiadanie niewielkich ilości narkotyków przeznaczonych 
na użytek własny konsumenta, podobnie jak w Holandii. Nic bardziej mylnego. 

•	 Na podstawie przepisów ustawodawstwa czeskiego, karami grzywny 15 
tys. koron czeskich (ok. 2250 zł) objęto czyny związane z posiadaniem 
narkotyków. Sankcja ta oparta jest zarówno na kryterium ilościowym, 
jak i jakościowym. Jeżeli chodzi o marihuanę czy haszysz, to według 
obowiązujących przepisów wykroczenie stanowi posiadanie dużych ilości 
tych używek: do 15 gramów marihuany oraz do 5 gramów haszyszu24. 

•	 Cechą charakterystyczną czeskiego systemu prawnego jest również to, 
że bardzo restrykcyjnie traktuje przypadki odnoszące się do podaży 
środków odurzających. 

•	 System ten także wprowadza dość wyraźne rozróżnienie między narko-
tykami miękkimi i twardymi. Wpływa to na wymiar sankcji karnych.  
Na przykład kara za posiadanie większej niż mała ilości narkotyków 
miękkich dla celów konsumenckich wynosi do jednego roku pozbawienia 
wolności. Podczas gdy posiadanie innych substancji psychoaktywnych 
podlega karze do 2 lat pozbawienia wolności. 

 24 M. Fiedukowicz, dz. cyt., Problem legalizacji narkotyków miękkich w Polsce na tle regulacji 
prawnych przyjętych w Republice Czeskiej oraz w Królestwie Niderlandów, Acta Universitatis 
Lodziensis, Folia Iuridica 76, Łódź, 2016.
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•	 Odrębnej penalizacji podlegają najcięższe przestępstwa narkotykowe 
w warunkach uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej (kara 
od 2 do 10 lat pozbawienia wolności) 25. 

Należy podkreślić, że istnieje alternatywa dla stosowania kar izolacyjnych 
w Czechach w postaci wyroku skazującego w zawieszeniu przy jednoczesnym 
nałożeniu obowiązku wykonywania prac społecznych i podjęcia leczenia odwy-
kowego. Kolejnym rozwiązaniem w przypadku sprawców najbardziej poważnych 
przestępstw narkotykowych oraz młodocianych sprawców takich czynów jest 
obowiązek podjęcia przymusowego leczenia odwykowego. 

Przedstawiony powyżej zarys czeskiego ustawodawstwa pozwala na ocenę, 
iż polityka narkotykowa tego kraju nie jest tak bardzo liberalna. W większości 
sankcje karne przewidziane za dużą liczbę przestępstw narkotykowych są zróż-
nicowane i nie mniej restrykcyjne od polskiego systemu prawnego. Polityka libe-
ralna w zakresie przyjętej polityki narkotykowej dotyka wyłącznie sfery popytu, 
a nie podaży narkotyków (głównie miękkich). Prawo tego państwa akceptuje 
czynności polegające na posiadaniu lub uprawie substancji psychoaktywnych 
na niewielką skalę. Jednakże nawet takie czyny podlegają karze grzywny.

IX. Podsumowanie 

Konopie indyjskie stanowią wciąż najczęściej stosowany niedozwolony środek 
odurzający wśród krajów UE. Wynika to z wielu czynników, takich jak: jego pozy-
cja na liście jako najczęściej konfiskowana substancja, powiązanych przestępstw 
narkotykowych, szacowanego rozpowszechnienia używania oraz pojawiającego 
się zapotrzebowania na leczenie uzależnienia. Szybki rozwój komercyjnego 
rynku konopi indyjskich jest wynikiem m.in. rozwoju sytuacji w obu Amery-
kach, w tym zalegalizowania narkotyku w niektórych jurysdykcjach. Prowadzi 
to do zapoczątkowania nowatorskich rozwiązań w zakresie dostępnych postaci 
narkotyku i sposobów ich zażywania, do których należą np. odmiany konopi 
o dużej sile działania. Rynkowi legalnych konopi indyjskich używanych rekre-
acyjnie towarzyszą przepisy umożliwiające w niektórych systemach prawnych 
UE dostęp do tego środka w celach medycznych lub terapeutycznych. 

Na tle prezentowanych rozwiązań przyjętych w ustawodawstwach 
Holandii oraz Republiki Czeskiej, polska polityka antynarkotykowa 

 25 Tamże.



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 45 (4/2018) 70

wydaje się dość restrykcyjna w obszarze zwalczania nielegalnego 
popytu na narkotyki miękkie. Jednakże po wnikliwie przeprowadzonej 
analizie przepisów prawa międzynarodowego, okazuje się, że rozwią-
zania przyjęte w polskim prawie dość dobrze odzwierciedlają ideę oraz 
zobowiązania wynikające z ratyfikacji umów, które wiążą Rzeczpospo-
litą Polską w tym zakresie.

Oczywiście kwestią dyskusyjną pozostaje penalizacja posiadania niewielkiej 
ilości marihuany wyłącznie jako wykroczenia − jak ma to miejsce w Czechach, 
nie mówiąc już o pełnej depenalizacji takich czynów – na co wskazuje prawo 
holenderskie. 

Należy jednak zauważyć, że polskie prawo powoli staje się mniej restrykcyjne, 
gdyż zgodnie z art. 62a polskiej ustawy narkotykowej możliwe jest umorzenie 
postępowania karnego (nawet przed jego wszczęciem), jeżeli popełniany czyn 
polega na posiadaniu niewielkich ilości narkotyków na własny użytek sprawcy. 
Rozwiązanie to wskazuje na zbliżenie się do większego liberalizmu procesowego 
i tym samym odstępuje od bezwzględnej polityki karania za każdy przejaw 
posiadania narkotyków (bez względu na ich rodzaj oraz ilość). Tym samym 
legalizm zaczyna ustępować pola tzw. oportunizmowi procesowemu w polskim 
ustawodawstwie antynarkotykowym, jako rozwiązaniu zbliżonemu bardziej do 
modelu holenderskiego. Aby doszło do kolejnych zmian w polskim prawodaw-
stwie, być może dobrym rozwiązaniem byłoby oparcie karalności posiadania 
marihuany na modelu czeskim, jako realizującym standardy międzynarodowe, 
a przy tym uwzględniającym dużą dozę racjonalności.
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Streszczenie
Konopie indyjskie stanowią wciąż najczęściej stosowany niedozwolony środek odurza-
jący wśród krajów UE. Autorzy artykułu, odnosząc się do norm prawnych w wybranych 
krajach członkowskich UE, podejmują próbę odpowiedzi na pytanie: dlaczego w Unii 
Europejskiej istnieje tak duży rozdźwięk pomiędzy postulatami zalegalizowania tzw. 
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narkotyków miękkich, w szczególności marihuany, a bardziej radykalnymi stanowiskami 
przeciwników tejże legalizacji? 

SŁOWA KLUCZOWE: marihuana, Unia Europejska, kraje członkowskie UE, regulacje 
prawne, prohibicja, penalizacja, legalizacja.

Summary
Cannabis is still the most commonly used illicit drug among EU countries. The article’s 
authors, referring to legal norms in selected EU member states, attempt to answer the 
question: why in the European Union there is such a mismatch between postulates to 
legalize the so-called soft drugs, in particular marijuana, and more radical positions 
opponents of this legalization?

KEY WORDS: marijuana, European Union, EU member states, legal regulations, pro-
hibition, criminalization, legalization.
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Karol Juszka

Czynniki dotyczące podjęcia 
na nowo umorzonego postępowania 
przygotowawczego w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego i sądów 
powszechnych
Factors connected with resume preparatory criminal proccedings in the 
judgments issued by the Supreme Court and common courts

I. Wstęp

Problematyka podjęcia na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego 
jest związana z wzięciem pod uwagę czynników warunkujących skuteczne pro-
cedowanie na poszczególnych etapach postępowania. Trafnie podkreśla Sąd 
Najwyższy w postanowieniu z dnia 25 października 2017 r., że zasada skargo-
wości nie ogranicza sądu w ustaleniach szczegółowych elementów faktycznych 
zdarzenia opisanego w akcie oskarżenia, ani w prawnej ocenie zarzucanego 
czynu. Z istoty tej fundamentalnej dla procesu karnego zasady wynika bowiem, 
że opis czynu zawarty w zarzucie skargi uprawnionego oskarżyciela stanowi jedy-
nie procesową hipotezę, podlegającą ustawicznej weryfikacji w toku sądowego 
postępowania dowodowego. Rezultatem tych czynności oraz ocen dokonanych 
przez sąd jest opis czynu przypisanego oskarżonemu w orzeczeniu kończącym 
postępowanie1. Z niniejszym postanowieniem koresponduje stanowisko wyra-
żone w innym postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2017 r., w któ-
rym stwierdzono, że wniosek o ściganie może być złożony na każdym etapie 
postępowania. Jedyny warunek skutecznej konwalidacji czynności w tym zakresie 

 1 Postanowienie SN z dnia 25 października 2017 r., sygn. IV KK 85/17, LEX nr 2427177.
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odnosi się do przedawnienia karalności przestępstwa ściganego na wniosek. 
Istota niniejszego problemu sprowadza się zatem do kwestii, czy w okresie przed 
nastąpieniem przedawnienia doszło do przedstawienia podejrzanym zarzutu2.

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja czynników dotyczących podjęcia 
na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego i sądów powszechnych. Prezentacja omawianej tematyki zostanie 
przedstawiona w aspekcie wpływu tych czynników na dopuszczalność wszczęcia 
i prowadzenia tego postępowania, zakresu jego prowadzenia oraz skuteczności 
wykorzystania jego wyników.

II. Prezentacja czynników dotyczących 
podjęcia na nowo umorzonego postępowania 
przygotowawczego

Na początku rozważań należy zaznaczyć, że wskazane w art. 17§1 k.p.k. negatywne 
przesłanki procesowe odnoszą się zarówno do etapu wszczęcia, jak i kontynuowa-
nia postępowania już wszczętego, co oznacza, iż winny być uwzględniane przez sąd 
z urzędu na każdym etapie sprawy, w tym w toku postępowania odwoławczego3. 
Skuteczne powołanie się na ujemną przesłankę procesową w postaci powagi rze-
czy osądzonej, prowadzące do umorzenia postępowania toczącego się ponownie 
w odniesieniu do tego samego przedmiotu procesu, wymaga rzeczywistego ist-
nienia wcześniejszego orzeczenia rozstrzygającego o tym samym przedmiocie 
i zakresie odpowiedzialności karnej4. Nie jest dopuszczalne ponowne ściganie tej 
samej osoby za ten sam czyn przestępny, choćby z innym oskarżycielem i w innym 
postępowaniu5. W odniesieniu do przyczyn umorzenia zasadnie wskazuje R.A. 
Stefański, który zwraca uwagę, że w wypadku, gdy nie wykryto sprawcy, umorze-
nie postępowania z powodu niewykrycia sprawy może nastąpić tylko wówczas, 
gdy zostanie stwierdzone, że przestępstwo zaistniało, a więc nie wchodzą w grę 
przyczyny wymienione w art. 17§1 pkt 1-4, 6, 10 lub abolicja; w razie wystąpienia 
którejkolwiek z tych przyczyn ma ona pierwszeństwo przed niewykryciem sprawcy. 

 2 Postanowienie SN z dnia 30 maja 2017 r., sygn. IV KK 171/17, LEX nr 2327875.
 3 Postanowienie SN z dnia 9 grudnia 2015 r., sygn. V KK 281/15, LEX nr 1946390.
 4 Postanowienie SN z dnia 23 sierpnia 2007 r., sygn. IV KK 206/07, „Orzecznictwo Sądu 
Najwyższego w Sprawach Karnych” [dalej: OSNwSK] 2007, nr 1, poz. 1856, M. Rogalski, Tożsamość 
czynu w procesie karnym, „Państwo i Prawo” [dalej: PiP] 2005, nr 6, s. 49-64; M. Rogalski, Zasada 
ne bis in idem w polskim procesie karnym, „Studia Prawnicze” 2007, nr 2, s. 75.
 5 M. Rogalski, Glosa do postanowienia SN z dnia 28 października 2009 r., I KZP 21/09, 
„Orzecznictwo Sądów Polskich” [dalej: OSP] 2011, nr 1, poz. 1.
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W pełni należy podzielić pogląd, że przy zbiegu braku ustawowych znamion czynu 
zabronionego i przedawnienia wskazuje się tę pierwszą, gdyż nie może wygasnąć 
karalność czynu, który nie jest przestępstwem6.

Zasadniczym tytułowym czynnikiem jest problematyka wyjścia poza granice 
oskarżenia oraz powiązana z nią problematyka tożsamości czynu. Przedmiotowa 
tożsamość czynu jest warunkiem przyjęcia stanu prawomocności materialnej 
a nie jest tym warunkiem tylko wzajemne podobieństwo, identyczna kwalifikacja 
prawna, czy pomieszczenie zachowań w tożsamym przedziale czasowym7. Nie 
ma tożsamości czynu, zatem i powagi rzeczy osądzonej, gdy okresy przestępstwa 
(znęcania) pokrywają się ze sobą tylko częściowo, to jest okres objęty wyrokiem 
późniejszym wykracza poza okres przyjęty w wyroku wcześniejszym, choćby ich 
początek był jednoczesny8. Orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych 
podkreśla, że nie stanowi wyjścia poza granice oskarżenia, jeżeli czyn przypisany 
oskarżonemu w wyroku, mimo zmienionej kwalifikacji prawnej, według rozsądnej 
życiowej oceny dotyczy tego samego zdarzenia historycznego - faktycznego, tego 
samego czynu w znaczeniu ontologicznym, które stanowiło podstawę zarzutu 
określonego w akcie oskarżenia9. Znaczenie określenia „zdarzenie historyczne” 
obejmuje opisane w skardze wniesionej przez prokuratora zdarzenie faktyczne. 
Zdarzenie historyczne jest przy tym pojęciem o szerszym znaczeniu niż pojęcie 
„czynu” oskarżonego, polegającego na jego działaniu lub zaniechaniu10. Nie narusza 
granic skargi ukształtowanych wniesionym aktem oskarżenia dokonana przez sąd 
modyfikacja sposobu działania sprawcy, zakładająca odmienność przedsiębranych 
czynności, a w szczególności fizycznych przejawów aktywności oskarżonego11, co 
do dni podejmowania czynności sprawczych ujętych w opisie czynu zarzuconego 

 6 R.A. Stefański, Zbieg przyczyn umorzenia postępowania przygotowawczego, „Prokuratura 
i Prawo” [dalej: Prok. i Pr.] 2000, nr 4, s. 70-78.
 7 Postanowienie SN z dnia 23 stycznia 2018 r., sygn. III Ko 71/17, LEX nr 2434423.
 8 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 1 marca 2005 r., sygn. II AKo 12/05, 
„Krakowskie Zeszyty Sądowe” [dalej: KZS] 2005, nr 3, poz. 27.
 9 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 lipca 2018 r., sygn. III AKa 13918, LEX 
nr 2524904; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2017 r., sygn. III AKa 
298/16, LEX nr 2423353; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 lutego 2016 r., sygn. 
II AKa 367/15, LEX nr 2071581; Postanowienie SN z dnia 25 października 2012 r., sygn. IV KK 
87/12, LEX nr 1226759.
 10 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 lutego 2016 r., sygn. II AKa 367/15, LEX 
nr 2071581; Wyrok SN z dnia 26 listopada 2014 r., sygn. II KK 109/14, „Biuletyn Prawa Karnego” 
[dalej: Biul.PK] 2015/1/12-18.
 11 Postanowienie SN z dnia 10 sierpnia 2017 r., sygn. V KK 172/17, LEX nr 2350676; Wyrok 
Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu  dnia 26 listopada 2014 r., sygn. II AKa 328/14, LEX nr 1621280; 
Wyrok SN z dnia 18 lutego 2009 r., sygn. V KK 4/09, LEX nr 486533, Postanowienie SN z dnia 30 
sierpnia 2001 r., sygn. V KKN 111/01, LEX nr 51844.
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oskarżonym12 utrzymująca nie tylko tę samą kwalifikację13, rodzaj przestępstwa14, 
różności dóbr prawnych naruszonych czynem15, przedmiot zamachu16, identycz-
ność kręgu osób oskarżonych o udział w zdarzeniu, a także tożsamość określenia 
jego czasu i miejsca17, tożsamość osoby oskarżonego i pokrzywdzonego18 czy 
wreszcie zamiar sprawcy19. Sąd Apelacyjny w Łodzi wskazał, że tożsamość czynu 
jest wyłączona w następujących sytuacjach: 1) nastąpiła zmiana osoby sprawcy; 
w tym samym postępowaniu, skierowanym przeciwko jednej osobie, nie może być 
wydane orzeczenie w stosunku do innej osoby (zasada identyczności oskarżonego), 
2) nastąpiła zmiana dobra prawnego (przedmiotu ochrony), 3) nastąpiła zmiana 

 12 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 20 listopada 2012 r., sygn. II AKa 89/12, 
LEX nr 1237951.
 13 Postanowienie SN z dnia 10 sierpnia 2017 r., sygn. V KK 172/17, LEX nr 2350676; Wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 9 grudnia 2015 r., sygn. II AKa 155/15, LEX nr 2019905.
 14 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 lutego 2016 r., sygn. II AKa 367/15, 
LEX nr 2071581.
 15 Wyrok SN z dnia 26 listopada 2014 r., sygn. II KK 109/14, Biul.PK 2015/1/12-18; Wyrok 
SN z dnia 25 sierpnia 2010 r., sygn. II KK 186/10, LEX nr 619624. 
 16 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2017 r., sygn. III AKa 298/16, 
LEX nr 2423353; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 października 2017 r., sygn. 
III AKz 618/17, „Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Katowicach” [dalej: Biul.SAKa] 2017/4/14; Pos-
tanowienie SN z dnia 10 sierpnia 2017 r., sygn. V KK 172/17, LEX nr 2350676; Postanowienie SN 
z dnia 28 lutego 2017 r., sygn. III Ko 75/16, LEX nr 2238694; Wyrok SN z dnia 26 listopada 2014 r., 
sygn. II KK 109/14, Biul.PK 2015/1/12-18; Postanowienie SN z dnia 1 marca 2013 r., sygn. V KK 
394/12, LEX nr 1294462; Postanowienie SN z dnia 19 października 2010 r., sygn. III KK 97/10, 
LEX nr 846041.
 17 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2017 r., sygn. III AKa 298/16, 
LEX nr 2423353; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 października 2017 r., sygn. 
III AKz 618/17, Biul.SAKa 2017/4/14; Postanowienie SN z dnia 10 sierpnia 2017 r., sygn. V KK 
172/17, LEX nr 2350676; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 lutego 2016 r., sygn. 
II AKa 367/15, LEX nr 2071581; Wyrok SN z dnia 26 listopada 2014 r., sygn. II KK 109/14, Biul.
PK 2015/1/12-18; Postanowienie SN z dnia 21 sierpnia 2012 r., sygn. III KK 217/12, Wyrok SN 
z dnia 13 października 2011 r., sygn. IV KK 193/11, LEX nr 1027190; Postanowienie SN z dnia 
19 października 2010 r., sygn. III KK 97/10, LEX nr 846041; Wyrok SN z dnia 18 lutego 2009 r., 
sygn. V KK 4/09, LEX nr 486533; Postanowienie SN z dnia 30 sierpnia 2001 r., sygn. V KKN 
111/01, LEX nr 51844.
 18 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 lipca 2018 r., sygn. III AKa 139/18, 
LEX nr 2524904; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 października 2017 r., sygn. 
III AKz 618/17, Biul.SAKa 2017/4/14; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 lutego 
2016 r., sygn. II AKa 367/15, LEX nr 2071581; Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 
26 listopada 2014 r., sygn. II AKa 328/14, LEX nr 1621280; Wyrok SN z dnia 26 listopada 2014 r., 
sygn. II KK 109/14, Biul.PK 2015/1/12-18; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 2 czer-
wca 2014 r., sygn. II AKa 38/14, LEX nr 1477302; Wyrok SN z dnia 13 października 2011 r., sygn. 
IV KK 193/11, LEX nr 1027190; Postanowienie SN z dnia 19 października 2010 r., sygn. III KK 
97/10, LEX nr 846041.
 19 Postanowienie SN z dnia 10 sierpnia 2017 r., sygn. V KK 172/17, LEX nr 2350676; Pos-
tanowienie SN z dnia 19 października 2010 r., sygn. III KK 97/10, LEX nr 846041.
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osoby pokrzywdzonego i równocześnie wystąpiła jakakolwiek różnica dotycząca 
miejsca czynu, czasu czynu, przedmiotu wykonawczego lub ustawowych znamion 
czynu, 4) nie doszło do zmiany osoby pokrzywdzonego, ale ujawniły się co najmniej 
trzy różnice dotyczące miejsca czynu, czasu czynu, przedmiotu wykonawczego lub 
ustawowych znamion czynu, 5) w porównywalnych określeniach czynu zachodzą 
różnice tak istotne, że wedle rozsądnej życiowej oceny nie można ich traktować 
jako tego samego zdarzenia faktycznego20. Zatem granice oskarżenia są zachowane 
wtedy, gdy w miejsce czynu (bądź czynów) zarzuconego, w ramach tego samego 
zdarzenia faktycznego (historycznego) można przypisać oskarżonemu czyn ze 
zmienionym opisem, czy nawet oceną prawną, ale mieszczący się w tym samym 
zespole zachowań człowieka, które stały się podstawą poddania w akcie oskarże-
nia przejawów jego działalności wartościowaniu z punktu widzenia przepisów 
prawa karnego materialnego21. Tylko skazanie za czyn inny niż zarzucany, a więc 
stanowiący odmienne zdarzenie w tymże znaczeniu, byłoby naruszeniem zasady 
skargowości i stanowiłoby uchybienie procesowe o charakterze bezwzględnej 
przyczyny odwoławczej (art. 439§1 pkt. 9 w zw. z art. 17§1 pkt. 9 k.p.k.)22.

Przykładem przedstawianej przez orzecznictwo instytucji związanej z proble-
matyką podejmowania na nowo postępowania karnego jest czyn ciągły. Istota czynu 
ciągłego i powaga rzeczy osądzonej sprowadza się do akceptacji, że niedopuszczalne 
jest prowadzenie postępowania wtedy, gdy miałoby ono dotyczyć zachowania 
będącego elementem składowym i mieszczącego się w ramach czasowych czynu 
ciągłego, za który sprawca został prawomocnie skazany. Prawomocne skazanie 
za czyn ciągły rodzi bowiem powagę rzeczy osądzonej, co wyklucza przypisanie 
skazanemu kolejnych, takich samych jednostkowych zachowań z okresu opisanego 
w prawomocnym wyroku23. Jedynie wówczas, gdy sąd uznał, że objęte jednolitym 

 20 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25 września 2012 r., sygn. II Aka 69/12, LEX 
nr 1237100.
 21 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 lutego 2016 r., sygn. II AKa 367/15, 
LEX nr 2071581.
 22 Postanowienie SN z dnia 28 lutego 2017 r., sygn. III Ko 75/16, LEX nr 2238694.
 23 Postanowienie SN z dnia 27 września 2013 r., sygn. II KK 221/13, LEX nr 1375162, 
Wyrok Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 3 lipca 2013 r., sygn. II Ko 87/13, KZS 2013, nr 7-8, 
poz. 48; Wyrok SN z dnia 19 lutego 20113 r., sygn. II KK 23/13, LEX nr 1277707; Wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 4 września 2012 r., sygn. II AKa 264/12, KZS 2013, nr 4, poz. 
48; Wyrok SN z dnia 5 stycznia 2011 r., sygn. V KK 64/10, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba 
Karna i Wojskowa” [dalej: OSNKW] 2011/2/14; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 
14 grudnia 2010 r., sygn. II AKa 191/10, KZS 2011, nr 4, poz. 37; Wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Lublinie z dnia 29 lipca 2010 r., sygn. II AKa 138/10, KZS 2010, nr 12, poz. 54; Wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Lublinie z dnia 6 lipca 2010 r., sygn. II AKa 55/10, LEX nr 628242; Wyrok SN 
z dnia 26 lipca 2007 r., sygn. IV KK 153/07, OSNwSK 2007/1/1735; Wyrok SN z dnia 25 maja 
2005 r., sygn. III KK 95/05, OSNwSK 2005/1/1061; Uchwała SN z dnia 21 listopada 2001 r., sygn. 
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zamiarem zachowania oskarżonego stanowią jeden czyn zabroniony w rozumieniu 
art. 12 k.k., zakres powagi rzeczy osądzonej wyznaczony jest ustalonym w wyroku 
skazującym lub warunkowo umarzającym czasem jego popełnienia24.

Innym czynnikiem jest relacja między czynem współukaranym a czynem 
następczym w kontekście jedności czynu. Trafnie wypowiada się w tym aspekcie 
Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 2 października 2007 r., stwierdzając, 
że przyjęcie, iż czyn stanowi współukarany czyn następczy nie daje podstawy do 
umorzenia postępowania w tej części. Czyn następczy w sensie prawnym tworzy 
z czynem głównym określoną całość, prawną jedność. Umarzanie postępowania, 
co do części czynu potraktowanej jako czyn następczy, byłoby naruszeniem zasady 
jedności czynu. Prawidłowym rozwiązaniem zaistniałej sytuacji jest przypisanie 
sprawcy czynu głównego z odpowiednim zaznaczeniem, iż czyn ten obejmuje 
również inny czyn potraktowany przez sąd jako następczy25.

Na kolejne przedmiotowe czynniki wskazuje Sąd Apelacyjny w Gdańsku, pod-
nosząc, że przyjęcie odmiennej kwalifikacji prawnej czynu nie otwiera możliwości 
ponownego postępowania. Nowe postępowanie nie jest także dopuszczalne w razie 
uprzedniego niepełnego rozpoznania sprawy. Powaga rzeczy osądzonej nie pozwala 
na ponowne postępowanie przeciwko tej samej osobie o ten sam przedmiot odpo-
wiedzialności prawnej, innymi słowy - o ten sam czyn w znaczeniu prawnym26. 
Sąd Najwyższy słusznie zaznacza, że stan powagi rzeczy osądzonej tworzy tylko 
tożsamość nowych faktów i dowodów stanowiących podstawę wniosków, a nie 
to, że podstawy są niemalże identyczne27. W odniesieniu do tytułowej proble-
matyki słusznie M. Rogalski wskazuje, że obowiązywanie zasady ne bis in idem 
wynika jednak przede wszystkim z treści art. 17§1 pkt. 7 k.p.k. Zgodnie z tym 
przepisem, gdy postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby 

I KZP 29/01, OSNKW 2002/1-2/2; P. Kardas, Okoliczności wyłączające przestępność lub karalność 
zachowania a konstrukcja czynu ciągłego, Prok. i Pr. 2008, nr 1, s. 5-31.
 24 Postanowienie SN z dnia 27 września 2013 r., sygn. II KK 221/13, LEX nr 1375162, Wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 września 2010 r., sygn. II AKa 85/10, LEX nr 677927; 
P. Kardas, Res iudicata a konstrukcja czynu ciągłego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 
2007, nr 2, s. 53-99; M. Maraszek, Glosa do wyroku SN z dnia 22 stycznia 2014 r., III KK 440/13, 
LEX/el. 2014; M. Rogalski, Glosa do uchwały SN z dnia 15 czerwca 2007 r., I KZP 15/07, OSP 2008, 
nr 2, poz. 15; M. Rogalski, Tożsamość…, op. cit., s. 49-64.
 25 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 2 października 2007 r., sygn. II AKa 211/07, 
LEX nr 357209; D. Drejewicz, Glosa do wyroku SN z dnia 16 listopada 2009 r., IV KK 98/09, PiP 
2011, nr 3, s. 132-137.
 26 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 16 stycznia 2013 r., sygn. II AKa 441/12, 
„Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku” 2013/3/168-171; Wyrok Sądu Apela-
cyjnego w Lublinie z dnia 11 sierpnia 2009 r., sygn. II AKa 132/09; Wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Gdańsku z dnia 15 października 2008 r., sygn. IV KK 118/08, LEX nr 469410.
 27 Postanowienie SN z dnia 16 grudnia 2004 r., sygn. IV Kz 57/04, OSNwSK 2004/1/2417.
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zostało prawomocnie zakończone, nie można wszcząć postępowania, a wszczęte 
należy umorzyć. Przepis ten formułuje więc wprost zakaz ponownego prowadze-
nia postępowania w tej samej sprawie. Zakaz ne bis in idem oznacza, że nie tylko 
nie można wymierzyć ponownie w tej samej sprawie kary, ale w ogóle nie można 
wszcząć i prowadzić postępowania28.

Tytułowa problematyka dotyczy także relacji między odpowiedzialnością karną 
a odpowiedzialnością administracyjną. M. Rogalski trafnie podnosi, że o charakte-
rze postępowania, w ramach którego dochodzi do wymierzenia sankcji o charak-
terze administracyjnym, dublującej sankcję o charakterze penalnym, decydować 
musi nie tylko rodzaj i charakter prawny wymierzanej sankcji, ale także funkcja, 
jaką pełnią oba wchodzące w grę reżimy odpowiedzialności29. Kontynuując swoje 
stanowisko M. Rogalski podaje przykład: Nie można traktować obligatoryjnego 
cofnięcia pozwolenia na broń jako kary dodatkowej wobec kary orzeczonej przez 
sąd karny za popełnienie przestępstw przeciwko zdrowiu, życiu lub mieniu; nie 
można również traktować jej nałożenia jako powtórnego ukarania za ten sam czyn, 
prowadzącego do złamania zasady ne bis in idem30.

Podsumowując należy podkreślić, że w sytuacji, gdy prawomocne umorzenie 
w fazie in rem postępowania przygotowawczego doprowadziło do wygaśnięcia 
skargi publicznej, a nie zastosowano instytucji procesowych pozwalających na jej 
odzyskanie, prokurator nie dysponuje już prawem do oskarżania. Uprzednie pra-
womocne umorzenie postępowania przygotowawczego bez zastosowania instytucji 
przewidzianych w art. 327§1 i § 2 k.p.k. i art. 328 k.p.k. nie pozwala już kontynu-
owania czynności procesowych w ramach dotychczasowego postępowania lub ich 
przeprowadzania w innym postępowaniu31. Nie można umorzyć postępowania np. 
z powodu śmierci podejrzanego w sytuacji, gdy zostanie stwierdzone, że działał 
on w granicach obrony koniecznej, gdyż wówczas przyczyną umorzenia może być 
stanowienie przez ustawę, że sprawca nie popełnia przestępstwa (art. 17§1 pkt. 2 
k.p.k.). W wypadku, gdy nie wykryto sprawcy, umorzenie postępowania z powodu 
niewykrycia sprawy może nastąpić tylko wówczas, gdy zostanie stwierdzone, że 
przestępstwo zaistniało, a więc nie wchodzą w grę przyczyny wymienione w art. 
17§1 pkt. 1-4, 6, 10 lub abolicja; w razie wystąpienia którejkolwiek z tych przyczyn 
ma ona pierwszeństwo przed niewykryciem sprawcy. W pełni należy podzielić 

 28 M. Rogalski, Zasada…, op. cit., s. 75.
 29 M. Rogalski, Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność administracyjna, „Ius Novum” 
2014, nr 1, s. 66-80.
 30 Tamże.
 31 Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 13 listopada 2013 r., sygn. IV Ka 67/13, LEX 
nr 1715357.
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pogląd, że przy zbiegu braku ustawowych znamion czynu zabronionego i przedaw-
nienia wskazuje się tę pierwszą, gdyż nie może wygasnąć karalność czynu, który 
nie jest przestępstwem32.

III. Podsumowanie

Przedstawione w niniejszym artykule czynniki opisane w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego i sądów powszechnych stanowią ważne wskazania, na które należy 
zwrócić uwagę w celu zachowania skuteczności w aspekcie wpływu tych czyn-
ników na dopuszczalność wszczęcia i prowadzenia podjętego postępowania 
przygotowawczego, zakresu jego prowadzenia oraz skuteczności wykorzystania 
jego wyników oraz stanowią podstawę debaty na tytułowy temat.
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Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja czynników dotyczących podjęcia na nowo 
umorzonego postępowania przygotowawczego w  orzecznictwie Sądu Najwyższego 
i  sądów powszechnych. Prezentacja omawianej tematyki zostanie przedstawiona 
w aspekcie wpływu tych czynników na dopuszczalność wszczęcia i prowadzenia tego 
postępowania, zakresu jego prowadzenia oraz skuteczności wykorzystania jego wyników.

SŁOWA KLUCZOWE: wyroki sądowe, wszczęcie postępowania karnego, podjęcie postę-
powania przygotowawczego, Sąd Najwyższy, sądy powszechne.
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Summary
The aim of this article is to present factors, which are connected with taking decision 
about resume preparatory criminal proccedings. Presentation of these factors is based 
on analysis judgments by Supreme Court and common courts in Poland. These analysis 
concentrate with factor affecting the initiate and conduct criminal proccedings, scope 
of course that proccedings and criminal effectiveness in used of results.

KEY WORDS:  judicial decisions, to initiate criminal proccedings, to resume preparatory 
criminal proccedings, Supreme Court, common courts. 
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Mirosław Kopeć

O potrzebie wprowadzenia pisemnej 
interpretacji przepisów dotyczących 
prawa do emerytury
The need to introduce a written interpretation of the provisions on the 
right to a retirement pension

I. Prawo do wcześniejszej emerytury

Nabycie prawa do emerytury jest dla wielu długo oczekiwanym momentem. 
W tym czasie nie świadczy się pracy, można więcej czasu poświęcić rodzinie, 
przyjaciołom, swoim zainteresowaniom itp. Podstawowym wymogiem jest uzy-
skanie odpowiedniego wieku, zwanego potocznie emerytalnym, oraz posiadanie 
wymaganego prawem stażu pracy. Oczywiście są to ogólne kryteria, od których 
ustawodawca wprowadza, wcale nierzadko – wyjątki.

W niektórych przypadkach, aby uzyskać prawo do wcześniejszej emerytury 
ustawodawca wymaga, aby przyszły emeryt nie pozostawał w stosunku zatrud-
nienia. Tak na przykład w ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela1, 
ustawodawca przewidział możliwość nabycia prawa do wcześniejszej emerytury. 
Takie uprawnienie wynika m. in. z art. 88 ust. 1 cytowanej ustawy. Zgodnie 
z tym przepisem nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 
20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, 
placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla 
nieletnich - dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania 
pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą – po roz-
wiązaniu na swój wniosek stosunku pracy - przejść na emeryturę. Co do zasady, 
poza wyjątkami przewidzianymi w art. 88 ust. 1a Karty Nauczyciela, z prawa 

 1 Tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 967 ze zm. 
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do wcześniejszej emerytury może skorzystać nauczyciel, który na swój wniosek 
rozwiązał stosunek pracy. 

Warunkiem przejścia na emeryturę w myśl powyższych przepisów jest roz-
wiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela. Ustawa przewiduje nieliczne 
wyjątki od tego ostatniego warunku. Warunek rozwiązania stosunku pracy na 
wniosek nauczyciela nie jest wymagany, jeżeli rozwiązano z nim ten stosunek na 
podstawie art. 20 Karty Nauczyciela, lub stosunek pracy wygasł z mocy prawa na 
skutek upływu 6-miesięcznego okresu przebywania w stanie nieczynnym, albo 
na skutek odmowy przyjęcia pracy w razie zaistnienia takiej możliwości. Jeżeli 
nauczyciel przed przejściem na emeryturę był zatrudniony u kilku pracodawców, 
to warunek rozwiązania stosunku pracy jest spełniony, jeżeli nauczyciel rozwiąże 
stosunek pracy ze wszystkimi pracodawcami, na rzecz których wykonywał pracę 
uznawaną za pracę nauczycielską2.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, przepis art. 88 ust 1 Karty 
Nauczyciela jest przepisem szczególnym w stosunku do przepisów ustawy 
z 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i w zakre-
sie uprawnień emerytalnych nauczycieli normuje wszystkie wymagania, których 
spełnienie uprawnia nauczyciela do przejścia na emeryturę w niższym wieku3. 
Dlatego też rozwiązanie stosunku pracy w trybie określonym w Karcie Nauczy-
ciela jest warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o wcześniejszą emeryturę 
nauczycielską. Warto zauważyć, że rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić 
po wydaniu decyzji ZUS – w trakcie postępowania odwoławczego przed sądem. 
Wówczas to sąd, w zmienionym już stanie faktycznym winien przyznać emery-
turę nauczycielską, oczywiście po spełnieniu pozostałych jeszcze przesłanek4. 
Wydaje się, że z uwagi na model pełnej apelacji w sprawach cywilnych, takie 
rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić również w trakcie postępowania 
apelacyjnego. 

Podobnie art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomosto-
wych5, uzależnia nabycie prawa do emerytury pomostowej m.in. od rozwiązania 
stosunku pracy. Zgodnie z tym przepisem, prawo do emerytury pomostowej, 
z uwzględnieniem art. 5-12 tejże ustawy, przysługuje pracownikowi, który speł-
nia łącznie następujące warunki:

 2 M. Szymańska, w: A. Barański, M. Szymańska, J. Rozwadowska-Skrzeczyńska, Karta 
Nauczyciela. Komentarz, Warszawa 2015, s. 435.
 3 Zob. wyrok SN z dnia 25 czerwca 2010r., II UK 64/10, Lex nr 607446.
 4 Zob. wyrok SN z dnia 12 kwietnia 2012r., II UK 235/11, Lex nr 1216853.
 5 Tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1924. 
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1. urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;
2. ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze 

wynoszący co najmniej 15 lat;
3. osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat 

dla mężczyzn;
4. ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych 

w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS6, wynoszący co 
najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;

5. przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach 
lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy 
lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;

6. po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;

7. nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

II. Rozwiązanie stosunku pracy jako warunek 
konieczny nabycia prawa do wcześniejszej 
emerytury

Rozwiązanie stosunku  pracy może nastąpić znacznie wcześniej, niż złożenie 
wniosku o emeryturę pomostową. Ustawa o emeryturach pomostowych nie 
formułuje wymogu pozostawania w zatrudnieniu w dacie złożenia wniosku 
o emeryturach pomostowych. Należy zatem przyjąć, że bez względu na postawę 
prawną ubiegania się o to świadczenie, warunek bycia pracownikiem trzeba 
powiązać z przesłanką wymagania okresu pracy w szczególnych warunkach 
lub pracy o szczególnych charakterze i odnieść ją do całego okresu podleganiu 
ubezpieczeniu. Podobnie należy rozumieć warunek rozwiązania stosunku pracy 
przez osobę ubiegającą się o emeryturę pomostową. Taka wykładnia art. 4 ustawy 
o emeryturach pomostowych uprawnia do wniosku, że prawo do takiego świad-
czenia przysługuje też osobie, która w dniu osiągnięcia wieku uprawniającego do 
emerytury pomostowej nie pozostawała w zatrudnieniu. Rozwiązanie stosunku 
pracy musi nastąpić po osiągnięciu wymaganego okresu pracy w szczególnych 

 6 W cytowanym przepisie chodzi o ustawę z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1270 ze zm. 
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warunkach lub pracy o szczególnym charakterze, a nie po osiągnięciu wieku 
uprawniającego do emerytury pomostowej7.

W literaturze podkreśla się, że w polskim systemie ubezpieczeń społecznych 
rozwiązanie stosunku pracy jest traktowane nie jako przesłanka nabycia prawa 
do świadczenia emerytalnego, lecz jako warunek realizacji prawa do emerytury 
nabytego przez pracownika. Dla pracowników, którzy noszą się z zamiarem 
złożenia wniosku o emeryturę pomostową lub emeryturę nauczycielską, waru-
nek rozwiązania stosunku pracy może być trudny do spełnienia. Takie osoby 
mogą być niepewne tego, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych podzieli ich 
stanowisko w zakresie spełnienia warunków do otrzymania tych emerytur. 
Wątpliwości mogą pojawić się na skutek braków w dokumentacji dotyczącej 
przebiegu zatrudnienia, niejednoznaczności przepisów określających rodzaje 
prac w szczególnych warunkach lub w szczególnych charakterze, nieprecyzyjne 
świadectwa pracy, zmieniające się przepisy dotyczące emerytur. Bardzo istotne 
trudności natury praktycznej mogą pojawić się w związku z likwidacją zakładu 
pracy i niewłaściwym przechowywaniem dokumentacji pracowniczej. Niestety 
zdarza się, że wraz z likwidacją zakładu pracy, likwidowana jest także jego 
dokumentacja, w tym pracownicza. W takich przypadkach, mimo spełnienia 
wszystkich przesłanek koniecznych do uzyskania emerytury w obniżonym wieku, 
może pojawić się problem natury formalnej, polegający na nieudowodnieniu 
okresów zatrudniania, lub braku takiego udowodnienia zgodnie ze stanowiskiem 
organu rentowego. 

Ewentualne braki w dokumentacji mogą zostać zastąpione innymi dowodami, 
w tym dowodami z wyjaśnień wnioskodawcy, zeznań świadków, opinii biegłego 
itp., jednak w takim przypadku wnioskodawca zawsze naraża się na odmowę 
przyznania prawa do emerytury przez ZUS i na długą drogę sądową. Jeżeli 
dopiero Sąd przyzna prawo do emerytury, to wnioskodawcy służy emerytura 
od dnia złożenia wniosku. Nie mniej jednak na czas postępowania przed ZUS 
i sądem pozbawia się źródła dochodu, z uwagi na konieczność rozwiązania 
stosunku pracy. 

Wątpliwości, co do tego, czy spełnione są wszystkie warunki nabycia prawa 
do emerytury pomostowej lub emerytury nauczycielskiej oraz czy uda się 
udowodnić spełnienie tych wymagań może rodzić po stronie ubezpieczonego 
niepewność w zakresie rozwiązania stosunku pracy i złożenia wniosku o tą 

 7 M. Zieleniecki w: K. Antonów (red.), M. Bartnicki, B. Suchacki, M. Zieleniecki, Emerytury 
i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz, Warszawa 2014, 
s. 781.
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emeryturę. Orzecznictwo Sądu Najwyższego wyklucza możliwość ubiegania się 
przez ubezpieczonego o stwierdzenie przez organ rentowy lub sąd okresów ubez-
pieczenia dla celów ustalenia uprawnień z ubezpieczenia społecznego, w sytuacji 
gdy jest to możliwe w ramach postępowania o ustalenie prawa do świadczenia 
prowadzonego przez organ rentowy. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem 
Sądu Najwyższego, ubezpieczony nie może uzyskać ustalenia przez sąd okresów 
ubezpieczenia dla celów ustalenia uprawnień z ubezpieczenia społecznego ani 
dowodów, które miałyby być wykorzystane w innym postępowaniu8. Inaczej rzecz 
ujmując, ubezpieczony nie ma możliwości ustalenia prawomocnym wyrokiem 
sądowym okoliczności faktycznych, które w trakcie ubiegania się o wcześniejszą 
emeryturę mogą okazać się sporne w sporze z ZUS. Jedyną możliwością w tym 
zakresie jest rozwiązanie stosunku pracy, i oddanie całego zagadnienia dotyczą-
cego prawa do emerytury do rozstrzygnięcia sądowego. 

Organ rentowy nie ma możliwości ustalenia prawa do emerytury pomostowej 
lub emerytur nauczycielskiej, w sytuacji gdy nie został spełniony którykolwiek 
z warunków stawianych przez ustawodawcę, w tym także warunek wcześniej-
szego rozwiązania stosunku pracy. W celu ograniczenia wspomnianego wcześniej 
ryzyka utraty źródła utrzymania, ukształtowała się praktyka występowania przez 
ubezpieczonych do organów rentowych z wnioskiem o przyznanie prawa do 
emerytury pomostowej lub nauczycielskiej, jeszcze przed formalnym rozwią-
zaniem stosunku pracy. W takim wniosku ubezpieczeni domagają się ustalenia 
przez organy rentowe spełnienia wszystkich poza rozwiązaniem stosunku pracy, 
warunków do nabycia prawa do emerytury pomostowej lub nauczycielskiej9. 
Jednak taki wniosek może nie spotkać się z przychylnością ZUS, który wyda 
decyzję o odmowie przyznania prawa do emerytury, podając jako przyczynę brak 
rozwiązania stosunku pracy. Ewentualne odwołanie do sądu może być oddalone 
z tej samej przyczyny, nie badając innych przesłanek. Inaczej rzecz ujmując, 
brak rozwiązania stosunku pracy jest w takim przypadku jedyną i samodzielną 
podstawą oddalenia wniosku ubezpieczonego. Nie oznacza to wcale, że pozo-
stałe warunki nie zostały spełnione, ponieważ brak rozwiązania stosunku pracy 
może stanowić samodzielną i niezależną postawę do wydania decyzji odmownej 
przez ZUS i oddalenia odwołania przez sąd. Zatem ani ZUS, ani sąd nie będą 
w takim przypadku badali spełnienia pozostałych przesłanek niezbędnych do 

 8 Zob. wyrok SN z dnia 12 maja 2005 r., I UK 245/04, OSNPUSiSP 2006, nr 3-4, poz. 57, 
oraz powołane tam orzeczenia Sądu Najwyższego. 
 9 M. Zieleniecki, op. cit., s. 793.
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nabycia prawa do emerytury, skoro już na wstępie zaznacza się brak w postaci 
nierozwiązania stosunku pracy. 

III. Postulaty de lege ferenda

Aby zapobiec powstawaniu stanu niepewności postuluje się wprowadzenie do 
ustawy o emeryturach i rentach instytucji pisemnej interpretacji przepisów 
dotyczących prawa do emerytury. Takie rozwiązanie sprawia, że ubezpieczony 
mógłby złożyć taki wniosek do Dyrektora ZUS, który miałby 30 dni na wydanie 
pisemnej interpretacji dotyczącej przepisów prawa do emerytury. Postuluje się, 
aby takie uprawnienia miały jedynie Dyrektor ZUS, aby zapewnić jednolitość 
wydawanych interpretacji. We wniosku ubezpieczony powinien przedstawić stan 
faktyczny, z którym wiąże określone skutki prawne oraz przedstawić dowody, 
na potwierdzenie tych twierdzeń. We wniosku ubezpieczony powinien zawrzeć 
również swoje stanowisko w sprawie i je uzasadnić – inaczej rzecz ujmując, 
winien wskazać, jaką okoliczność chce wykazać, np. długość okresów składko-
wych, nieskładkowych, pracę w warunkach szczególnych lub pracę nauczycielską 
i ich okres. 

Wydanie interpretacji powinno być zwolnione z opłaty, chociaż przykłady 
innych interpretacji pokazują, że ustawodawca przewiduje opłatę od wniosku 
w niewielkiej wysokości. Jeżeli Dyrektor ZUS nie wydałby interpretacji w ter-
minie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, to należałoby uznać, że zgadza się 
ze stanowiskiem wnioskodawcy. Na wydaną decyzję wnioskodawcy powinno 
służyć prawo odwołania do sądu. Co istotne, wydana interpretacja nie byłaby 
wiążąca dla wnioskodawcy, a byłaby wiążąca dla organów rentowych w przy-
szłości, o ile nie ujawniłyby się nowe fakty i dowody nieznane wcześniej dyrek-
torowi ZUS w dacie wydawania interpretacji. Przed wydaniem interpretacji 
dyrektor ZUS powinien zapoznać się z aktami osobowymi ubezpieczonego, 
które znajdują się w organie rentowym, oraz z dowodami zaproponowanymi 
przez ubezpieczonego. 

Wprowadzenie powyższego rozwiązania dałoby możliwość uzyskania wiążą-
cego dla organów rentowych stanowiska w przedmiocie przede wszystkim przy-
szłego zdarzenia, jakim miałoby być rozwiązanie stosunku pracy. Wnioskodawca 
przed podjęciem tak ważnej decyzji jak rozwiązanie stosunku pracy, miałby 
jasną sytuację w przedmiocie swojej sytuacji emerytalnej. Organ rentowy miałby 
możliwość stwierdzić, że wnioskodawca spełnia wszystkie, oprócz rozwiązania 
stosunku pracy, przesłanki do nabycia wcześniejszej emerytury. Ewentualny 
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spór organu rentowego z wnioskodawcą byłby przedmiotem postępowania 
sądowego, z tą jednak różnicą, że wnioskodawca nadal pozostawałby w stosunku 
zatrudniania i nie pozbawiał się źródła dochodu. 

IV. Podobne rozwiązania prawne

Konstrukcja proponowanej instytucji jest analogiczna jak rozwiązania przyjęte 
na gruncie ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców10, a wcześniej 
w ustawie z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej11. Podobne 
do postulowanych rozwiązania istnieją na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. Ordynacja podatkowa12. 

Zgodnie z art. 34 ustawy – Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może 
złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej 
wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, 
z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej 
sprawie (interpretacja indywidualna). Ust. 2 omawianego przepisu stanowi, 
że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może dotyczyć zaistniałego 
stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Zaś zgodnie z ust. 3, przedsiębiorca 
we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przedstawia zaistniały stan 
faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie. Regulacja 
interpretacji indywidualnej, zawarta w art. 34-36 ustawy – Prawo przedsię-
biorców, jest tożsama z poprzednim uregulowaniem tej instytucji, jaka miała 
miejsce w czasie obowiązywania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 nieobowiązującej już ustawy o swobodzie działal-
ności gospodarczej, przedsiębiorca mógł złożyć do właściwego organu admini-
stracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie 
pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z któ-
rych wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej 
oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidual-
nej sprawie. Zgodnie z ust. 2, wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć 
zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Przedsiębiorca, w myśl 
kolejnych ustępów cytowanego artykułu, we wniosku o wydanie interpretacji 

 10 Dz.U. nr 646 ze zm. 
 11 Tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 2168 ze zm.
 12 Tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 800, ze zm. 
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jest obowiązany przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne 
stanowisko w sprawie. Wniosek o wydanie interpretacji zawierać musiał również: 
firmę przedsiębiorcy, oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania 
i adresu przedsiębiorcy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer w reje-
strze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca 
taki numer posiada,  adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż 
adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy. Udzielenie interpretacji 
następowało w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie. Interpretacja 
zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska w sprawie wraz z uzasadnieniem 
prawnym oraz pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia. Wniosek 
o wydanie interpretacji podlegał opłacie w wysokości 40 zł. Analogiczne rozwią-
zania przyjął ustawodawca na gruncie obecnie obowiązującej ustawy – Prawo 
przedsiębiorców, stąd też dotychczasowy dorobek doktryny i orzecznictwa w tym 
zakresie zachowuje nadal swoją aktualność. 

Art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej obowiązywał od 25 
sierpnia 2008r. Ustawodawca wprowadził omawianą regulację jako wyraz uła-
twienia przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej. W ten sposób 
ustawodawca dał przedsiębiorcom możliwość interpretacji ich sytuacji prawnej 
w zakresie szerszym niż tylko w zakresie interpretacji indywidualnych przepisów 
prawa podatkowego13. 

Podobnie na gruncie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawa ta daje możli-
wość podatnikowi wyjaśnienia wątpliwości w zakresie swojej sytuacji, tak obecnej 
jak i przyszłej. Zgodnie z art. 14 b § 1 tej ustawy, Dyrektor Krajowej Informacji 
Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej spra-
wie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). 
Zgodnie z paragrafami następnymi, wniosek o interpretację indywidualną może 
dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych, przedmiotem 
wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy prawa podatko-
wego regulujące właściwość oraz uprawnienia i obowiązki organów podatko-
wych. Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany 
jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo 
zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie 
oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego14. Organy podat-
kowe oceniają, czy stanowisko podatnika jest prawidłowe. Warto zauważyć, że 

 13 C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2011, 
s. 101. 
 14 A. Kabat, Wiążące interpretacje przepisów prawa podatkowego – korzyści po zmianach? 
Cz. I, Prawo i Podatki, 2007, nr 2, s. 7 i n. 
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pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego funkcjonują na gruncie 
ustawodawstw wielu krajów, stając się standardem w tym zakresie15.  

V.Podsumowanie

Skoro zatem na gruncie ustawy – Prawo przedsiębiorców i Ordynacja podat-
kowa, pewne podmioty, często będącymi profesjonalnymi uczestnikami obrotu 
gospodarczego, mają możliwość domagania się wyjaśnienia ich sytuacji na tle 
obowiązujących przepisów, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie uprawnienie 
dać także osobom ubiegającym się o wcześniejszą emeryturę. Często są to osoby 
nie mające do czynienia na co dzień z gąszczem przepisów prawnych. 

Taka instytucja pozwoliłaby przyszłym emerytom na podjęcie decyzji o roz-
wiązaniu stosunku pracy w tych wypadkach, gdy jest to konieczne, aby uzyskać 
prawo do emerytury. Takie uregulowanie pozwoliłoby na jednolite stosowanie 
przepisów regulujących prawo do emerytury, a jednocześnie potwierdzałoby 
prawidłowe rozumienie danego przepisu przez podmiot, który zamierza ubiegać 
się o emeryturę, w kontekście przedstawionego i wykazanego stanu faktycznego.

Postulowane rozwiązanie miałoby bez wątpienia również swój walor eko-
nomiczny. Grono osób, które kontynuują zatrudnienie do czasu osiągnięcia 
powszechnego wieku emerytalnego, mogłoby rozwiązać swój stosunek pracy, 
mając już ustalone i wiążące dla ZUS przesłanki do nabycia prawa do wcześniej-
szej emerytury. Oczywistym jest, że na skutek odejścia pracownika na wcze-
śniejszą emeryturę, pracodawca będzie poszukiwał nową osobę na to miejsce. 

Zastosowanie się do pisemnej interpretacji przez ubezpieczonego nie może 
mu szkodzić. W omawianej regulacji winien znajdować się zapis, zgodnie z któ-
rym zastosowanie się przez ubezpieczonego do interpretacji Dyrektora ZUS nie 
może szkodzić temu pierwszemu. Z punktu widzenia przepisów Konstytucji RP 
nie można oczywiście wymagać, aby pisemna interpretacja była wiążąca dla 
Sądu, na etapie ewentualnego postępowania sądowego. Zgodnie bowiem z art. 
178 ust. 1 Ustawy z dnia 02.04.1997 r. Konstytucja RP, sędziowie w sprawowani 
urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Niezawisłość 
sędziowska wymaga, aby Sąd stosował prawo nie będąc związanym wykładnią, 
którą dokonał Organ ZUS. To oznacza, że pisemna interpretacja byłaby wiążąca 
tylko dla Organów Rentowych, nigdy zaś dla Sądów.

 15 W. Morawski, Interpretacje prawa podatkowego i celnego – stabilność i zmiana, Warszawa 
2012, s. 344 i n. 
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Jednak wydaje się, że postulowane rozwiązanie jest oczekiwane z punktu 
widzenia osób, które pragną skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury. 
Rozwiązanie polegające na wprowadzeniu pisemnej interpretacji przepisów 
określających prawo do emerytury pozwoliłoby na znaczne wyeliminowanie 
ryzyka łączącego się z koniecznością rozwiązania stosunku pracy. Proponowana 
regulacja ma również swój walor ekonomiczny – pozwalający na znalezienie 
zatrudniania zwłaszcza wśród młodych nauczycieli. Ponadto, daje możliwość 
uzyskania gwarancji przez grupę ludzi, którzy często sami nie są w stanie prawi-
dłowo ocenić swojej sytuacji prawnej i są skazani na interpretację przez organy 
rentowe, już w czasie po rozwiązaniu stosunku pracy. 
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Streszczenie
W niektórych przypadkach, aby uzyskać prawo do wcześniejszej emerytury, jak w przy-
padku tzw. emerytury nauczycielskiej lub pomostowej ustawodawca wymaga, aby 
przyszły emeryt nie pozostawał w stosunku zatrudnienia. Rozwiązanie stosunku pracy 
może być jednak ryzykowne, z  uwagi na możliwość zakwestionowania pozostałych 
przesłanek przez organ rentowy. W tym celu postuluje się wprowadzenie do polskiego 
systemu prawa pisemnej interpretacji przepisów dotyczących prawa do emerytury. 
Rozwiązanie takie daje pewność osobie, która zamierza skorzystać z prawa do wcze-
śniejszej emerytury, że spełnia wszystkie przesłanki do nabycia tego prawa. Wówczas 
rozwiązanie stosunku pracy jest formalnością, nie niosącą za sobą żadnego ryzyka. 

SŁOWA KLUCZOWE: prawo do emerytury, pisemna interpretacja przepisów prawa, 
rozwiązanie stosunku pracy, wiek emerytalny, aktywizacja zawodowa. 

Summary
In some cases, to get the right to early retirement, as in the case of teacher’s or bridg-
ing pension the legislator requires that the future pensioner should not remain in the 
employment relationship. However, termination of the employment relationship may 
be risky due to the possibility of challenging the remaining premises by the pension 
body. To this end, it is postulated to introduce in the Polish legal system a written inter-
pretation of the provisions on the right to a retirement pension. Such a solution gives 
certainty to the person who intends to take advantage of the right to early retirement, 
that he / she fulfills all the conditions to acquire this right. Then, the termination of 
the employment relationship is a formality that does not carry any risk.

KEY WORDS: the right to a pension, written interpretation of the law, termination of 
employment, retirement age, professional activation.
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Marek Stych

Wybrane aspekty prawne 
i organizacyjne transportu zwierząt 
gospodarskich
Livestock Transport: Selected Legal and Organizational Issues

I. Wstęp

Współcześnie transport żywych zwierząt gospodarskich jest rozpowszechniony1 
i znacząco różni się od transportu dóbr materialnych. Jest bowiem on obcią-
żony dużym ryzykiem narażenia zwierząt na stres, cierpienie ale również może 
doprowadzić w niektórych przypadkach do ich śmierci. Wystąpienie określonego 
ryzyka podczas transportu może wynikać z różnych przyczyn, może to być 
np.: reakcja stresowa podczas załadunku zwierzęcia, warunki jego transportu, 
ograniczony dostęp do wody i paszy podczas transportu, zmienne warunki 
klimatyczne, hałas, czy wreszcie problemy z utrzymaniem postawy pionowej. 

Dlatego też na szczeblu unijnym jak i krajowym pojawiła się konieczność 
uregulowania prawnego problematyki organizacji transportu drogowego zwie-
rząt gospodarskich, co w perspektywie miało na celu ujednolicenie rozwiązań 
w tym zakresie. W ostatnich kilku latach akty prawne normujące powyższe 
zagadnienie zostały rozbudowane a przede wszystkim doprecyzowane. Nie bez 
znaczenia pozostają kwestie kosztów transportowania zwierząt.

 1 Statystyki dotyczące przewozu zwierząt na terenie Unii Europejskiej i spoza niej wska-
zują, że liczba wszystkich transportowanych żywych zwierząt gospodarskich w latach 2005-2009 
wzrosła o 15%. Transport długodystansowy stanowi często ponad połowę wszystkich przewozów 
zwierząt. Średnio udział takich transportów w latach 2007-2009 wynosił dla bydła 57%, dla koni 
68%, dla owiec 64%, jedynie w przypadku trzody chlewnej był niższy i wynosił 40% - http://www.
controlpost.eu/joomla/images/journal/pubblications/Wies-Jutra-October-2012-PL.pdf [ dostęp: 
20.12.2017].
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Uwzględniając powyższe czynniki należy stwierdzić, iż zapewnienie prawi-
dłowej jakości transportu zwierząt jest istotnym zadaniem nie tylko posiadacza 
zwierząt gospodarskich, przedstawicieli przetwórstwa mięsa ale przede wszyst-
kim właściwych organów państwa członkowskiego UE. 

W artykule zastosowano metodę dogmatyczną, polegającą na analizie wybra-
nych rozwiązań prawnych w zakresie organizacji transportu zwierząt, jego kosz-
tów oraz oceny tych regulacji. Całość rozważań zamykają wnioski końcowe.

II. Regulacje prawne szczebla unijnego

Rozważania należy rozpocząć od aktu prawnego, który stworzył podwaliny 
regulacji transportu zwierząt na obszarze UE była nim dyrektywa Rady 91/628 
z dnia 19 listopada 1991 r. o ochronie zwierząt podczas transportu i zmienia-
jąca dyrektywy 90/425/EWG oraz 91/496/EWG2. Została ona znowelizowana 
dyrektywą 95/29/WE z dnia 29 czerwca 1995 r3., która dotyczyła zasad prze-
mieszczania zwierząt wszystkimi dostępnymi środkami transportu i zawiera 
jednolite przepisy oraz szczegółowe postanowienia dla wszystkich przewoźni-
ków4. Zgodnie z treścią tej dyrektywy, na terenie UE dozwolony jest transport5 

 2 Dz. Urz. UE. L nr 340, s. 17; obowiązująca do dnia 04 stycznia 2007 r.; uchylona przez 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt pod-
czas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/
WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. UE. L nr 3, str. 1).
 3 Dyrektywa Rady 95/29/WE z dnia 29 lipca 1995 r. zmieniająca dyrektywę 91/628/EWG 
dotyczącą ochrony zwierząt podczas transportu z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz. Urz. UE. L nr 148, 
str. 52). 
 4 Decyzja Rady 2004/544/WE z dnia 21 czerwca 2004 r. odnosząca się do podpisania Euro-
pejskiej Konwencji w sprawie ochrony zwierząt w czasie transportu międzynarodowego (Dz.U.  
L 241 z 13.7.2004, s. 21). Rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/97 z dnia 25 czerwca 1997 r. 
dotyczące kryteriów wspólnotowych dla miejsc postoju oraz zmieniające plan trasy określony 
w Załączniku do dyrektywy 91/628/EWG (Dz.U. L 174 z 2.7.1997, s. 1-6). Kolejne zmiany do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/97 zostały włączone do tekstu podstawowego. Decyzja 
wykonawcza Komisji 2013/188/UE z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań 
dotyczących niedyskryminacyjnych kontroli przeprowadzanych na podstawie rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań 
oraz zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 
(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 2098) (Dz.U. L 111 z 23.4.2013, s. 107-114).
 5 „Transport” oznacza wszelkie przemieszczanie zwierząt odbywające się przy użyciu środka 
transportu, które obejmuje załadunek i wyładunek zwierząt, transfer i odpoczynek aż do chwili zakoń-
czenia wyładunku zwierząt w miejscu przeznaczenia (art. 2 lit. w) rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 
z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań 
oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97.
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w warunkach, które wykluczają niepotrzebne cierpienie zwierząt lub niewłaściwe 
ich traktowanie6. Zwierząt nie należy transportować w sposób mogący powo-
dować u nich powstawanie okaleczeń lub przyczyniający się do zadawania im 
cierpienia zgodnie z Ogólnymi warunkami transportu zwierząt zawartymi w art. 
3 rozporządzenia Rady (WE) NR 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas 
transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG 
i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97.

Podmioty uczestniczące w procesie transportu zwierząt (organizujące trans-
port) podlegają obowiązkowi rejestracji i powinny posiadać autoryzację właści-
wych organów państwa członkowskiego UE7, posiadać właściwie wyszkolonych 
pracowników8 oraz co wymaga podkreślenia, posiadać środki transportu9 odpo-
wiadające wymaganiom określonym w dyrektywie. Sam środek transportu – jego 

 6 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 20 lutego 
2006 r., VI SA/Wa 2137/05 - Teza: 2. W przypadku przewozu żywych zwierząt zasadniczą kwestią, 
jaka winna być w toku kontroli jednoznacznie wyjaśniona przez organy inspekcji transportu 
drogowego, jest kwestia odległości, na jaką przewożone są zwierzęta. Większego znaczenia nie 
ma natomiast charakter przewozu, a więc właściwie nieistotne jest to, czy wykonywany przewóz 
zwierząt ma charakter zarobkowy, czy też niezarobkowy, tj. pomocniczy w stosunku do podstawo-
wej działalności gospodarczej wykonujących je podmiotów (przedsiębiorców), albowiem zarówno 
jeden, jak i drugi rodzaj przewozu podlega restrykcjom przepisu art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.), Legalis. 
 7 Rodzaje dokumentów wymaganych w przypadku transportu zwierząt (UE): świadectwo 
zdrowia lub poświadczenie zdrowotności, paszport, decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii 
dopuszczającego środek transportu, Zaświadczenie o kwalifikacjach konwojenta/kierowcy, - Plan 
trasy, dokumentacja środka transportu (ewidencja zwierząt), poświadczenie mycia i dezynfekcji.
 8 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2004 r. w spra-
wie warunków i trybu potwierdzania kwalifikacji kierowców i konwojentów zatrudnionych przy 
transporcie zwierząt (Dz. U. Nr 185, poz. 1914). Szkolenie dla konwojentów odbywa się w formie 
kursów obejmujących: znajomość legislacji krajowej i obowiązującej w krajach członkowskich 
UE w zakresie ochrony zwierząt podczas transportu, planowania trasy, dokumentacji niezbędnej 
w czasie transportu, załadunku i rozładunku, zabiegów pielęgnacyjnych przy zwierzętach (karmi-
nie, pojenie), zmniejszenia stresu, postępowania w sytuacji zachorowań zwierząt i wielu innych 
kwestii związanych z utrzymaniem jak najlepszych warunków transportu. Egzamin odbywa się 
w obecności 3-osobowej komisji powołanej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, odpowiedniego 
dla miejsca szkolenia - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2007 r. 
w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie 
osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt (Dz. U. Nr 98, poz. 654).
 9 „Środki transportu” są to pojazdy drogowe lub kolejowe, statki i samoloty stosowane do 
transportu zwierząt (art. 2 lit. n); „statek do transportu zwierząt” oznacza statek przeznaczony 
lub mający na celu przewóz zwierząt domowych nieparzystokopytnych lub domowego bydła, kóz, 
owiec lub świń, inny niż statek ro-ro oraz inny niż statek transportujący zwierzęta w ruchomych 
kontenerach (art. 2 lit. l); „pojazd” oznacza środek transportu wyposażony w koła posiadający 
napęd lub holowany (art. 2 lit. z); rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. 
w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające 
dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97.
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konstrukcja - powinna umożliwiać sprawowanie opieki nad zwierzętami i prze-
prowadzenie kontroli ich stanu10. Zgodnie z dyrektywą zwierzęta dopuszczone 
do transportu muszą być zdolne do podróży11. Zwierzęta chore, zranione lub 
ciężarne nie powinny być transportowane z wyjątkiem ściśle wyszczególnionych 
okoliczności12. 

Kolejnym ważnym aktem w badanej materii jest rozporządzenie Rady (WE) 
Nr 1255/97 z dnia 25 czerwca 1997 r. dotyczące kryteriów wspólnotowych dla 
miejsc postoju oraz zmieniające plan trasy określony w załączniku do dyrektywy 
91/628/EWG13. Rozporządzenie to ustala kryteria funkcjonowania punktów 
kontrolnych, czyli tzw. miejsc odpoczynku transportowanych zwierząt14. Punkty 

 10 Punkty kontroli to miejsca gdzie zwierzęta odpoczywają przez co najmniej 12 godzin 
lub więcej zgodnie z pkt 1.7 lit. b) rozdziału V załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1/2005 
- art. 1 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/97 z dnia 25 czerwca 1997 r. dotyczącego kry-
teriów wspólnotowych dla miejsc postoju oraz zmieniające plan trasy określony w załączniku do 
dyrektywy 91/628/EWG; zmieniony art. 36 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. 
UE. L z 2005 r. Nr 3, poz. 1), które weszło w życie w dniu 25 stycznia 2005 r., stosowany od dnia 
5 stycznia 2007 r.
 11 Przykładem jest - System TRACES - informatyczny system kontroli i powiadamiania 
o przemieszczeniach zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego przez terytorium 
państw członkowskich Unii Europejskiej. System został utworzony na podstawie decyzji Komisji 
(WE) nr 2004/292 w sprawie wprowadzenia systemu TRACES i zmieniającej decyzję 92/486/
EWG. Jest stosowany przez właściwe władze weterynaryjne wszystkich państw członkowskich 
Unii Europejskiej od dnia 1 stycznia 2005 r. -
https://ec.europa.eu/food/animals/traces_en [dostęp: 15.12.2017].
 12 Rozporządzenie Rady (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony 
zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/
EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 - ZAŁĄCZNIK I Przepisy Techniczne 
(określone w art. 6 ust. 3, art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1 i ust. 2 lit. a)): 3. Chore lub zranione zwierzęta 
mogą być uznawane za zdolne do transportu, jeśli są: a) lekko zranione lub chore, a transport nie 
spowoduje dodatkowego cierpienia; w razie wątpliwości, konieczna jest decyzja weterynarza; b) 
transportowane do celów dyrektywy Rady 86/609/EWG (1) jeśli choroba lub uszkodzenie jest 
częścią programu badawczego; c) transportowane pod nadzorem weterynaryjnym lub po leczeniu 
lub też po diagnozie weterynaryjnej. Zezwolenie na tego rodzaju transport zostaje wydane jedynie 
wówczas, jeśli objęte nim zwierzęta nie są poddane niepotrzebnemu cierpieniu lub złemu trakto-
waniu; d) zwierzęta poddane procedurom weterynaryjnym wynikającym z praktyk rolniczych, 
takich jak pozbawianie rogów lub kastracja, pod warunkiem, że rany są całkowicie zagojone.
 13 Dz. Urz. UE. L nr 174, str. 1; Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.
 14 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 2016 r., C-469/14 - Teza: 2. Jeśli chodzi 
o „okres odpoczynku” w rozumieniu wspomnianego pkt 1.4 lit. d), z którego zwierzęta powinny 
móc skorzystać w celu napojenia oraz, jeżeli jest to konieczne, w celu nakarmienia, funkcją tego 
okresu jest - na co wskazuje brzmienie tego przepisu - zapewnienie transportowanym zwierzętom 
odpoczynku po trudach i niedogodnościach doznanych w trakcie wcześniejszego okresu prze-
mieszczania i tym samym rozpoczęcie drugiego okresu przemieszczania w dobrych warunkach. 
Tak długo, jak długo postój pojazdu odpowiada tej istotnej potrzebie odpoczynku, ów postój może 
być uznany za uzasadniony i nie ma znaczenia to, czy jego przedłużenie odpowiada wyłącznie tej 
potrzebie, czy również innym wymogom związanym z samym transportem, Legalis. 



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 45 (4/2018) 100

kontrolne powinny posiadać narzędzia do oczyszczenia i dezynfekcji pomiesz-
czeń i budynków, a także rampy do załadunku i rozładunku zwierząt15. W akcie 
tym określono również częstotliwość czynności mających na celu oczyszczenie 
i dezynfekcję pomieszczeń oraz sposób postępowania ze zwierzętami znajdu-
jącymi się w punktach postojowych16.

Analizowane regulacje unijne zostały doprecyzowane, co miało na celu ujed-
nolicenie i uszczelnienie obowiązujących unormowań. Działania te należy ocenić 
pozytywnie. Przykładem może być wprowadzenie podwyższonych wymogów 
w zakresie pojazdów kołowych służących do długodystansowego przewozu 
zwierząt gospodarskich. Zostały one wprowadzone rozporządzeniem Rady 
(WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas 
transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG 
i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/9717. Akt ten precyzuje zasady 
stosowania w pojazdach ściółki18, określa wymogi co do sprzętu służącego prze-
chowywaniu i podawaniu paszy, wentylacji gwarantującej swobodny przepływ 
czystego powietrza i utrzymującej wewnątrz środka transportowego odpowied-
nią temperaturę, przegród ułatwiających tworzenie wydzielonych przedziałów 

 15 Rozporządzenie Rady (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony 
zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/
EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 - 1.4. a) Nachylenie ramp nie może 
przekraczać 20 stopni, co stanowi 36,4 % do płaszczyzny poziomej dla świń, jałówek i koni oraz 
26 stopni 34 minuty, czyli 50 % do płaszczyzny poziomej dla owiec i bydła innego niż jałówki. 
Jeśli nachylenie jest większe niż 10 stopni, co stanowi 17,6 % do płaszczyzny poziomej, rampy 
powinny być zaopatrzone w ograniczniki dla kopyt, zapewniające zwierzęciu na bezpieczne i łatwe 
wejście lub zejście; b) platformy podnoszące i górne podłogi powinny być wyposażone w barierki 
zabezpieczające przed wypadaniem lub uciekaniem zwierząt podczas załadowania i rozładowania.
 16 Rozporządzenie (WE) nr 1255/97, Załącznik Kryteria wspólnoty w odniesieniu do punk-
tów kontroli - sekcja A Środki Higieny i Ochrony Zdrowia - 1. Każdy punkt kontroli musi: a) być 
zlokalizowany, zaprojektowany, skonstruowany i obsługiwany w sposób zapewniający wystarczające 
bezpieczeństwo biologiczne, zapobiegający rozprzestrzenianiu się poważnych chorób zakaźnych 
do innych gospodarstw oraz pomiędzy kolejnymi partiami zwierząt przejeżdżających przez te 
punkty; b) być skonstruowany, wyposażony i obsługiwany w sposób zapewniający przeprowadze-
nie procedur czyszczenia i odkażania. Na miejscu należy zapewnić myjnię dla ciężarówek. Tego 
rodzaju sprzęt musi działać we wszystkich warunkach pogodowych; c) być czyszczony i odkażany 
przed każdym wykorzystywaniem i po każdym wykorzystaniu, zgodnie z wymogami ustalonymi 
przez urzędowego lekarza weterynarii.
 17 Dz. Urz. UE. L 2005 nr 3, str. 1.
 18 Rozdział VI - Dodatkowe przepisy dotyczące długotrwałych przewozów domowych 
nieparzystokopytnych, gatunków domowego bydła, owiec, kóz i świń. Podłoga i ściółka - 1.2. 
Zwierzęta muszą mieć zapewnioną odpowiednią ściółkę lub odpowiedni materiał gwarantujący 
im wygodę, właściwą dla gatunku, liczby transportowanych zwierząt, czasu podróży oraz pogody. 
Materiał musi zapewniać odpowiednią absorpcję moczu i odchodów.
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oraz urządzeń do pojenia zwierząt19. Inne zmiany polegały na dopuszczeniu 
transportu trwającego maksymalnie 24 h pod warunkiem, że wykorzystywany 
środek transportu wyposażony jest w stały dostęp do wody, posiada monitoring 
temperatury i wymiany powietrza z uwzględnieniem norm przewidzianych dla 
poszczególnych gatunków zwierząt. Zaostrzono również przepisy w zakresie 
traktowania zwierząt podczas załadunku i wyładunku20, a także wprowadzono 
konieczność wyposażenia pojazdów w urządzenia usprawniające podejmowanie 
tych czynności.

Tabela nr 1. Przykład wielkości powierzchni dla koni podczas transportu drogowego

Konie dorosłe 1,75 m2 (0,7 x 2,5 m)

Młode Konie (6-24 miesięcy) (do podróży trwającej do 48 godzin) 1,2 m2 (0,6 x 2 m)

Młode konie (6-24 miesięcy) (do podróży trwającej ponad 48 godzin) 2,4 m2 (1,2 x 2 m)

Kucyki (poniżej 144 cm) 1 m2 (0,6 x 1,8 m)

Źrebięta (0-6 miesięcy) 1,4 m2 (1 x 1,4 m)

Źródło: Rozporządzenie Rady (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony 
zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/
EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97

Regulacja unijna dopuszcza wyjątek w tym przypadku, bowiem w trakcie 
długich podróży, źrebiętom oraz młodym koniom powinna być zapewniona 
możliwość leżenia. Dopuszcza się możliwość odchyleń - maksymalnie o 10 % 
w odniesieniu do dorosłych koni i kucyków oraz o 20 % w odniesieniu do mło-
dych koni i źrebiąt, w zależności nie tylko od masy oraz rozmiarów, ale także 
od kondycji fizycznej, warunków meteorologicznych oraz przewidywanego 
czasu podróży.

Jednym z istotnych rozwiązań jest wprowadzenie przez powyższe rozporzą-
dzenie unijne wymogu zezwoleń dla przewoźnika - w zależności od długości 
przewozu. Rozporządzenie uzależnia czas transportu od rodzaju zwierząt:

•	 świnie - transport może trwać 24h podróży, 24h odpoczynku, 
•	 krowy - 14h podróży, 1h odpoczynku i kolejne 14h podróży, 
•	 konie - 24h podróży, 24h odpoczynku. 

 19 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 września 2009 r., C-416/07 - [Ochrona 
zwierząt podczas transportu i podczas uboju lub zabijania (Komisja przeciwko Grecji)], www.
eur-lex.europa.eu [dostęp: 20.12.2017].
 20 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2011 r., C-316/10 - [Ochrona zwie-
rząt podczas transportu (Danske Svineproducenter przeciwko Justitsministeriet) ], www.eur-lex.
europa.eu [dostęp: 20.12.2017].
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Jeśli przewóz jest długotrwały zwierzęta muszą zostać rozładowane, nakar-
mione, napojone i pozostawione do odpoczynku przez co najmniej 24 godziny 
w punktach kontrolnych lub punktach postoju w celu zapewnienia zdrowia 
i dobrostanu zwierząt podczas tych postojów.

Osoby wnioskujące o wydanie zezwolenia muszą wykazać, iż zgodnie z rozpo-
rządzeniem dysponują wystarczającą liczbą przeszkolonych pracowników, posiadają 
dostosowane środki transportu oraz procedury operacyjne. Właściwy organ wydaje 
zezwolenia, których okres ważności nie jest dłuższy niż pięć lat. Akt unijny wprowadza 
dodatkowe wymagania przy wydawaniu zezwoleń w przypadku przewozów długo-
trwałych. Podmioty te zobowiązane są do dostarczenia następujących dokumentów:

•	 obowiązującej licencji dla kierowców i osób obsługujących przy przewo-
zach długodystansowych,

•	 ważnego świadectwa zatwierdzającego środki transportu drogowego – 
dokument jest ważny przez okres maksymalnie 5-ciu lat od chwili wyda-
nia oraz traci swoją ważność w przypadku modyfikacji lub przebudowy 
środka transportu w sposób wpływający na dobrostan zwierząt,

•	 planu kryzysowego w nagłych przypadkach, np.: pojawienia się ogniska 
choroby lub padnięcia zwierząt.

III. Regulacja prawa polskiego w zakresie transportu 
zwierząt

Podstawowym aktem prawnym regulującym na obszarze Polski zasady trakto-
wania zwierząt podczas transportu normuje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt21. Problematyka transportu zwierząt regulowana jest w rozdz. 
7 „Transport zwierząt”22. W zasadniczej kwestii powyższy rozdział nie normuje 
szczegółowo badanej materii, odwołując się do unormowań unijnych (art. 24). 

 21 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840.
 22 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 września 2007 r., I OSK 1326/06 
- Teza: Transport wykonywany na potrzeby własne producenta nie jest uznawany za zarobkowy 
transport zwierząt, Legalis. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie 
z dnia 9 maja 2006 r., VI SA/Wa 548/06 - Teza: Określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 października 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu transportu zwierząt 
(Dz.U. Nr 185, poz. 1809) szczegółowe warunki i sposób transportu zwierząt odnoszą się wyłącznie 
do transportu o charakterze zarobkowym. Na co zresztą wskazuje w sposób jednoznaczny przepis § 1 
ust. 2 pkt 1 tego rozporządzenia wyłączający stosowanie rozporządzenia do transportu o charakterze 
niezarobkowym. Transport zarobkowy zwierząt w rozumieniu powołanego rozporządzenia to transport 
polegający na wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie transportu. Za taki transport nie 
może być zatem uznany transport zwierząt związany z prowadzeniem innej działalności, Legalis.
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Aktem o charakterze dostosowującym do rozwiązań unijnych była ustawa z dnia 
8 grudnia 2006 r23. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Analiza przyjętych 
rozwiązań prawnych w zakresie transportu, pozwala na przedstawienie katalogu 
określonych obowiązków przewoźnika odnośnie zorganizowania transportu. 
Katalog ten jednoznacznie wskazuje, iż przewoźnik może przyjąć zwierzęta do 
przewozu, jeżeli:
1. nadawca w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami:

•	 wyznaczył opiekuna lub opiekunów zwierząt,
•	 otrzymał zapewnienie od przewoźnika, że podejmie się on obowiązku 

sprawowania opieki,
•	 zagwarantował opiekuna lub opiekunów w miejscach i na czas postoju,

2. przedłożono plan trasy, pod warunkiem, że przewóz wraz z postojami trwa 
dłużej niż 8 godzin,

3. nadawca dostarczył świadectwo miejsca pochodzenia zwierząt lub inny 
dokument identyfikacyjny oraz świadectwo zdrowia zwierząt,

4. lekarz weterynarii wydał orzeczenie, w zakresie zdatności zwierząt do 
transportu, w przypadku gdy nie jest wymagane tylko świadectwo zdro-
wia zwierząt,

5. nadawca złożył pisemne oświadczenie, iż zwierzęta zostały odpowiednio 
przygotowane do transportu.

W przypadku transportu długodystansowego, przewoźnik przed wyjazdem 
jest zobligowany przedstawić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii odpowied-
niemu dla miejsca wysyłki plan trasy. Lekarz weterynarii zobowiązany jest zaak-
ceptować plan trasy i przekazać informację o transporcie zwierząt korzystając 
z systemu informacji ANIMO24. Zgodnie z art. 9 ust. 7 Dyrektywy Rady z dnia 
28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących 

 23 Dz. U. Nr 249, poz. 1830
 24 Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 1991 r. w sprawie wyznaczenia wspólnego centrum 
serwerowego systemu komputerowego ANIMO 91/638/EWG (Dz. Urz. UE. L nr 343, str. 48);  
Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 1991 r. ustanawiająca wzór wiadomości, która ma być prze-
kazana za pomocą systemu komputerowego ANIMO (Dz. Urz. UE. L nr 343, str. 46); decyzja 
Komisji z dnia 2 marca 1992 r. dotycząca map przewidzianych do stosowania w systemie ANIMO 
(Dz. Urz. UE. L nr 80, str. 33); Decyzja Komisji z dnia 24 stycznia 1994 r. w sprawie wprowadzania 
w życie systemu komputerowego ANIMO (Dz. Urz. UE. L nr 21, str. 22); Decyzja Komisji z dnia 
16 maja 1994 r. zmieniająca decyzję 91/637/EWG ustanawiającą wzór wiadomości, która ma być 
przekazywana za pomocą systemu komputerowego ANIMO (Dz. Urz. UE. L nr 133, str. 54).
System ANIMO (ang. ANImal MOvement system) jest systemem komputerowym służącym do 
śledzenia przemieszczania zwierząt. ANIMO jest wykorzystywany przez państwa członkowskie 
UE i służy tzw. wzajemnej informacji weterynaryjnej.
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handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami25, lekarz weterynarii wysta-
wiający świadectwo zdrowia dla handlu wewnątrzwspólnotowego zgodne ze 
wzorem I, II lub III określonym w załączniku E, odpowiednio do przypadku, 
powinien zapewnić, aby przemieszczanie zwierząt gospodarskich zostało zapi-
sane w systemie ANIMO w dniu wystawienia świadectwa.

Podkreślenia wymaga fakt, iż komunikacja z miejscem przeznaczenia, doty-
czy nie tylko zwierząt, ale również nasienia, komórek jajowych i zarodków, 
którym towarzyszy świadectwo zdrowia, przy zastosowaniu systemu ANIMO.

Plan trasy po dołączeniu do innych dokumentów musi towarzyszyć przesyłce 
zwierząt. Przewoźnik ma obowiązek uwzględnić w planie trasy miejsca postoju 
(punkty kontrolne), w których zwierzęta są pojone i karmione. Obowiązkiem 
Powiatowego Lekarza Weterynarii jest skontrolowanie zdrowia zwierząt i jeśli są 
we właściwej kondycji – zezwolenie na transport26. Jako przykład można wskazać 
na regulację art. 28 ust. 5 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt, który wprowadza obowiązek polegający na tym, że 
po dokonaniu uboju koniowatych, Powiatowy Lekarz Weterynarii właściwy ze 
względu na miejsce położenia rzeźni, w której je poddano ubojowi, spisał numery 
identyfikacyjne tych zwierząt lub numery ich dokumentów identyfikacyjnych 
i na wniosek właściwych organów miejsca wysyłki przesłał te numery jako 
potwierdzenie uboju zwierząt.

VI. Organizacja transportu zwierząt gospodarskich

Analiza regulacji prawa polskiego w zakresie transportu zwierząt, pozwala na 
przedstawienie kilku zasad organizacyjnych, które powinny być przestrzegane 
w transporcie:
1. Zwierzęta powinny zostać prawidłowo ulokowane a zastosowane uwięzi nie 

mogą ograniczać leżenia i wstawania zwierząt w czasie trwania transportu,
2. Podłogi pojazdów stosowanych w transporcie zwierząt powinny posia-

dać właściwą nawierzchnię, która zapewnia przyczepność kończyn oraz 

 25 Dz. Urz. UE. L. Nr 46, str. 19. 
 26 Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.420/AW-62/11 z października 2011 r. 
w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy: zatwierdzaniu przewoźników oraz 
środków transportu drogowego wykorzystywanych do przewozu zwierząt, kontroli przewoźni-
ków, przeprowadzaniu kontroli wykonywania transportu drogowego zwierząt pod względem ich 
dobrostanu oraz w sprawie raportowania z przeprowadzonych w tym zakresie kontroli http://
www.siedlce.piwet.net/Transport07102011.pdf [dostęp: 21.12.2017].
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umożliwiającą utrzymanie prawidłowej higieny, która pozwoli na utrzy-
manie prawidłowego zdrowia zwierząt,

3. Środki transportu powinny gwarantować odpowiednią temperaturę, wen-
tylację, przestrzeń oraz zachowanie naturalnej pozycji zwierzętom,

4. Zwierzęta muszą mieć zagwarantowaną wodę, karmę oraz odpoczynek 
z uwzględnieniem odpowiedniej częstotliwości, w zależności od długości 
transportu,

5. Zagwarantowanie właściwej pomocy weterynaryjnej chorym lub rannym 
zwierzętom;

6. Trasa zwierząt wwożonych do kraju oraz wywożonych powinna być możliwie 
najkrótsza, bez zbędnych postojów – odprawa graniczna powinna odbywać 
się poza kolejnością.

Ze względu na przedmiot transportu jakim są zwierzęta gospodarskie szcze-
gólnego znaczenia nabiera organizacja transportu. W praktyce o tych kwe-
stiach zadecyduje również rodzaj transportu, jakim jest np.: transport drogowy. 
Uwzględniając koszty transportu drogowego zwierząt gospodarskich, należy 
stwierdzić, iż jest on opłacalny na krótkie i średnie odległości, co jest również 
korzystne dla dobrostanu zwierząt. Zwiększone koszty transportu zwierząt są 
związane z wymogami unijnymi dotyczącymi, np.: „powierzchni podłogi” prze-
widzianej na jedno zwierzę. Zagadnienie to przedstawia tabela nr 2, której analiza 
pozwala na wskazanie znacznych różnic w wymogach dotyczących powierzchni.

Tabela nr 2. Minimalna powierzchnia podłogi przy transporcie drogowym
Rodzaj Przybliżona masa w kg Powierzchnia w m2/zwierzę
Cielęta 55 0,30 - 0,40
Cielęta średniej wielkości 110 0,40 - 0,70
Cielęta ciężkie 200 0,70 - 0,95
Bydło średniej wielkości 325 0,95 - 1,30
Bydło ciężkie 550 1,30 - 1,60
Bydło b. ciężkie pow. 700 pow. 1,60

Źródło: Rozporządzeniu Rady (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony 
zwierząt podczas transportu.

Na ekonomikę transportu, przede wszystkim jego zwiększone koszty wpływa 
również wydłużenie czasu transportu, ze względu na konieczność pojenia i kar-
mienia zwierząt w trakcie podróży, co przedstawia tabela nr 3.
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Tabela nr 3. Odstępy czasu pomiędzy pojeniem i karmieniem, czas trwania podróży oraz 
okresy odpoczynku podczas transportu drogowego

Wyszczególnienie Max. czas transportu bez 
przerwy

Min. czas 
odpoczynku

Liczba 
powtórzeń 
sekwencji

Wszystkie zwierzęta 
w standardowych 
pojazdach

8 godzin Koniec podróży

W pojazdach specjalnych:

- cielęta
* 9 h transportu
* 1 h odpoczynku z pojeniem
* 9 h transportu

24 godziny 
odpoczynku 
z wyładowaniem, 
karmieniem 
i pojeniem

Bez 
ograniczeń- bydło dorosłe * 14 h transportu

* 1 h odpoczynku z dostępem 
do wody
* 14 h transportu

Źródło: Dyrektywa UE 95/29/EC; Wieś jutra, listopad 11(112) 2007: 1-5.

 W tym miejscu zasadne jest przedstawienie przykładowego kosztu trans-
portu, który kalkuluje się następująco - cena w zależności od wybranego kraju 
waha się w granicy od 0,80 euro do 1,30 euro za km. Przykładowa oferta na 
przewóz żywca27 przedstawia się następująco:

•	 naczepa 3 poziomowa cena od 1,05 euro za km,
•	 naczepa 4 poziomowa cena od 1,10 euro za km,
•	 naczepa 5 poziomowa cena od 1,15 euro za km.
W praktyce jednak można spotkać się z naruszeniami przepisów prawa 

polegającymi na przypadkach obniżania kosztów transportu poprzez np.28:
•	 przewożenie łącznie zwierząt o różnej wielkości,
•	 stosowanie starych i  nieprzystosowanych pojazdów do transportu 

zwierząt,
•	 przeładowanie pojazdów,
•	 zmniejszenie powierzchni dla zwierząt.

V. Podsumowanie

Wzrost liczby regulacji unijnych oraz krajowych, w szczególności ich szczegóło-
wość wynikają jak przedstawiono z dużego natężenia transportu zwierząt gospo-
darskich na obszarze UE, co należy ocenić pozytywnie. Przyczyną takiego stanu 
na obszarze UE są czynniki ekonomiczne – znaczne zróżnicowanie w kosztach 

 27 http://www.firmanowak.pl/cms_24_.html
 28 http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf/i-894.pdf
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produkcji zwierzęcej. Natomiast ze względu na powiązanie stresu z długością 
transportu, powinien on odbywać się w możliwie jak najkrótszym czasie, istotna 
jest również jak wykazano właściwa organizacja i przygotowanie transportu. 

Zasadne wydaje się stanowisko dotyczące unikania transportowania zwierząt 
przy skrajnych temperaturach, upałach lub silnych mrozach. 

W praktyce jednak poza przedstawionymi rozwiązaniami prawnymi na szcze-
blu unijnym i krajowym, które znajdują swoje uzasadnienie również w bezpie-
czeństwie zdrowotnym mieszkańców UE, należy wskazać na istniejące problemy 
związane między innymi z:
1. miejscami postojowymi:

•	 zarządcy wskazanych miejsc niechętnie przyjmują pojazdy przewożące 
żywe zwierzęta, ze względu na przykry zapach oraz zbyt duży hałas;

•	 pojazdy przewożące zwierzęta wymagają specjalnych stacji z właściwym 
wyposażeniem, np.: dostęp do wody, miejsca zacienione;

2. punktami kontrolnymi – właściwa lokalizacja, zaprojektowanie; zbudowane 
i obsługiwane tak, aby zapewnić:
•	 wystarczające środki bezpieczeństwa biologicznego zapobiegające szerze-

niu się chorób zakaźnych i przemieszczanie się ich do innych gospodarstw 
oraz wśród kolejnych partii zwierząt przechodzących przez te obiekty;

•	 realizację procedur czyszczenie i dezynfekcji, które zapobiegają powsta-
waniu ognisk chorób. 

•	 W wyniku stwierdzonych w praktyce nieprawidłowości w organizacji trans-
portu zwierząt gospodarskich Komisja Europejska w ostatnich latach pod-
jęła dodatkowe działania legislacyjne i jak wykazano wcześniej aktualnie 
obowiązujące regulacje prawne dotyczące transportu są bardzo precyzyjne 
i należy je uznać za wystarczające dla zapewnienia dobrostanu transporto-
wanych zwierząt. Warunkiem w tym przypadku jest jednak konieczność 
przestrzegania w pełni tych rozwiązań przez państwa członkowskie UE.
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Streszczenie
Współcześnie transport żywych zwierząt gospodarskich jest rozpowszechniony i zna-
cząco różni się od transportu dóbr materialnych. Jest on obciążony dużym ryzykiem 
narażenia zwierząt na stres, cierpienie ale również może doprowadzić do jego śmierci. 
Ryzyko podczas transportu wynika z  kilku przyczyn, np.: reakcja stresowa podczas 
ładunku, warunki transportu, ograniczony dostęp do wody i paszy, zmienne warunków 
klimatyczne, hałas, czy wreszcie problemy z utrzymaniem postawy pionowej. 
Dlatego też pojawia się konieczność uregulowania prawnego problematyki organizacji 
transportu drogowego zwierząt gospodarskich już na szczeblu unijnym, co ma na celu 
ujednolicenie rozwiązań w tym zakresie. W ostatnich kilku latach akty prawne normu-
jące powyższe zagadnienie zostały rozbudowane a przede wszystkim doprecyzowane. 
Nie bez znaczenia pozostają kwestie ekonomiczne transportowania zwierząt, w  tym 
przede wszystkim jego koszty.
Uwzględniając powyższe czynniki zapewnienie właściwego poziomu dobrostanu zwie-
rząt podczas transportu jest istotnym zadaniem nie tylko posiadacza zwierząt gospodar-
skich, przedstawicieli przetwórstwa mięsa ale przede wszystkim właściwych organów 



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 45 (4/2018) 110

państwa członkowskiego UE. Artykuł podejmuje próbę analizy wybranych rozwiązań 
prawnych w  zakresie organizacji transportu zwierząt, jego kosztów oraz oceny tych 
regulacji. Całość rozważań zamykają wnioski końcowe.

SŁOWA KLUCZOWE: bezpieczeństwo zwierząt gospodarskich, transport zwierząt, 
klasyfikowanie zwierząt do transportu.

Summary
The transport of live, domesticated animals is widespread today and it differs signifi-
cantly from the transport of material goods. Animal transport is burdened with high 
risk of generating animal stress and suffering which can lead to animal death. The risk 
in transport has its sources in several areas e.g. stress reaction during loading, transport 
conditions, restricted access to feed and water, changing climatic conditions, noise, or 
finally problems with maintaining a standing position. 
Therefore it is obvious that there is a need to address and regulate the issue of animal 
transport by road at the European Union (EU) level which would then standardize 
solutions in this area. The passed legislation of the past few years has normalized the 
above issue and has been expanded, but more importantly clarified. 
Taking the above mentioned conditions into account, insuring appropriate transport 
conditions for animals is a pertinent task not only for owners of domesticated animals 
and meat processors, but above all, the relevant authorities of EU member states. This 
article undertakes an effort to analyze selected legal solutions in the area of animal 
transport and an assessment thereof. The article ends with conclusionary remarks.

KEY WORDS: livestock safety, animal transport, animal classification for transport
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Dariusz Żak

Prawne zasady przetwarzania danych 
osobowych
Legal rules for the processing of personal data

I. Wstęp

Prywatność jest jednym z dóbr osobistych każdego człowieka. Gwarancja 
ochrony tego prawa unormowana jest w wielu aktach prawnych krajowych 
i międzynarodowych. W związku z globalizacją i postępem technologicznym 
pojawiają się coraz to nowe zagrożenia, które wymagają ochrony. Dlatego też 
właściwe instytucje publiczne musiały w tym obszarze dokonać w szerszym 
zakresie rewizji regulacji prawnych dotyczących również ochrony danych 
osobowych. W ślad za tym Parlament Europejski i Rada dokonały przyjęcia 
stosownego rozporządzenia, które spowodowało pewną reformę w zakresie 
ochrony danych osobowych. Zasięg tej regulacji obejmuje wszystkie kraje 
członkowskie Unii Europejskiej i obowiązuje w nich od 25 maja 2018 roku. 
Poszczególne państwa członkowskie uchwaliły dla swoich porządków krajo-
wych stosowne regulacje. W Polsce została przyjęta ustawa z dnia 10 maja 
2018 roku o ochronie danych osobowych, która stanowi dopełnienie roz-
porządzenia Unii Europejskiej. Aby prywatności osób fizycznych mogła być 
właściwie zabezpieczona w obszarze danych osobowych, koniecznym było 
ustanowienie odpowiednich podwalin w postaci określenia zasad ochrony 
danych osobowych, które mają kluczowe znaczenie dla stosowania przed-
miotowych przepisów. 
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II. Istota przetwarzania danych osobowych 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych1 [dalej: RODO] w art. 
4 pkt 2 definiuje przetwarzanie jako operację lub zestaw operacji wykonywa-
nych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, które odbywa 
się w sposób zautomatyzowany bądź niezautomatyzowany. Podobną definicję 
zawierał również art. 2 lit. b dyrektywy 95/46/WE2 implementowanej do pol-
skiego porządku prawnego za pomocą ustawy3 [dalej: OchrDanychU] o ochronie 
danych osobowych4.

Pojęcie przetwarzania składa się z dwóch elementów: ogólnej definicji oraz 
katalogu przykładowych czynności, które mogą stanowić przetwarzanie. Punk-
tem wyjścia przy dokonywaniu subsumcji musi być jednak zawsze ogólny frag-
ment definicji, który precyzuje przesłanki kwalifikacji określonej czynności 
„przetwarzania” w rozumieniu rozporządzenia ogólnego. Wymienione w otwar-
tym katalogu przykładowe operacje nie będą stanowiły przetwarzania jeżeli nie 
spełnią przesłanek wskazanych w ogólnej definicji tego pojęcia5. Wymienione 
w art. 4 pkt 2 przykłady czynności pełnią podwójną rolę. Ich podstawowym 
zadaniem jest ułatwienie stosowania w praktyce ogólnej definicji przetwarzania. 
Dodatkowo jednak zakreślają ramy czasowe, w których może mieć miejsce prze-
twarzanie. Kolejność wymienienia tych czynności nie jest bowiem przypadkowa. 
Rozpoczyna się od „zbierania”, a kończy się na „usuwaniu” oraz „niszczeniu”. 
Z przetwarzaniem możemy mieć zatem do czynienia dopiero od zebrania danych 
osobowych aż po ich usunięcie lub zniszczenie6.

Katalog czynności określony w art. 4 pkt 2 to: zbieranie, utrwalanie, orga-
nizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, 
pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 

 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
 2 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych (Dz.U.UE.L.1995.281.31).
 3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, 
poz. 883 ze zm.).
 4 A. Dmochowska, Zasady przetwarzania danych osobowych [w;] Unijna reforma ochrony 
danych osobowych. Analiza zmian (red.) A. Dmochowska, M. Zadrożny, Warszawa 2016, s 11.
 5 W. Chomiczewski, [w:] RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz 
(red.) E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa 2018, s. 186.
 6 W. Chomiczewski, [w:] RODO. Ogólne rozporządzenie…, s. 187.
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rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łącze-
nie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Jest to jednak tylko wyliczenie przykładowe - katalog czynności przetwa-
rzania ma charakter otwarty. Wynika on z tego, że nie jest możliwe określenie 
z góry, jakie czynności mogą wchodzić w zakres przetwarzania.

Poza wskazanymi w otwartym katalogu operacjami, które mogą stanowić 
przetwarzanie, prawodawca unijny zdecydował się odrębnie zdefiniować niektóre 
czynności, które także mieszczą się w pojęciu przetwarzania. Zabieg ten został 
zastosowany z uwagi na szczególny charakter tych operacji, który sprawił, że 
wymagały one osobnego potraktowania. Chodzi o ograniczenie przetwarzania, 
zdefiniowane w art. 4 pkt 3, profilowanie, wyjaśnione w art. 4 pkt 4, oraz pseu-
donimizację, ujętą w art. 4 pkt 57.

Odnosząc się do krajowego porządku prawnego, również gwarancje konsty-
tucyjne, których udzielono w art. 51 Konstytucji PR pozwalają mówić o istnieniu 
podmiotowego prawa człowieka do ochrony informacji o nim samym (prawo 
do ochrony danych osobowych - rozwijane w ustawie o ochronie danych oso-
bowych8, która jest obecnie obowiązującym prawem krajowym, dopełniającym 
rozwiązania określone w RODO9.

III. Zasady przetwarzania danych osobowych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO, podobnie jak 
wcześniej dyrektywa 95/46/WE oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych, określa zasady, którymi należy się kierować podczas 
przetwarzania danych osobowych. Istotnym novum wśród filarów zgodnego 
z prawem przetwarzania danych osobowych w stosunku do obecnych przepisów 
jest wprowadzenie przez unijnego ustawodawcę zasady rozliczalności oraz zasady 
przejrzystości, które w tej formie nie były dotychczas wyrażone w przepisach10.

Administrator danych, będąc zobowiązanym do zgodnego z prawem prze-
twarzania danych osobowych, powinien realizować następujące zasady określone 
w art. 5 rozporządzenia o ochronie danych, tj.:
1. legalności, rzetelności i przejrzystości - lit. a;
2. celowości (ograniczenia celu) - lit. b;

 7 Tamże, s. 187-178.
 8 Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000).
 9 Zob. D. Żak, Ochrona danych osobowych, Stalowa Wola 2012, s. 7.
 10 A. Dmochowska, Zasady przetwarzania…, s. 11.
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3. adekwatności (minimalizacji danych) - lit. c;
4. merytorycznej poprawności (prawidłowości danych) - lit. d;
5. ograniczenia czasowego (ograniczenia przechowywania) - lit. e;
6. zabezpieczenia danych (integralności i poufności danych) - lit. f. 11.

Powyższe zasady powinny być spełnione łącznie. Natomiast administrator jest 
odpowiedzialny za przestrzeganie w/w przepisów i musi być w stanie wykazać 
ich przestrzeganie („rozliczalność”)12.

Przepis art. 5 rozporządzenia stanowi odpowiednik art. 6 dyrektywy 95/46/
WE. Ogólne zasady przetwarzania danych w rozporządzeniu w większości są 
podobne do zasad określonych w dyrektywie 95/46/WE, przy czym nie są już 
one oznaczone mianem zasad dotyczących jakości danych, a nazwane zostały 
zasadami przetwarzania danych. W ukształtowaniu zasad można dostrzec pewne 
odmienności, np. adekwatność danych została skrótowo określona jako mini-
malizacja danych. Warto także zwrócić uwagę na to, że katalog zasad ogólnych 
zawarty w rozporządzeniu został rozszerzony o nowe zasady: zasadę przejrzysto-
ści oraz zasadę integralności i poufności danych, a na administratora nałożony 
został wymóg zapewnienia możliwości wykazania przestrzegania zasad. Katalog 
zasad przetwarzania danych zawarty w rozporządzeniu jest swoistym odpo-
wiednikiem wyliczenia obowiązków ciążących na administratorze, które było 
zawarte w art. 26 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
Polski prawodawca nadał rozdziałowi 3 tejże ustawy tytuł „Zasady przetwarza-
nia danych osobowych”, natomiast wyliczenia poszczególnych zasad nie ujął 
wprost, ale pośrednio w postaci podstawowych obowiązków administratora. 
Zgodnie z przepisem art. 26 w/w ustawy, administrator danych przetwarzający 
dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, 
których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić przestrzeganie 
zasad określonych w tym artykule. Wyliczenie zasad w art. 26 ust. 1 w w/w akcie 
prawnym było wzorowane na dyrektywie 95/46/WE, dlatego było ujęte nieco 
inaczej i miało węższy zakres przedmiotowy niż katalog zasad określonych 
w przedmiotowym artykule unijnego rozporządzenia.

Zasady ogólne przetwarzania danych odgrywają szczególną rolę wśród norm 
prawnych dotyczących ochrony danych. Zasady te „nie są jedynie ideami, war-
tościami czy postulatami odczytywanymi z całokształtu przepisów o ochronie 
danych osobowych, a mają charakter normatywny - są wiążącymi normami 

 11 P. Fajgielski, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o Ochronie Danych Oso-
bowych. Komentarz, Warszawa 2018, s. 144.
 12 P. Litwiński, P. Barta, D. Dörre-Kolasa, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. 
Warszawa 2018, s. 515.
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prawa, wyznaczającymi określony sposób postępowania. [...] Mają one szczególne 
znaczenie dla stosowania i interpretacji przepisów o ochronie danych osobowych. 
Z faktu uznania w akcie normatywnym określonych norm prawnych za zasady 
wywieść można wniosek, że prawodawca pragnął w ten sposób podkreślić ich 
znaczenie i uczynić z nich swoiste normy nadrzędne nad pozostałymi normami 
określonymi w tych przepisach. Nadrzędność zasad oznacza m.in. konieczność 
odczytywania norm zawartych w przepisach o ochronie danych w sposób zgodny 
z tymi zasadami”13.

3.1. Zasada legalności, rzetelności i przejrzystości 
Nakładając obowiązek w art. 5 ust. 1 lit. a, aby dane były przetwarzane zgodnie 
z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą, prawodawca 
unijny zawarł w tym przepisie dwie zasady dotychczas ujmowane odrębnie, 
tj. zasadę rzetelności i legalności oraz zasadę przejrzystości. Obie zasady mają 
ugruntowane miejsce w systemie ochrony danych osobowych od początku jego 
kształtowania się. Zasada rzetelności i legalności (zgodności z prawem) wymaga, 
by dane były przetwarzane rzetelnie, czyli uczciwie oraz zgodnie z prawem. 
Wymóg zapewnienia zgodności z prawem operacji przetwarzania danych ozna-
cza nie tylko konieczność spełnienia przesłanek legalności przetwarzania danych, 
które zostały określone w art. 6 i 9, lecz także konieczność zapewnienia zgodności 
z pozostałymi przepisami o ochronie danych osobowych14. Wymóg ten oznacza 
również konieczność zapewnienia zgodności z całokształtem przepisów regulu-
jących działalność podmiotów przetwarzających dane osobowe15.

Zasada legalności oznacza, że przetwarzanie danych osobowych jest możliwe 
tylko wtedy, gdy osoba dokonująca czynności w tym zakresie dokonuje tego 
w oparciu o jedną z przesłanek przetwarzania ujętych w RODO.

RODO, podobnie jak dotychczasowe przepisy o ochronie danych osobowych, 
wprowadzają kilka niezależnych przesłanek legalizujących przetwarzanie. Zgod-
nie z nimi dokonywanie czynności w tym zakresie jest możliwe, gdy:

•	 osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 13 P. Fajgielski, Ogólne rozporządzenie..., s. 144-145.
 14 P. Drobek, [w:] RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz (red.) 
E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa 2018, s. 326.
 15 Zob. J. Barta. P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, War-
szawa 2015, s. 469.
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•	 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, 
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

•	 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego cią-
żącego na administratorze (np. obowiązek podatkowy, obowiązki wyni-
kające z kodeku pracy, bądź przepisów o ubezpieczeniach społecznych);

•	 przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, 
której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (np. wykonywanie dzia-
łalności leczniczej);

•	 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego 
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi (np. przetwarzanie przez organy publiczne, 
jednostki samorządu terytorialnego, itp.);

•	 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uza-
sadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez 
stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter 
wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności 
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, 
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (np. prze-
twarzanie w celu marketingowym, bądź dla dochodzenia albo ochrony 
przed roszczeniami).

Istotnym jest, iż do legalnego przetwarzania danych osobowych wystarczy, 
jeżeli spełniona będzie chociażby jedna z w/w przesłanek. Nie trzeba zatem 
każdorazowo dysponować zgodą osoby, której dane dotyczą o ile można powołać 
się na inną z przywołanych przesłanek16.

Zasada przejrzystości ma kluczowe znaczenie dla rzetelnego przetwarzania 
danych osobowych, gdyż wymaga, aby operacje przetwarzania danych były 
transparentne dla osób, których one dotyczą17.

W  motywie 39 preambuły RODO wyjaśniono, że „dla osób fizycznych 
powinno być przejrzyste, że dotyczące ich dane osobowe są zbierane, wyko-
rzystywane, przeglądane lub w inny sposób przetwarzane oraz w jakim stopniu 
te dane osobowe są lub będą przetwarzane. Zasada przejrzystości wymaga, by 
wszelkie informacje i wszelkie komunikaty związane z przetwarzaniem tych 
danych osobowych były łatwo dostępne i zrozumiałe oraz sformułowane jasnym 
i prostym językiem. Zasada ta dotyczy w szczególności informowania osób, 

 16 https://przetwarzanie-danych-osobowych.pl/zasada-legalnosci/ [dostęp: 15.12.2018].
 17 P. Drobek, [w:] RODO. Ogólne rozporządzenie…, s. 328.
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których dane dotyczą, o tożsamości administratora i celach przetwarzania oraz 
innych informacji mających zapewnić rzetelność i przejrzystość przetwarzania 
w stosunku do osób, których sprawa dotyczy, a także prawa takich osób do 
uzyskania potwierdzenia i informacji o przetwarzanych danych osobowych ich 
dotyczących. Osobom fizycznym należy uświadomić ryzyka, zasady, zabezpie-
czenia i prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz sposoby 
wykonywania praw przysługujących im w związku z takim przetwarzaniem”. 
Konsekwencją wprowadzenia omawianego wymogu jest rozszerzenie obowiąz-
ków informacyjnych, określonych przepisami art. 12-15 rozporządzenia RODO. 
Wyjątkiem od wymogu przejrzystości jest przetwarzanie danych w sposób nie-
jawny, nieinformowanie osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych. 
Tego rodzaju działania, jako wyjątki od zasady, powinny mieć wyraźną podstawę 
w przepisach prawa i nie mogą być interpretowane w sposób rozszerzający18.

3.2. Zasada ograniczenia celu
Drugą z zasad przetwarzania danych osobowych jest zasada celowości, nazywana 
także zasadą „ograniczenia celem” lub „związania celem” przetwarzania. Zgodnie 
z treścią przepisu art. 5 ust. 1 lit. b, dane osobowe powinny być zbierane w kon-
kretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej 
w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych 
w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do 
celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pier-
wotnymi celami („ograniczenie celu”). Z brzmienia w/w artykułu wynika kilka 
wymogów odnoszących się do zbierania danych oraz do dalszego przetwarzania 
danych. Cel, dla realizacji którego dane są gromadzone, powinien być konkretny 
i wyraźny. Oznacza to, że nie może mieć on charakteru abstrakcyjnego i powi-
nien być łatwy do rozpoznania. Niezgodne z omawianym wymogiem byłoby np. 
zbieranie danych dla realizacji bliżej nieoznaczonych celów (np. stwierdzenie 
„przetwarzanie danych dla ważnych celów administratora” bez sprecyzowania, 
o jakie konkretne cele chodzi), jak również gromadzenie danych bez wskazania 
celu, z nastawieniem, że kiedyś dane mogą się przydać. W motywie 39 pream-
buły RODO wyjaśniono, że „konkretne cele przetwarzania danych osobowych 
powinny być wyraźne, uzasadnione i określone w momencie ich zbierania”. 
Cel przetwarzania danych należy oznaczyć w sposób możliwie jak najbardziej 

 18 P. Fajgielski, Ogólne rozporządzenie..., s. 328.
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precyzyjny, przy gromadzeniu danych powinny być podane wszystkie cele jed-
nostkowe, do których administrator zamierza wykorzystywać dane19.

Administrator danych na etapie ich zbierania nie może zataić lub określić celu 
zbierania danych w sposób nazbyt ogólnikowy. Cel zbierania danych powinien 
być zakomunikowany osobie, której dane dotyczą jeszcze przed faktycznym 
zebraniem od niej danych osobowych. Rozpowszechnionym procederem jest 
uzależnianie zawarcia umowy od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w innych celach (marketing produktów własnych lub podmiotów 
trzecich, korzystanie z usług newslettera itp.). Takie zachowanie jest niedo-
puszczalne i stoi w sprzeczności z omawianymi przepisami. Warto wskazać, iż 
cel przetwarzania danych osobowych będzie jednocześnie determinował okres, 
przez który te dane będą przetwarzane (np. w celu przeprowadzenia rekrutacji 
na stanowisko pracy - okres ich przetwarzania będzie zależny od terminu jej 
zakończenia)20.

Zgodnie z zasadą celowości (ograniczenia celu) dane osobowe powinny być 
zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprze-
twarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Co istotne, dalsze przetwarza-
nie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych 
lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane, w myśl art. 
89 ust. 1 RODO, za niezgodne z pierwotnymi celami. W przypadku zmiany 
celu przetwarzania danych należy zweryfikować zgodność nowego celu z celem 
pierwotnym (dla którego dane zostały zebrane). Nie chodzi w tym przypadku 
o brak sprzeczności tych celów, ale o ich bliższe powiązanie, kwalifikowane jako 
„zgodność”. Wskazuje na to art. 6 ust. 4 RODO, który jednocześnie przesądza, 
że prawo państwa członkowskiego może umożliwiać przetwarzanie danych 
osobowych w zmienionym celu bez potrzeby przeprowadzania testu zgodności21.

W końcowej części art. 5 ust. 1 lit. b wskazano odstępstwo od ogólnej zasady 
ograniczenia celu, dotyczące dalszego przetwarzania danych do celów: archi-
walnych, badań naukowych lub historycznych oraz statystycznych. Wyjątek 
ten wzorowany jest na przepisie art. 6 ust. 1 lit. b dyrektywy 95/46/WE i jest 
zbliżony do konstrukcji prawnej, która była zawarta w art. 26 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jednak prawodawca 
unijny szerzej ujmuje dopuszczalność zmiany celu w tego rodzaju przypad-
kach. Przetwarzanie danych do celów archiwalnych, badań naukowych lub 

 19 Tamże, s. 146-147.
 20 A. Dmochowska, Zasady przetwarzania…, s. 12-13.
 21 M. Gumularz, Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym, Warszawa 2018, s. 96-97.
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historycznych oraz statystycznych nie jest uznawane w rozporządzeniu za nie-
zgodne z pierwotnymi celami, choć faktycznie cele realizowane w tego rodzaju 
przypadkach są odmienne. Prawodawca unijny uznał jednak, że przetwarzanie 
danych w ramach działalności archiwalnej, naukowej, historycznej oraz staty-
stycznej powodowane jest ważnym interesem publicznym, co uzasadnia potrzebę 
wprowadzenia wyjątku od omawianej zasady. Ponadto stosunkowo często dane 
osobowe są konieczne do prowadzenia badań i realizacji tych szczególnych 
celów, natomiast wyniki tych badań są zazwyczaj prezentowane w sposób unie-
możliwiający określenie tożsamości konkretnych osób. Dodatkowe wymogi 
odnoszące się do przetwarzania danych we wskazanych dziedzinach określa art. 
89 rozporządzenia RODO. Ponadto przepis art. 14 ust. 5 rozporządzenia RODO 
pozwala odstąpić od informowania osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu 
ich danych w sytuacji, gdy udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe 
lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku lub o ile realizacja obowiązku 
informacyjnego może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów 
takiego przetwarzania22.

3.3. Zasada minimalizacji danych
W świetle art. 5 ust. 1 lit. c określono zasadę minimalizacji danych, zgodnie 
z którą dane powinny być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co 
niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Zasada ta wprowadza ilościowe 
ograniczenie zbierania i dalszego przetwarzania danych osobowych, co odróżnia 
ją od kolejnej z zasad, tj. zasady prawidłowości (poprawności) danych, która 
koncentruje się na ich jakości. W myśl zasady dane muszą być odpowiednie i sto-
sowne do osiągnięcia celu ich zebrania, lecz zarazem nie mogą być nadmierne. 
Dane mogą być więc przetwarzane tylko w takim zakresie, który jest niezbędny 
dla osiągnięcia celu ich zebrania. Tym samym przetwarzanie danych w zakresie 
zbędnym dla osiągnięcia celu będzie oznaczało naruszenie przepisów rozporzą-
dzenia. Należy podkreślić bezpośredni związek przedstawianej zasady z zasadą 
ograniczenia celu, gdyż odpowiednio określony cel zbierania danych będzie 
determinował ocenę zakresu danych, który jest niezbędny do osiągnięcia tego 
celu. Z tego względu zbieranie danych, które potencjalnie w przyszłości mogą 
być użyteczne, lecz nie jest to jeszcze wiadome i cel tego wykorzystania nie został 
jeszcze określony (zbieranie danych „na zapas”), nie jest dopuszczalne zgodnie 
z tą zasadą. Ocena relacji pomiędzy celem zbierania danych a ich zakresem 
powinna być zobiektywizowana, lecz nie może być dokonywana jedynie w sposób 

 22 P. Fajgielski, Ogólne rozporządzenie..., s. 148-149.
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abstrakcyjny. Należy uwzględnić wszystkie istotne okoliczności planowanych 
operacji przetwarzania danych23.

 Zasada adekwatności była często przywoływana w decyzjach GIODO 
i orzecznictwie sądów administracyjnych. Jednym z typowych sporów odnoszą-
cych się do adekwatności przetwarzania danych była kwestia kserowania doku-
mentów tożsamości. Podmioty pozyskujące dane osobowe gromadzą niekiedy 
kopie dokumentów, w których zawarte są różnego rodzaju dane, w tym też dane, 
których przetwarzanie budzi wątpliwości z punktu widzenia adekwatności (np. 
wizerunek osoby). Problematyczne jest również wymaganie przesyłania skanów 
dokumentów tożsamości drogą elektroniczną, z uwagi na ryzyko bezprawnego 
wykorzystania tego rodzaju kopii do innych celów. Kwestia ta była przedmiotem 
orzecznictwa sądów. W wyroku z dnia 19 grudnia 2001 r. Naczelny Sąd Admini-
stracyjny24, uznał, że „gromadzenie danych osobowych przez wykonanie kopii 
dokumentu zawierającego te dane jest kwestią techniczną; posługiwanie się 
taką czy inną techniką utrwalania tych danych (kopiowanie lub przepisywanie) 
nie przesądza samo przez się o legalności albo nielegalności tego utrwalania 
(przetwarzania)”. Podobne stanowisko zajął w wyroku z dnia 11 grudnia 2001 r. 
Naczelny Sąd Administracyjny25, uchylając decyzję GIODO, nakazującą usunięcie 
danych i zaprzestanie kserowania dowodów przez operatora telekomunikacyj-
nego, a także w wyroku z dnia 7 listopada 2003 r.26, uznając dopuszczalność 
kserowania dowodów osobistych przez banki. Prawodawca stworzył podstawę 
prawną, która może być wskazywana jako uprawniająca banki do kserowania 
dokumentów tożsamości - w art. 112b Prawa bankowego zapisano, że banki mogą 
przetwarzać dla celów prowadzonej działalności bankowej informacje zawarte 
w dokumentach tożsamości osób fizycznych. Pomimo wyraźnego brzmienia 
przepisu praktyka kserowania dokumentów tożsamości nadal budzi wątpliwości 
co do zgodności tego rodzaju działań z zasadą adekwatności. W wyroku z dnia 
1 grudnia 2009 r.27, wydanym na gruncie przepisów OchrDanychU, Naczelny 
Sąd Administracyjny uznał, że naruszenie zasady adekwatności zachodzi także 
w przypadku wykorzystywania danych biometrycznych pracowników (przetwo-
rzonych do postaci cyfrowej informacji o charakterystycznych punktach linii 
papilarnych palców) do kontroli czasu pracy28.

 23 P. Drobek, [w:] RODO. Ogólne rozporządzenie…, s. 337-338.
 24 II SA 2869/00, ONSA 2003/1, poz. 29, z glosą aprobującą A. Drozda, PS 2004/3, s. 153.
 25 II SA 2684/00, M. Praw. 2002/4, s. 147.
 26 II SA 1432/02, LEX nr 174445.
 27 I OSK 249/09, LEX nr 785755.
 28 P. Fajgielski, Ogólne rozporządzenie..., s. 151-152.
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3.4. Zasada prawidłowości danych
Zasada merytorycznej poprawności, wyrażona w OchrDanychU, została przez 
unijnego ustawodawcę wprowadzona także do przepisów RODO. Administrator 
danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne 
i w razie potrzeby uaktualniane. Dane, które z jakichkolwiek przyczyn okazałyby 
się nieprawidłowe do celu, w którym zostały zebrane, administrator danych jest 
zobligowany usunąć lub sprostować. Administrator danych powinien oceniać 
wiarygodność źródła pozyskania danych, jak i wdrożyć sposób weryfikowania 
prawdziwości przetwarzanych danych. Administrator nie powinien zbierać 
danych osobowych z niewiadomych źródeł29.

3.5. Zasada ograniczenia przechowywania 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e wprowadza została zasada ograniczenia przechowy-
wania. Zgodnie z nią dane muszą być przechowywane w formie umożliwiającej 
identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to 
niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Zgodnie z tą zasadą 
dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one prze-
twarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów 
badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 
8 ust. 1, z zastrzeżeniem, że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne 
i organizacyjne wymagane na mocy rozporządzenia w celu ochrony praw i wol-
ności osób, których dane dotyczą. Ogólną zasadą jest zakaz przechowywania 
danych w nieskończoność. Z tą zasadą koresponduje prawo do usunięcia danych 
(prawo do bycia zapomnianym). Jednocześnie o tym, jak długo dane mogą być 
przechowywane, decyduje cel ich przetwarzania. Zgodnie z art. 6 ust. 4 może 
dojść do zmiany celu, jak również okresy przechowywania mogą być szczegółowo 
określone w przepisach szczególnych. Z tego względu nie zawsze jasne będzie 
określenie konkretnych okresów przechowywania danych, będzie ono bowiem 
wymagało analizy wszystkich celów i przepisów, które w tym zakresie mogą 
mieć zastosowanie30.

3.6. Zasada integralności i poufności danych
Ostatnią zasadą ogólną jest zasada odpowiedniego zabezpieczenia prze-
twarzanych danych, zapewnienia integralności i poufności danych. Zasada 
ta nakłada na administratora danych osobowych obowiązek przetwarzania 

 29 A. Dmochowska, Zasady przetwarzania…, s. 13.
 30 P. Drobek, [w:] RODO. Ogólne rozporządzenie…, s. 339-340.
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danych w odpowiedni sposób31. W świetle art. 5 ust. 1 lit. f, dane powinny być 
„przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych 
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem 
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za 
pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych”. Zabezpie-
czenie danych stanowi jeden z istotnych elementów ochrony danych. Niekiedy 
te dwa określenia (zabezpieczenie i ochrona) są z sobą utożsamiane i stosowane 
zamiennie. Nie jest to jednak właściwe, gdyż zabezpieczenie jest pojęciem węż-
szym i dotyczy technicznego i organizacyjnego aspektu szeroko rozumianej 
ochrony danych osobowych. Podniesienie kwestii dotyczących zabezpieczenia 
danych do rangi ogólnej zasady świadczy o tym, że prawodawca unijny uznaje 
te zagadnienia za niezwykle ważne i nakazuje traktować je w sposób szczególny. 
Zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa wymaga podjęcia stosownych 
(proporcjonalnych) środków zabezpieczenia danych. Nie muszą to być środki 
najlepsze z możliwych (najdroższe, najbardziej zaawansowane technologicznie), 
powinny jednak być odpowiednie do zagrożeń i pozwalać na zapewnienie sku-
tecznej ochrony. Artykuł ten wskazuje w sposób ogólny, przed czym administra-
tor powinien się zabezpieczyć: przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem 
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. 
Zabezpieczenia mogą mieć różny charakter. Zabezpieczenia te można podzielić 
na te o charakterze technicznym i organizacyjnym. Do zabezpieczeń technicz-
nych zaliczyć można m.in. zamki w drzwiach, zabezpieczenia dostępu do syste-
mów informatycznych, zabezpieczenia kryptograficzne i wiele innych, natomiast 
do zabezpieczeń natury organizacyjnej zaliczyć można m.in. określenie obszaru 
przetwarzania danych, wydzielenie odpowiednich stref dostępu, ustanowienie 
zasad organizacji pracy itp. Skutkiem niewłaściwego zabezpieczenia może być 
naruszenie bezpieczeństwa danych, które pociąga za sobą obowiązki określone 
w przepisach art. 33 i 34 rozporządzenia RODO, dotyczące zgłaszania naruszeń 
organowi nadzorczemu, prowadzenia rejestru naruszeń oraz zawiadamiania 
osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych32.

3.7. Zasada rozliczalności 
Innowacyjną w tym katalogu zasad jest wprowadzenie zasady rozliczalności. 
Zasada ta  oznacza, że administrator danych powinien móc wykazać (udo-
wodnić), iż postępuje zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych 

 31 C. Banasiński, Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu. Warszawa 2018, s. 394.
 32 P. Fajgielski, Ogólne rozporządzenie..., s. 154-155.
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osobowych. Administrator danych musi na stosowne żądanie móc przedstawić 
dowody podjęcia właściwych i skutecznych środków służących wdrożeniu zasad 
ochrony danych osobowych. Zasada ta wymaga od administratora, aby ten:
1. wdrożył odpowiednie i skuteczne środki, które będą zapewniać przestrze-

ganie obowiązków  nałożonych przez RODO;
2. był w stanie wykazać, że zastosowane środki spełniają obowiązki, jakie 

narzuca na niego RODO.
Normy RODO nie wymagają stosowania wspólnych dla wszystkich organi-

zacji środków ochrony danych osobowych, uzależniając ich wybór od kategorii 
przetwarzanych danych oraz od rozpoznanego zagrożenia dla bezpieczeństwa  
tych danych. Administrator danych powinien monitorować i oceniać zmienia-
jące się środowisko operacyjne pod kątem zagrożeń związanych z przetwarza-
niem danych osobowych i odpowiednio dostosowywać środki ochrony danych. 
Regulacje RODO wskazują, jakie obowiązkowe mechanizmy musi zastosować 
administrator danych, z których też będzie rozliczany to m.in.: przestrzeganie 
zasady ochrony danych w fazie projektowania oraz zasad ochrony danych oso-
bowych domyślnie33.

Naruszenie zasad przetwarzania danych, określonych w art. 5 rozporządzenia 
RODO, może pociągnąć za sobą odpowiedzialność w postaci nałożenia na admi-
nistratora przez organ nadzorczy administracyjnej kary pieniężnej, w wysokości 
do 20 mln euro, a w przypadku przedsiębiorstwa - w wysokości do 4% jego 
całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, 
przy czym zastosowanie ma kwota wyższa34. Również podmioty zaliczane do 
sektora finansów publicznych zagrożone są wysokimi karami finansowymi za 
nieprzestrzeganie rozporządzenia RODO i ustawy krajowej.

IV. Podsumowanie

Kryteria przyjęte przez Parlament Europejski i Radę w rozporządzeniu w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w obszarze jego fundamen-
talnych zasad, są kluczowe dla całej instytucji prawnej. Niewątpliwie ma to na 
celu wskazanie państwom Unii Europejskiej ogólnego kierunku oraz przyjęcia 
standardów w zakresie przewarzania danych osobowych osób fizycznych. Należy 

 33 A. Dmochowska, Zasady przetwarzania…, s. 15-16.
 34 P. Fajgielski, Ogólne rozporządzenie..., s. 157.
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uznać to za właściwy zwrot dla praworządności i usystematyzowania w spo-
sób tożsamy i zunifikowany tej instytucji na terytorium każdego państwa Unii 
Europejskiej. Adresatami tych zasad są przede wszystkim podmioty publiczne 
oraz przy uwzględnieniu kryteriów RODO również przedsiębiorcy, którzy prze-
twarzają dane osobowe. Nowym rozwiązaniem prawnym jest to, że państwa 
członkowskie w ramach wewnętrznych regulacji dokonają opracowania proce-
dur przetwarzania danych, tak aby administrator mógł się wykazać w ramach 
ewentualnych kontroli lub wystąpienia incydentu tzw. rozliczalnością. Określenie 
w RODO zasad przetwarzania danych osobowych powinno przyczynić się do 
przejrzystego i zrozumiałego stosowania przedmiotowego prawa. Prawne zasady 
przetwarzania danych osobowych są fundamentalne dla stosowania przepisów 
prawa, a także stanowią pewne gwarancje formalne i materialne dla prawidło-
wości obrotu prawnego. Podkreślić należy, iż zasady te chronią prywatność, która 
jest immanentnym przymiotem osób, których dane dotyczą.
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Streszczenie
Przedmiotowe opracowanie prezentuje prawne zasady przetwarzania danych osobowych. 
Regulacje te usytuowane są w rozporządzeniu Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych. Przedstawione w nim rozwiązania są w pewnym zakresie 
powieleniem już istniejących unormowań, jednakże zostały wprowadzone również nowe 
regulacje. Jest to pokłosie rozwoju technologicznego i globalizacji, które z jednej strony 
powodują szybkość, łatwość  przetwarzania danych przede wszystkim w  systemach, 
sieciach teleinformatycznych, natomiast z drugiej strony generują potencjalne źródło 
różnorakich zagrożeń dla osób, których dane są przedmiotem obrotu. Autor artykułu 
wskazuje na istotną problematykę, którą ukierunkowuję na bezpieczeństwo przetwa-
rzania danych osobowych przy jednoczesnym eliminowaniu barier, mając na uwadze 
rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz postęp gospodarczy Unii Europejskiej.

SŁOWA KLUCZOWE: dane osobowe, zasady przetwarzania, administrator, legalność, 
celowość, minimalizacja, zabezpieczenie danych, rozliczalność
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Summary
This study presents the legal principles of personal data processing. These regulations 
are located in the European Union regulation on the protection of individuals with 
regard to the processing of personal data and on the free flow of such data. The solutions 
presented in it are to a certain extent a duplication of already existing regulations, but 
new regulations have been introduced. This is the aftermath of technological develop-
ment and globalization, which on the one hand causes speed, ease of data processing, 
primarily in systems and ICT networks, and on the other hand generates a potential 
source of various threats for people whose data is traded. The author of the article 
points to the important issues that I focus on the security of personal data processing 
while eliminating barriers, with regard to the development of the information society 
and economic progress of the European Union.

KEY WORDS: personal data, processing principles, administrator, legality, expediency, 
minimization, data security, accountability

Nota o autorze

Dariusz Żak - doktor nauk prawnych, zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa 
Prywatnego, Instytutu Prawa i Ekonomii, Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie 
w Stalowej Woli w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Zainteresowania naukowo 
- badawcze: cyberbezpieczeństwo, ochrona danych osobowych, prawo nowych technologii, prawo 
publiczne gospodarcze, prawo handlowe, ochrona własności intelektualnej, e-mail: zakdariusz@
poczta.fm



 Artykuł prawniczy | 127

Sebastian Bajon

Upadłości i restrukturyzacje w Polsce 
– wybrane aspekty prawne i statystyki 
postępowań
Bankruptcies and restructurings in Poland – a selected legal aspects 
and statistics of proceedings

I. Wstęp

Przedsiębiorstwo w toku swojej działalności podlega nieustannym procesom 
ewolucyjnym, starając się dostosować swoje funkcje do permanentnie zmieniają-
cej się rzeczywistości gospodarczej. Ta zaś, oparta na mechanizmach rynkowych 
stwarza dla przedsiębiorstwa dogodne warunki dla jego działalności. Jest też 
weryfikatorem słuszności jego działania na rynku, a poprzez stawiane przez nim 
wymogi i rosnącą konkurencję, zmusza go do wprowadzania zmian z zakresu 
form, logiki i metod funkcjonowania. Niedostosowanie się do tych zasad, słaba 
jakość kadry zarządzającej i narastający w przedsiębiorstwie kryzys finansowy 
wywołany czynnikami zewnętrznymi, jak i tymi zakorzenionymi wewnątrz 
podmiotu gospodarczego, mogą doprowadzić do jego niewypłacalności. 

W obowiązujących regulacjach prawnych stan ten może skutkować ogłosze-
niem upadłości przedsiębiorstwa w myśl przepisów ustawy Prawo upadłościowe1 
(dalej PU) lub postawieniem go w stan restrukturyzacji na zasadach opisanych 
w ustawie Prawo restrukturyzacyjne2 (dalej PR) (Rysunek 1). 

Prawo upadłościowe koncentruje się w obecnej formie na funkcji win-
dykacyjnej realizując cele egzekucji uniwersalnej na rzecz ogółu wierzycieli 
oraz w zakresie ograniczonym do osób fizycznych na funkcji oddłużeniowej. 

 1 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, Dz.U. 2017, poz. 2344.
 2 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, Dz.U. 2015, poz. 1508.
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Prawo restrukturyzacyjne zaś kładzie główny swój nacisk na poprawę kon-
dycji finansowej niewypłacalnego dłużnika, względnie dłużnika zagrożonego 
niewypłacalnością3.

Celem artykułu jest pokazanie w jakim zakresie zapisy przywołanych ustaw 
znalazły swoje odzwierciedlenie w praktyce gospodarczej poprzez analizę liczby 
postępowań prowadzanych przed polskimi sądami w okresie od stycznia 2016 
roku do czerwca 2018 roku. 

Rysunek 1. Postępowanie wobec dłużnika w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym

Źródło: opracowanie własne

II. Niewypłacalność i zagrożenie niewypłacalnością 
jako podstawa wszczęcia postępowania 
upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Prawo restrukturyzacyjne nie stanowi odrębnej gałęzi prawa, lecz jest istot-
nie powiązane z prawem upadłościowym, a związek ten przejawia się przede 

 3 M. Kuźnik (2017) Likwidacja majątku dłużnika (przedsiębiorstwa) jako propozycja ukła-
dowa w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, 329, s. 33.
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wszystkim w aspekcie ustalania podstawy wszczęcia postępowań sądowych 
w oparciu o zapisy ustaw4. W myśl artykuł 10 PU upadłość ogłasza się w stosunku 
do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Taki sam zapis znalazł się również 
w artykule 6 PR mówiącym o tym, że postępowanie restrukturyzacyjne może 
być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego. Dodatkowo ustawodawca 
zawarł w nim zasadę, że postępowanie takie może być prowadzone w stosunku 
do dłużnika zagrożonego niewypłacalnością. Pojęcie dłużnika niewypłacalnego 
jest tożsame w obu ustawach, a jego uszczegółowienie przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Ustawowa definicja niewypłacalności dłużnika

Artykuł 11 Ustawy Prawo upadłościowe 

1. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagal-
nych zobowiązań pieniężnych.

1a.
Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych 
zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych 
przekracza trzy miesiące.

2.
Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobo-
wości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny 
także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, 
a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

3. Do majątku, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się składników niewchodzących 
w skład masy upadłości.

4.
Do zobowiązań pieniężnych, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się zobowiązań 
przyszłych, w tym zobowiązań pod warunkiem zawieszającym oraz zobowiązań 
wobec wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej 
o podobnych skutkach, o których mowa w art. 342 ust. 1 pkt 4.

5.

Domniemywa się, że zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego 
majątku, jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na 
zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych, przekraczają wartość 
jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery 
miesiące.

6.
Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli nie ma zagrożenia utraty 
przez dłużnika zdolności do wykonywania jego wymagalnych zobowiązań pienięż-
nych w niedługim czasie.

7.

Przepisy ust. 2–6 nie mają zastosowania do spółek osobowych określonych w usta-
wie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1577), zwanej dalej „Kodeksem spółek handlowych”, w których co najmniej jednym 
wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim 
majątkiem jest osoba fizyczna.

Źródło: Ustawa Prawo upadłościowe 

 4 M. Konat-Staniek, E. Piątek (2016) Niewypłacalność a płynność finansowa w kontekście 
nowego prawa restrukturyzacyjnego. „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach”, 299, s. 162.
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Analizując zawartość tabeli dojdziemy do wniosku, że występują dwie główne 
przesłanki zaistnienia stanu niewypłacalności. Pierwsza z nich to niewykony-
wanie przez dłużnika wymagalnych zobowiązań, druga zaś to sytuacja, w której 
zobowiązania dłużnika przekraczają wartość jego majątku5. 

Jak wspomniano powyżej podstawą wszczęcia postępowania restrukturyza-
cyjnego może być również zagrożenie niewypłacalnością. O ile niewypłacalność 
w obu omawianych ustawach jest pojęciem doszczegółowionym, o tyle zagro-
żenie niewypłacalnością pozostaje pojęciem nieskonkretyzowanym. Art. 6 ust. 
3 PR wskazuje tylko, że przez dłużnika zagrożonego niewypłacalnością należy 
rozumieć dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim 
czasie może stać się niewypłacalny. Tym samym zarówno przed samym dłużni-
kiem, wierzycielami i sądem postawiono dylemat rozstrzygania czym jest i jak 
określić sytuację ekonomiczną dłużnika oraz jaki okres w tym rozstrzyganiu 
uwzględniać.

III. Postępowanie restrukturyzacyjne w polskim 
porządku prawnym - wybrane aspekty

Nadrzędnym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłosze-
nia upadłości dłużnika. Ma to nastąpić poprzez umożliwienie mu restruktury-
zacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku wykorzystania 
postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyj-
nych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli6. Ustawodawca uchwa-
lając nowe przepisy zastrzegł, że postępowanie restrukturyzacyjne może być 
przeprowadzone jako: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone 
postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne. 
Wybór jednej z czterech wskazanych dróg postępowania jest uzależniony od 
kilku czynników. 

Po pierwsze w sytuacji konieczności wprowadzenia działań sanacyjnych, 
stosownym jest przeprowadzenia postępowania sanacyjnego, będącego nowo-
ścią w polskim prawie. Działania o których mowa to wszelkie czynności prawne 
i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają 
na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy 

 5 Tamże, s. 164.
 6 Art. 3, ust 1, PR
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jednoczesnej ochronie go przed egzekucją7. Wybranie tej ścieżki postępowania 
wiąże się najczęściej z odebraniem dłużnikowi zarządu i powierzeniem jego 
sprawowania zarządcy (jeżeli skuteczne przeprowadzenie postępowania sana-
cyjnego wymaga osobistego udziału dłużnika lub jego reprezentantów, a jedno-
cześnie dają oni gwarancję należytego sprawowania zarządu, sąd może zezwolić 
dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością lub częścią przedsiębiorstwa 
w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu)8. 

Po drugie wybór rodzaju postępowania jest uzależnione od występowania 
tzw. wierzytelności spornych. Jeżeli ich suma przekracza 15% sumy wszystkich 
wierzytelności uprawniających do głosowania na układem, konieczne jest prze-
prowadzenie postępowania układowego9. Umożliwia ono dłużnikowi zawarcie 
układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. 

W przypadku, gdy suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% sumy 
wszystkich wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem, restruk-
turyzacja może być prowadzona w drodze postępowania o zatwierdzenie układu 
w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika i bez 
udziału sądu lub przyspieszonego postępowania układowego po sporządzeniu 
i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie10.

W tabeli 2 zebrano wybrane informacje o każdym z opisanych postępowań. 
Postępowanie restrukturyzacyjne na ogół jest wszczynane na wniosek złożony 

przez dłużnika. Jego celem jest uniknięcie ogłoszenia jego upadłości. Cel ten jest 
realizowany poprzez narzędzia naprawcze zawarte w treści ustawy restrukturyza-
cyjnej, jak i szczegółowo przez zapisy zawarte w rozdziale czwartym tegoż aktu. 
W myśl art. 11 PR, ustawodawca zastrzegł bowiem, że w przypadku złożenia 
wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, w pierwszej 
kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny. 

 7 Art. 3, ust 6, PR
 8 Art. 51 i 288 PR
 9 R. Kowalak, Rola systemów wczesnego ostrzegania w procesie podejmowania decyzji 
o restrukturyzacji przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 
472 (2017), s. 160.
 10 Art. 3, ust 2 i 3, PR
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Tabela 2. Wybrane informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych

Rodzaj 
postępowania Wybrane informacje dotyczące przebiegu postępowania

postępowanie  
o zatwierdze-
nie układu

•	dłużnik	zawiera	umowę	z doradcą	restrukturyzacyjnym	(nadzorcą	
układu) w celu przygotowania propozycji układowych, przeprowadzenia 
samodzielnego zbierania głosów i złożenia wniosku o zatwierdzenie 
układu dłużnik zawiera umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem 
postępowania;

•	niezwłocznie	po	rozpoczęciu	przez	nadzorcę	układu	pełnienia	swojej	
funkcji dłużnik dokonuje ustalenia dnia układowego, gdyż według stanu 
z tego dnia określa się uprawnienia wierzycieli do głosowania nad ukła-
dem oraz skutki przyjętego układu;

•	dłużnik	zbiera	głosy	na	piśmie,	przedstawiając	wierzycielom	karty	do	
głosowania zawierajcie między innymi kwotę wierzytelności głosującego 
wierzyciela, sumę wierzytelności objętych układem oraz pełną treść 
propozycji układowych z jednoznacznym wskazaniem, które z propozycji 
dotyczą głosującego wierzyciela;

•	układ	jest	przyjęty,	jeżeli	za	jego	przyjęciem	wypowie	się	większość	wie-
rzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie co 
najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania 
nad układem;

•	przyjęcie	układu	stwierdza	nadzorca	układu,	po	tym	fakcie	do	sądu	wraz	
w wymaganą dokumentacją kierowany jest wniosek o zatwierdzenie 
układu;

•	sąd	wydaje	postanowienie	w przedmiocie	zatwierdzenia	układu	w termi-
nie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie układu;

przyspieszone 
postępowanie 
układowe

•	postępowanie	otwiera	się	na	wniosek	dłużnika;
•	wniosek	powinien	zawierać	min.	oznaczenie	dłużnika,	propozycje	

układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym oraz odpisami 
propozycji układowych w liczbie wystarczającej do doręczenia wszyst-
kim wierzycielom, aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego 
składników, wykaz wierzycieli oraz sumę wierzytelności z wyszczegól-
nieniem sumy wierzytelności objętej układem z mocy prawa oraz sumy 
wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody 
przez wierzyciela;

•	sąd	rozpoznaje	wniosek	o otwarcie	przyspieszonego	postępowania	ukła-
dowego na posiedzeniu niejawnym wyłącznie na podstawie dokumentów 
dołączonych do wniosku w terminie tygodnia od jego złożenia;

•	wydając	postanowienie	o otwarciu	postanowienia	sąd	wyznacza	sędziego-
-komisarza oraz nadzorcę sądowego, które jest skuteczne i wykonalne 
z dniem jego wydania;

•	w określonych	przypadkach	sąd	może	z urzędu	uchylić	zarząd	własny	
dłużnika i ustanowić zarządcę;

•	z dniem	otwarcia	przyspieszonego	postępowania	układowego	mienie	
służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika 
staje się masą układową;

•	w terminie	dwóch	tygodni	od	dnia	otwarcia	przyspieszonego	postę-
powania układowego nadzorca sądowy sporządza i składa sędziemu 
- komisarzowi: plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje 
restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika, spis wierzytelności oraz 
spis wierzytelności spornych, niezwłocznie po ich złożeniu wyznacza się 
termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem;
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postępowanie 
układowe

•	postępowanie	otwiera	się	na	wniosek	dłużnika	zawierający	informacje	
określone dla przyspieszonego postępowania układowego;

•	sąd	rozpoznaje	wniosek	o otwarcie	postępowania	układowego	na	posie-
dzeniu niejawnym dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, chyba że 
istnieje konieczność wyznaczenia rozprawy - takim przypadku wniosek 
rozpoznaje się w terminie sześciu tygodni;

•	w terminie	trzydziestu	dni	od	dnia	otwarcia	postępowania	układowego	
nadzorca sądowy ustala skład masy układowej przez sporządzenie spisu 
inwentarza na podstawie wpisów w księgach dłużnika oraz dokumentów 
bezspornych;

•	w terminie	trzydziestu	dni	od	dnia	otwarcia	postępowania	układowego	
nadzorca sądowy sporządza i składa sędziemu-komisarzowi: plan restruk-
turyzacyjny uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione 
przez dłużnika oraz spis wierzytelności;

•	sędzia-komisarz	niezwłocznie	po	złożeniu	planu	restrukturyzacyjnego	
oraz zatwierdzeniu spisu wierzytelności wyznacza termin zgromadzenia 
wierzycieli w celu głosowania nad układem;

postępowanie 
sanacyjne

•	postępowanie	otwiera	się	na	wniosek	dłużnika	lub	wierzyciela	a w sto-
sunku do osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - 
również kuratora;

•	wniosek	powinien	zawierać	min.	oznaczenie	dłużnika,	wstępny	plan	
restrukturyzacyjny wraz z uzasadnieniem wskazującym, że jego wdro-
żenie przywróci dłużnikowi zdolność do wykonywania zobowiązań, 
uprawdopodobnienie zdolności dłużnika do bieżącego zaspokajania 
kosztów postępowania sanacyjnego i zobowiązań powstałych po dniu jego 
otwarcia, sumę wierzytelności z wyszczególnieniem sumy wierzytelności 
objętej układem z mocy prawa oraz sumę wierzytelności, która może 
zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela,

•	wniosek	wierzyciela	powinien	wskazywać	okoliczności	uzasadniające	
wniosek, a ponadto zawierać uprawdopodobnienie jego wierzytelności;

•	uwzględniając	wniosek	o otwarcie	postępowania	sanacyjnego,	sąd	wydaje	
postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego w terminie dwóch 
tygodni od dnia złożenia wniosku, chyba że istnieje konieczność wyzna-
czenia rozprawy. W takim przypadku wniosek rozpoznaje się w termi-
nie sześciu tygodni, przy czym sąd odbiera zarząd własny dłużnikowi 
i wyznacza zarządcę;

•	z dniem	otwarcia	postępowania	sanacyjnego	mienie	służące	prowadzeniu	
przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika stają się masą sana-
cyjną a jej skład ustala zarządca;

•	zarządca	w porozumieniu	z dłużnikiem	składa	sędziemu-komisarzowi	
plan restrukturyzacyjny w terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia 
postępowania sanacyjnego (w uzasadnionych przypadkach termin do 
złożenia planu restrukturyzacyjnego może zostać przedłużony przez 
sędziego-komisarza do trzech miesięcy);

•	sędzia-komisarz	wydaje	postanowienie	w przedmiocie	zatwierdzenia	
planu restrukturyzacyjnego po uzyskaniu opinii rady wierzycieli;

•	zarządca	sporządza	i składa	również	sędziemu-komisarzowi	spis	
wierzytelności;

•	sędzia-komisarz	zwołuje	zgromadzenie	wierzycieli	w celu	głosowania	
nad układem niezwłocznie po zrealizowaniu całości lub części planu 
restrukturyzacyjnego przewidzianej do wykonania w toku postępowania 
sanacyjnego, nie później jednak niż przed upływem dwunastu miesięcy 
od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego;

•	postępowanie	restrukturyzacyjne	zostaje	zakończone	z dniem	uprawo-
mocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu albo o odmowie 
zatwierdzenia układu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy Prawo Restrukturyzacyjne
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IV. Postępowanie upadłościowe w polskim stanie 
prawnym - wybrane aspekty

Jeżeli dłużnik jest niewypłacalny, a niemożliwe jest podjęcie działań restruktu-
ryzacyjnych odsuwających od niego widmo upadłości stosuje się wobec niego 
postępowanie uregulowane w ustawie Prawo upadłościowe.

W myśl jej zapisów postępowanie takie może być wszczęte tylko na wniosek 
złożony przez podmioty określone w ustawie11. Należą do nich przede wszystkim 
dłużnik oraz każdy z jego wierzycieli osobistych. Dodatkowo np. w stosunku do 
spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki koman-
dytowo-akcyjnej – każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia 
za zobowiązania spółki12. Wniosek powinien zostać złożony przez dłużnika 
w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia 
upadłości13. Sąd oddali taki wniosek, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika 
nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na 
zaspokojenie tych kosztów. Oddalenie wniosku może mieć również miejsce, 
gdy wnioskodawcą jest wierzyciel, a wierzytelność przez niego wskazana ma 
charakter sporny istniejący przed datą złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości14.

 Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd upadłościowy w skła-
dzie trzech sędziów zawodowych wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości 
w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku15, a data jego wydania jest 
datą upadłości dłużnika16. Po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorca występuje 
w obrocie pod dotychczasową firmą z dodaniem oznaczenia „w upadłości”17. 
Dalsze postępowanie upadłościowe toczy się w sądzie upadłościowym, który 
ogłosił upadłość, a czynności upadłościowe wykonuje sędzia-komisarz, z wyjąt-
kiem czynności, dla których właściwy jest sąd18. Z dniem ogłoszenia upadłości 
upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z majątku stanowiącego 
odtąd masę upadłości19.

Wraz z ogłoszeniem upadłości powołuje się syndyka, który niezwłocznie 
obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, 

 11 Art. 3, PU
 12 Pełny katalog podmiotów zawiera art. 20 PU.
 13 Art. 21, PU
 14 Art. 12a i 13, PU
 15 Art. 18, 27 i 51, PU
 16 Art. 52, PU
 17 Art. 60, PU
 18 Art. 149 i 151, PU
 19 Art. 61, PU
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uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne oraz przystępuje do jego 
likwidacji poprzez sporządzenie spisu inwentarza i oszacowanie masy upadłości 
oraz sporządzenie planu likwidacyjnego20. 

Plan likwidacyjny określa proponowane sposoby sprzedaży składników 
majątku upadłego, w szczególności sprzedaży przedsiębiorstwa, termin sprze-
daży, preliminarz wydatków oraz ekonomiczne uzasadnienie dalszego prowa-
dzenia działalności gospodarczej21. Z mocy ustawy syndyk jest obowiązany do 
podejmowania działań umożliwiających zakończenie likwidacji w ciągu sześciu 
miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości. Sędzia-komisarz i rada wierzycieli rozpo-
znają wniosek o wyrażenie zgody na określony sposób likwidacji nie później niż 
w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia im wniosku przez syndyka22.

Likwidacji masy upadłości dokonuje się przez sprzedaż z wolnej ręki lub 
w drodze przetargu lub aukcji przedsiębiorstwa upadłego w całości (najbardziej 
pożądana opcja) lub jego zorganizowanych części, nieruchomości i ruchomo-
ści, wierzytelności oraz innych praw majątkowych wchodzących w skład masy 
upadłości albo przez ściągnięcie wierzytelności od dłużników upadłego i wyko-
nanie innych jego praw majątkowych23. Sumy z tak przeprowadzonej likwidacji 
stanowią fundusze masy upadłości, których podział z uwzględnieniem kolej-
ności zaspokajania wierzycieli dokonuje się na podstawie sporządzonego przez 
syndyka planu podziału24.

Po wykonaniu ostatecznego planu podziału, sąd stwierdza zakończenie 
postępowania upadłościowego. Postanowienie o zakończeniu postępowania 
upadłościowego sąd wyda także wtedy, gdy w toku jego postępowania wszyscy 
wierzyciele zostaną zaspokojeni25. 

V. Analiza postępowań upadłościowych 
i restrukturyzacyjnych okresie styczeń 2016 - 
czerwiec 2018

Zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji i narastająca konkurencja pokazują, 
że nieefektywne i słabo zarządzane jednostki tracą swoją płynność finansową 

 20 Art. 153, 173 i 306, PU
 21 Art. 306, PU
 22 Art. 308, PU
 23 Art. 311 i 316, PU
 24 Art. 342 i 347, PU
 25 Art. 368, PU
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i stają się niewypłacalne, czego następstwem staje się ogłoszenie ich upadłości 
albo postawienie w stan restrukturyzacji. Dla unaocznienia skali tego problemu 
bardzo istotne jest pokazanie danych liczbowych o takich postępowaniach toczo-
nych przed polskimi sądami gospodarczymi (tabela 2).

Tabela 2. Liczba upadłości i restrukturyzacji w podziale na rodzaj toczonego postępowania

 Rodzaj postępowania I poł. 
2016

II poł 
2016

Razem 
2016

I poł. 
2017

II poł. 
2017

Razem 
2017

I poł. 
2018

Upadłości 289 241 530 238 299 537 276

Upadłości z możliwo-
ścią zawarcia układu 23 3 26 0 0 0 0

Postępowanie o 
zatwierdzenie układu 1 3 4 6 5 11 2

Przyspieszone postę-
powanie układowe 43 74 117 88 121 209 109

Postępowanie 
układowe 12 18 30 22 18 40 19

Postępowanie 
sanacyjne 18 35 53 33 55 88 61

Ogółem 386 374 760 387 498 885 467

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Coface

Na przestrzeni analizowanych lat w polskiej przestrzeni prawnej dominowały 
postępowania upadłościowe, które w każdym z analizowanych okresów stanowiły 
ponad 59% wszystkich postępowań. Wśród postępowań restrukturyzacyjnych 
największy udział miały przyspieszone postępowania układowe. W poddanym 
badaniu okresie wynosił on odpowiednio 58% dla I połowy 2016 roku i 57% dla 
okresu od lipca do grudnia tegoż roku. Pierwsza połowa 2017 roku przyniosła 
59% udział wniosków o otwarcie tego typu postępowania we wszystkich wnio-
skach o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, w drugiej połowie 2017 
roku udział ten wzrósł o 2 p.p. W okresie od stycznie do czerwca 2018 roku udział 
ten ukształtował się zaś na poziomie 57%. Widać zatem, względną stabilność 
wśród niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością podmiotów, jeżeli 
chodzi o zastosowanie tego typu środka naprawczego. 

Najmniejszą popularnością w analizowanym przedziale czasowym cieszyły 
się postępowania o zatwierdzenie układu (od 1% do 4% udziału we wszystkich 
postępowaniach restrukturyzacyjnych). Dodatkowego komentarza wymagają 
tutaj postępowania upadłościowe z możliwością zawarcia układu występujące 
tylko w 2016 roku. Otóż były one następstwem wniosków złożonych jeszcze 
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w 2015 r., a po znowelizowaniu ustawy od 2016 roku nie występują one już 
polskim porządku prawnym.

Kolejnym ważnym obszarem analizy postępowań upadłościowych i restruk-
turyzacyjnych jest podział ich liczby z uwagi na formę prawną działalności 
gospodarczej. Dane te zobrazowano w tabeli 3. 

Tabela 3. Liczba upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw w podziale na formy prawne

Forma prawna I poł. 
2016

II poł 
2016

Razem 
2016

I poł. 
2017

II poł. 
2017

Razem 
2017

I poł. 
2018 Ogółem

Spółka z o.o. 180 222 402 212 260 472 230 1104

Przedsiębiorca 103 118 221 104 146 250 142 613

Spółka akcyjna 22 36 58 34 39 73 47 178

Spółka jawna 8 16 24 14 16 30 19 73

Spółka 
komandytowa 7 22 29 10 19 29 17 75

Spółdzielnia 5 12 17 4 10 14 7 38

Pozostałe formy 3 6 9 9 8 17 5 31

Ogółem 328 432 760 387 498 885 467 2112

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Coface

W badanym okresie najwięcej postanowień o ogłoszenie upadłości i restruk-
turyzacji wydano w polskich sądach w stosunku do spółek z o.o. Na drugim 
miejscu znajduje się kategoria samodzielnego przedsiębiorcy przybierająca 
wartości mniejsze niż spółki z o.o. o 38-51%. Trzecie miejsce w klasyfikacji zaj-
mują spółki akcyjne, których w stan upadłości lub restrukturyzacji w okresie od 
stycznia 2016 roku do czerwca 2018 roku postawiono łącznie 178. W ogólnym 
rozrachunku na relatywnie jednakowym poziomie utrzymywały się spółki jawne 
i komandytowe. 

Najmniej postanowień sądowych wydano w stosunku do pozostałych form 
działalności prawnej - łącznie 31 w analizowanym okresie oraz do spółdzielni 
- 38 przypadków. 

Rozpatrując dane zawarte w tabeli 2 w ujęciu rocznym dojdziemy do wniosku, 
że drugie półrocza 2016 i 2017 roku cechuje wzrost występowania postępowań 
restrukturyzacyjnych jak i upadłościowych niemal we wszystkich formach praw-
nych prowadzonych działalności gospodarczych w Polsce (wyjątek stanowi kate-
goria: pozostałe formy, gdzie w II półroczu 2017 roku odnotowano 1 przypadek 
mniej w stosunku do I półrocza). Jeżeli przyjąć te lata za wyznacznik pewnego 
trendu można założyć, że również drugie półrocze 2018 roku przyniesie wzrost 
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liczby postanowień sądowych dla większości, jeżeli nie wszystkich zawartych 
w tabeli kategorii analizy. 

Ostatnie pole badawcze stanowi podział postępowań upadłościowych 
i restrukturyzacyjnych z uwagi na właściwość miejscową sądów. Syntetyczne 
dane zebrano w tabeli 4. 
Tabela 4. Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne według obszarów występowania

Województwo I poł. 
2016

II poł 
2016

Razem 
2016

I poł. 
2017

II poł. 
2017

Razem 
2017

I poł. 
2018

Ogó-
łem

mazowieckie 57 88 145 76 108 184 83 412

śląskie 57 50 107 52 60 112 56 275

dolnośląskie 40 56 96 36 62 98 38 232

wielkopolskie 26 31 57 32 46 78 36 171

małopolskie 37 42 79 27 25 52 32 163

zachodniopo-
morskie 14 30 44 26 26 52 24 120

lubelskie 10 25 35 17 26 43 30 108

kujawsko-
-pomorskie 19 14 33 14 24 38 29 100

podkarpackie 11 22 33 20 15 35 31 99

pomorskie 12 11 23 17 25 42 31 96

podlaskie 4 16 20 20 9 29 23 72

warmińsko-
-mazurskie 11 8 19 18 23 41 8 68

łódzkie 9 13 22 8 22 30 15 67

lubuskie 9 9 18 9 9 18 10 46

opolskie 7 7 14 10 9 19 9 42

świętokrzyskie 5 10 15 5 9 14 12 41

Ogółem 328 432 760 387 498 885 467 2112

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Coface

W analizowanym okresie upadłości i restrukturyzacje polskich przedsię-
biorstw odznaczały się dużym zróżnicowaniem przestrzennym. Spośród polskich 
województw można wyróżnić takie, które wiodą funkcje niezaprzeczalnego 
lidera, jeżeli chodzi o liczbę postanowień sądowych w sprawach dotyczących 
ogłoszenia upadłości lub restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Do tychże 
zaliczyć można przede wszystkim mazowieckie - 20% wszystkich postępowań 
w latach 2016-2018, śląskie (13%) i dolnośląskie (11%). Z całą pewnością liczba 
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upadłości przedsiębiorstw odpowiada wprost proporcjonalnie liczbie firm zare-
jestrowanych w danej jednostce podziału terytorialnego26.

Najmniejszy odsetek upadłości i restrukturyzacji zaobserwowano natomiast 
w województwach: świętokrzyskim (2%), opolskim (2%) i lubuskim (2%). Zale-
dwie o 1 pp. więcej zanotowano w województwach: łódzkim, warmińsko-mazur-
skim i podlaskim (po 3%). Nie ulega wątpliwości, że takie duże zróżnicowanie 
występowania zjawiska wynika przede wszystkim ze zróżnicowanego poziomu 
rozwoju przedsiębiorczości regionów, czego odzwierciedleniem jest właśnie 
liczba firm działających na danym terenie27. 

Reasumując można stwierdzić, że poddany analizie okres funkcjonowa-
nia w obrocie prawnym ustawy Prawo restrukturyzacyjne nie odznaczał się 
pozytywnie, jeżeli chodzi o liczbę postępowań upadłościowych i restruktury-
zacyjnych w Polsce. Dominujące postępowania upadłościowe pokazują, że roz-
wiązania prawne płynące z ustawy Prawo restrukturyzacyjne w dalszym ciągu 
nie są stosowane na zadowalającym poziomie. Co prawda z roku na rok liczba 
takich postępowań rośnie, niemniej jednak godnym uwagi jest fakt, iż wzrosty 
te pozwalają założyć, że najbliżej lata niewypłacalne przedsiębiorstwa częściej 
będą upadać aniżeli się restrukturyzować.

VI. Podsumowanie 

Zmiany w krajowym ustawodawstwie przyczyniły się do wzrostu zainteresowa-
nia upadłością i restrukturyzacją przedsiębiorstw. Przedmiotem opracowania 
było pokazanie jakie kroki prawne mogą podjąć podmioty niewypłacalne lub 
zagrożone niewypłacalnością. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dłużnika 
niewypłacalnego można postawić w stan upadłości lub restrukturyzacji, która 
z założenia ma odciągnąć od niego widmo bankructwa. 

Jak pokazują przedstawione analizy zapisy ustawy restrukturyzacyjnej 
mającej na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika nie są jeszcze 
wykorzystywane w  zadowalającym stopniu. W  Polsce nadal przeważają 
postępowania upadłościowe które miały być ograniczone poprzez zapisy ustawy 
restrukturyzacyjnej, która umożliwia zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika. 

 26 A. Tokarski, Upadłość jako naturalny regulator konkurencji i przedsiębiorczości w gospodarce 
rynkowej na przykładzie gospodarki polskiej, „Przedsiębiorczość – Edukacja”,6, (2010), s. 107.
 27 J. Rosiek, A. Zyguła, Upadłości przedsiębiorstw w Polsce – tendencje i perspektywy, „Zeszyty 
Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, 2 (13) (2009), s. 211-222.
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Może to być spowodowane nieznajomością prawa restrukturyzacyjnego jak 
również kosztami prowadzenia samego postępowania. Same jednak założenia 
ustawy należy ocenić pozytywnie z  uwagi na pożądane dla wszystkich 
interesariuszy skutki poprawnie przeprowadzonej restrukturyzacji. 
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Rosnąca liczba upadłości i  likwidacji przedsiębiorstw oraz niska skuteczność ustawy 
Prawo upadłościowe i naprawcze doprowadziła do tego, że polski parlament zmienił 
istniejące reguły postępowania w  stosunku do podmiotów niewypłacalnych. Tym 
samym od 1 stycznia 2016 roku w  polskim porządku prawnym funkcjonują dwa 
odrębne akty prawne regulujące zasady prowadzenia postępowań upadłościowych 
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i  restrukturyzacyjnych. Celem nadrzędnym niniejszego opracowania jest wskazanie 
wybranych przepisów ustawy Prawo upadłościowe i ustawy Prawo restrukturyzacyjne 
w stosunku do dłużnika niewypłacalnego i zagrożonego niewypłacalnością. Dodatkowo, 
aby unaocznić omawiany problem, w artykule przedstawiono statystyki postępowań 
upadłościowych i  restrukturyzacyjnych w  okresie dwuipółletniego obowiązywania 
tychże aktów prawnych. 

SŁOWA KLUCZOWE: niewypłacalność, upadłość, restrukturyzacja

Summary
The growing number of bankruptcies and liquidations of enterprises, as well as the 
low effectiveness of the Bankruptcy and Reorganization Law have resulted in the 
Polish parliament’s regulatory change of the existing rules of procedure in relation to 
the insolvent entities. Therefore, from January 1, 2016, in the Polish legal order, there 
exist two separate legal acts that regulate the rules for the conduct of the bankruptcy 
and restructuring proceedings. The main objective of this study is to indicate selected 
provisions of the Bankruptcy Act and the Restructuring Law in relation to the insolvent 
and threatened by insolvency debtors. Additionally, to illustrate this problem, the article 
presents statistics on bankruptcy and restructuring proceedings in the period of two 
and a half years of the aforementioned acts validity. 

KEY WORDS: insolvency, bankruptcy, restructuring
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Agata Kaczyńska - Kral

Między rzeczą a energią – refleksja 
nad obecnym modelem „sprzedaży” 
niematerialnego egzemplarza 
programu komputerowego
Between thing and energy - a reflection on the current “selling” 
an intangible copy of a computer program model

I. Wstęp

Celem opracowania jest ukazanie rozbieżności pomiędzy obecnym kształtem 
regulacji programów komputerowych w reżimie prawa autorskiego a potrzebą 
regulacji wyrażoną przez uczestników obrotu gospodarczego. Przedstawiona 
została również odmienność rozumienia technicznego i prawniczego pojęcia 
„programu komputerowego”. Odnosząc się do dóbr niematerialnych w niniej-
szym artykule założono – nie wspominając o tym w dalszej części – że mogą być 
one przedmiotem obrotu gospodarczego, czyli ograniczono rozważania do tych 
dóbr niematerialnych, które są zbywalnym prawem majątkowym. 

Zastosowany termin „niematerialny egzemplarz programu komputerowego” 
został użyty w niniejszym artykule ze względu na podkreślenie samoistnej i ode-
rwanej od nośnika wartości programu komputerowego będącego przedmiotem 
obrotu gospodarczego. W literaturze termin „egzemplarz” odnosi się przede 
wszystkim do przedmiotów materialnych a do przedmiotów niematerialnych 
używa się terminu „kopia”. Jednak należy podkreślić, że „egzemplarz” w polskim 
prawie nie odnosi się wyłącznie do przedmiotów materialnych.  W świetle art. 
75 ust. 2 pkt 2 pr. aut. pojęcie egzemplarza zostało użyte jako synonim kopii 
programu komputerowego. W art. 86 ust. 1 pkt 2 lit a pr. aut. „egzemplarz” 
użyty został jako „zapis techniką cyfrową” lub „zapis magnetyczny”. W art. 2 
ust. 5 pr. aut. użycie zwrotu „egzemplarz” wskazuje na materialny nośnik, na 
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którym zapisano utwór.  Termin „niematerialny egzemplarz” użyty jest dla 
podkreślenia technicznej możności utworów cyfrowych do bycia traktowanym 
w obrocie gospodarczym odpowiednio do rzeczy, o której mowa w art. 45 k.c., 
w oderwaniu od fizycznego nośnika, bowiem warstwą ustalenia utworu jest 
plik komputerowy.  

Wraz z rozwojem technologicznym, rozbieżność pomiędzy teorią a prak-
tyką w zakresie obrotu programami komputerowymi istotnie się powiększa. 
Przyczyną rosnącego rozdźwięku jest utrzymywanie ogólnoświatowej koncepcji 
zaproponowanej przez Stany Zjednoczone Ameryki i utrwalonej tekstem pary-
skim Konwencji Berneńskiej z 1979 roku. Ochronę programów komputerowych 
osadzono wówczas w reżimie prawa autorskiego i przypisano im ochronę jaką 
objęte są utwory literackie1. Od 1979 roku program komputerowy i sposoby jego 
wytwarzania dynamicznie się zmieniają wraz z rozwojem technologicznym. 
W 1990 roku powstała pierwsza strona internetowa a w 1996 użytkownicy 
otrzymali możliwość korzystania z pierwszego komunikatora ICQ. Pod koniec 
lat 90-tych rozpoczął się dynamiczny rozwój oprogramowania sieciowego. Nato-
miast XXI wiek to okres określany mianem czwartej rewolucji przemysłowej2 
jaką jest Internet, a wraz z nim technologia IoT3, waluty cyfrowe4 i oprogra-
mowanie oparte na algorytmach AI5. Ten rozwój spowodował, że program 
komputerowy ewaluował od prostego kodu liczącego ok. 20 – 200 linii kodu 
zapisanego na dyskietce do inteligentnego systemu, prowadzącego samochody 
na autostradzie. Takie systemy nie liczy się już w liniach kodu, bowiem duże 
systemy informatyczne są obecnie tworami dynamicznymi, których wielkość 
przyrostu kodu lub redukcji zmienia się każdego dnia6. Programy komputerowe 
obecnie są „produkowane” na masową skalę. Rola programisty ograniczona jest 
do powiązania ze sobą gotowych komponentów. Więź programisty z programem 
komputerowym można obecnie porównać do więzi pracownika taśmy produk-
cyjnej do przedmiotu, który składa.  

 1 np. Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z 9 września 1886r, 
Art. 4 Traktatu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie autorskim z dnia 20 
grudnia 1996 r., art. 1 ust 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 
kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych, Porozumienie w sprawie 
Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej z 23 grudnia 1994 roku.
 2 K. Schwab, Czwarta rewolucja przemysłowa, Warszawa, 2018.
 3 Internet of Things – połączenie za pośrednictwem Internetu urządzeń komputerowych 
wbudowanych w przedmioty codziennego użytku, umożliwiające wysyłanie i odbieranie danych. 
 4 Zwane również: kryptowalutami, takie jak: Bitcoin, Litecoin czy Altcoins. 
 5 Artificial Intelligence – oprogramowanie wykorzystujące algorytmy inteligencji oblicze-
niowej oraz zasoby dużych baz danych. 
 6 Przyrost dzienny niekiedy oscyluje przy kilku tysiącach linii kodu. 
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Kolejną przyczyną rozbieżności jest utworzenie nowego rodzaju rynku 
jakim jest rynek Internetowy. Wraz z rozwojem sieci globalnej maleje potrzeba 
zapisywania danych na nośnikach takich jak CD, czy nawet pendrive, bowiem 
zastępują je technologie przechowywania danych w chmurze obliczeniowej7. 
Ponadto wartość nośników danych jest coraz mniejsza i rzeczywista cena przed-
miotu materialnego w postaci płyty CD zawierającej utwór, determinowana jest 
wyłącznie przez wartość utworu a nie płyty CD. Pomimo tego, że faktycznym 
przedmiotem obrotu jest utwór cyfrowy, to nadal odmienna jest sytuacja prawna 
odbiorcy, który dokona zakupu materialnego egzemplarza programu kompu-
terowego na podstawie art. 535  k.c. od tego, który „zakupi” niematerialny 
egzemplarz programu komputerowego przez Internet na podstawie art. 65 pr. 
aut.8. Powszechnie używany zwrot „sprzedaży utworu przez Internet”, w świetle 
prawa autorskiego jest, co do zasady, rozpowszechnieniem niematerialnego 
egzemplarza tego utworu w postaci licencji niewyłącznej.  

Obecne stanowisko doktryny i piśmiennictwa jest jednolite w przedmiocie 
obrotu niematerialnymi egzemplarzami programów komputerowych w Inter-
necie9. Na podstawie art. 74 ust. 1 pr. aut. programy komputerowe podlegają 
ochronie jak utwory literackie. Przejście autorskich praw majątkowych do pro-
gramu komputerowego może odbyć się wyłącznie w drodze dziedziczenia lub 
przeniesienia10. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga 
zachowania formy pisemnej, co ogranicza jej użyteczność w obrocie cyfrowym 
do minimum. Do zawarcia takiej umowy w Internecie wymagane jest posiada-
nie podpisu elektronicznego, którego większość użytkowników nie posiada. Ze 
względu na potrzeby rynku pojawiają się próby ominięcia przepisów pr. aut. 
odnoszących się do programów komputerowych i przedstawia się w piśmien-
nictwie propozycje innych możliwości korzystania z programów komputero-
wych przy pomocy ograniczonych praw rzeczowych np. poprzez odniesienie 
do dzierżawy lub najmu programu komputerowego11.

 7 Zwane również: rozwiązaniami cloud’owymi. Przykładem takich rozwiązań jest np. 
GoogleDoc, czy Microsoft OneDrive.
 8 Przy zdecydowanej większości transakcji związanych z utworami cyfrowymi w Internecie 
dochodzi do odpłatnego udzielenia licencji wyłącznej, na podstawie której uprawniony może 
korzystać z utworu.  
 9 Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi 
Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. Andrzej Maltak, Sybilla Stanisławska – Kłoc, Warszawa 
2013, str. 1341.
 10 Art. 41 pr. aut. 
 11 B. Baliga, M. Kućka, Korzystanie z praw autorskich. Użytkowanie i dzierżawa a licencje, 
„Transformacje prawa prywatnego”, 2 (2008), s.  5-22. 
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II. Program komputerowy a oryginalność

Systemy informatyczne, aplikacje, apki to wszystko są synonimy programu 
komputerowego. Dzięki ich oddziaływaniu ludzie podejmują masowe decy-
zje i używają kilka, kilkanaście programów dziennie do wykonywania swoich 
aktywności. Mimo tego, brak jest legalnej definicji programu komputerowego. 
Jego treść odkodowuje przez pryzmat pojęcia utworu, co istotnie rozszerza tech-
niczne ujęcie programu komputerowego. Prócz programu właściwego – o którym 
więcej poniżej – doktryna dopuszcza do uznania za program komputerowy np. 
wszystkie strony WWW, pliki konfiguracyjne, skrypty wykonywalne np. z roz-
szerzeniem .bat, dokumentacje dotyczące projektowania i materiały pokrewne12. 

Program komputerowy w ujęciu technicznym jest to ciąg logicznie powiąza-
nych instrukcji napisanych w jednym z języków programowania, mający postać 
ukończoną. Może mieć postać kodu źródłowego (tzn. ciąg instrukcji napisa-
nych w języku programowania, ale nieprzetłumaczonych na język zrozumiały 
dla komputera tzw. postać nieskompilowana) lub kodu binarnego (tzn. ciągu 
instrukcji przetłumaczonych na język zrozumiały dla komputera, czyli postać 
skompilowaną)13. 

Obecnie programy komputerowe określane jako informatyczne systemy roz-
proszone buduje się z gotowych komponentów (biblioteki, moduły, silniki) oraz 
na bazie znanych powszechnie wzorów architektonicznych np. MVC – Model-
-View-Controller14. Takie systemu tworzone są przez zespoły programistyczne. 
Zadania są ściśle określone, a praca wielu programistów ogranicza się wyłącznie 
do prostych operacji. Architektura systemu narzuca konieczne rozwiązania oraz 
wskazuje dokładnie jak mają być ułożone powiązania i często determinowana 
jest dostępnymi na rynku komponentami oraz programami wspierającymi 
(np. bazami danych). Programiści, co do zasady, mają do zrealizowania listę 
zadań, które są jasno zdefiniowane oraz wyspecyfikowane np. połączyć A z B. 
Programowanie obiektowe sprowadza zadania do bardzo prostych operacji. 
Przeciętny programista kończąc swoją pracę odczuwa mocniej ilość zrealizo-
wanej pracy aniżeli wykonania twórczej pracy o indywidualnym charakterze. 
Osoba pracująca w firmie składająca wiązki kabli według określonego schematu 
wykonuje pracę równie twórczą jak większość programistów. Dzieje się tak, 

 12 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo Autorskie, Warszawa, 2010, s. 184
 13 Opracowanie własne. 
 14 MVC to najczęściej wykorzystywany kontroler przy tworzeniu architektury aplikacji 
internetowych. Według MVC powstaje wiele programów, które wspierają to rozwiązanie i są 
gotowe do użycia. 
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bowiem programowanie jest obecnie ustrukturyzowane i dzielone na małe 
podzadania, z których każdy jest trywialnym elementem całości. Do budowy 
systemów informatycznych używa się gotowych komponentów wyposażonych 
w szereg interfejsów (tj. instrukcji precyzujących, co i jak połączyć), oraz moż-
liwości schematycznych powiązań pomiędzy modułami. W taki sposób tworzy 
się większość dzisiejszych systemów informatycznych chronionych jak utwory 
literackie na gruncie art. 74 ust. 1 pr. aut. Brak twórczego charakteru większości 
programów komputerowych potwierdza dodatkowo fakt, że oprogramowa-
nie oparte na algorytmach AI również skutecznie uczy się programować15. Ze 
względu na dynamiczny rozwój metod programowania i jego „schematyzowania” 
należy ponownie przeanalizować model ochrony programów komputerowych, 
a co za tym idzie również model jego „sprzedaży”.

W doktrynie dostrzega się, że nie każdy program komputerowy jest utwo-
rem16. Podkreśla się konieczność zbadania, czy „kształt programu jest zde-
terminowany podstawowym zadaniem oraz czy twórca miał realną swobodę 
w kształtowaniu programu, a program nie jest tylko mechaniczno – techniczną 
kontynuacją”17. Jednakże na gruncie doktryny polskiego prawa autorskiego 
przyjęto, że regułą jest uznanie programów komputerowych za utwory. To przy-
czynia się do stosowania szeregu innych przepisów np. z zakresu praw osobistych 
do utworu na zasadzie fikcji prawnej, polegającej na istnieniu więzi pomiędzy 
twórcą a utworem.

III. Program komputerowy a rzecz

Użytkownik Internetu dokonując „zakupu programu komputerowego” w sieci 
poprzez jego pobranie i instalację bezpośrednio na komputerze lokalnym zawiera 
umowę, na podstawie której zobowiązuje się do zapłaty określonej ceny za prawo 
do korzystania z niematerialnego egzemplarza programu komputerowego (licen-
cja niewyłączna). Na podstawie tej samej umowy dostawca oprogramowania 
zobowiązuje się do udostępnienia użytkownikowi niematerialnego egzemplarza 
programu komputerowego poprzez pobranie jego kopii z serwera. Licencja 
ogranicza prawo do dysponowania niematerialnym egzemplarzem programu. 

 15 https://tylkonauka.pl/wiadomosc/sztuczna-inteligencja-nauczyla-sie-programowac, 
(dostęp: 03.12.2018)
 16 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa, 2010, s. 182 - 184
 17 Tamże, s. 184, za: Orzeczenie OLG Frankfurt z dnia 6 listopada 1984 r., 14 U 188/81, 
GRUR 1985, s. 1049 – 1052.
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Nie wyczerpuje się prawo do decydowania o jego dalszej odsprzedaży. Może 
być skutecznie wypowiedziana nawet jeżeli wolą stron było udzielenie licencji 
na czas nieokreślony18. W przypadku rzeczy sprzedaż jest umową wzajemną, 
o charakterze zobowiązująco – rozporządzającym, którego skutkiem jest prze-
niesienie własności rzeczy. Własność jest najszerszym, podstawowym prawem 
pozwalającym właścicielowi na korzystanie i rozporządzanie rzeczą i decydo-
wania np. o jego dalszej odsprzedaży (wyczerpanie prawa). 

Dla rozważań samodzielności programu komputerowego do bycia przed-
miotem przeniesienia jego własności w rozumieniu Kodeksu cywilnego należy 
zbadać, czy możliwe jest stosowanie do niematerialnego egzemplarza tego pro-
gramu analogii do przeniesienia własności rzeczy. 

Cechą przedmiotu materialnego (rzeczy) w rozumieniu art. 45 k.c. jest jego 
samoistność, to znaczy „takie zindywidualizowanie i wyodrębnienie od innych 
przedmiotów, że może być traktowany w obrocie jak dobro (przedmiot samo-
dzielny)”19. Niematerialny egzemplarz programu komputerowego jest zindywi-
dualizowany przez swój numer seryjny lub klucz. Zakupując licencję użytkownik 
Internetu otrzymuje stosowny klucz. W ten sposób dochodzi do przypisania i zin-
dywidualizowania programu komputerowego. Możliwość lokalizacji, kopiowania, 
usuwania świadczy również o jego wyodrębnieniu. Niematerialny egzemplarz 
programu można przenieść w dowolne inne miejsce w przestrzeni cyfrowej. 
Należy mieć na względzie, że zindywidualizowanie oraz wyodrębnienie utworu 
cyfrowego odbywa się w przestrzeni cyfrowej a nie rzeczywistej. 

Kolejną cechą przedmiotu materialnego (rzeczy) w rozumieniu art. 45 k.c. 
jest możność bycia przedmiotem prawa własność, czyli możliwość poddania 
rzeczy fizycznemu władztwu człowieka20. W doktrynie podkreśla się, że fakt, iż 
niematerialny egzemplarz programu komputerowego nie jest materialną częścią 
przyrody21, a co za tym idzie nie może być poddany fizycznemu władztwu, wyklu-
cza go, jak i inne niematerialne przedmioty obrotu gospodarczego z możności 
bycia przedmiotem własności. Gdyby jednak zastosować analogię pomiędzy 
przestrzenią rzeczywistą a cyfrową, to w sposób logiczny można dostrzec, że 
władztwu fizycznemu odpowiada w przestrzeni cyfrowej pojęcie: „dostępu”. 
Użytkownik, który ma dostęp do zasobów, programów oraz innych plików ma 
nad nimi władztwo tzn. może je skopiować, usunąć, przenieść itp. W przestrzeni 
cyfrowej każdy plik i każdy bit są cyfrową częścią środowiska, co odpowiada 

 18 Art. 68 pr. aut.
 19 S. Rudnicki, G. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego, Warszawa, 2011, s. 198 - 200.
 20 Tamże.
 21 Tamże.
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w przestrzeni rzeczywistej materialnej części przyrody. Dokonywanie takich 
analogii jest pożądane, bowiem wiele sporów w świecie realnym odnosi się do 
dóbr świata cyfrowego np. kradzież mocy albo postaci w grze komputerowej22. 

Niematerialny egzemplarz programu komputerowego obejmuje swoim zakre-
sem kod programu w postaci binarnej lub źródłowej zapisany techniką cyfrową 
będący samodzielnym przedmiotem obrotu gospodarczego. W sensie fizycznym 
jest to plik lub zbiór plików stanowiących logiczną całość, spełniającą przesłanki 
utworu w rozumieniu prawa autorskiego. 

Przedmiot jest materialny, gdy stanowi wyodrębniony element przyrody, 
jest mierzalny, da się go zlokalizować, jest zdolny do uczestnictwa w obrocie 
i można poddać go fizycznemu władztwu. Niematerialny egzemplarz programu 
nie posiada dwóch cech z powyżej wymienionych. Nie jest wyodrębnionym ele-
mentem przyrody oraz nie sposób poddać go fizycznemu władztwu, w obecnym 
rozumieniu k.c.. Odmienne jest jednak postrzeganie władztwa przez uczestników 
obrotu niematerialnymi egzemplarzami programów w sieci Internet. Użytkow-
nik komputera ma świadomość posiadania i dysponowania oprogramowaniem 
poprzez dostęp do nośnika, na którym program jest w danym momencie zapi-
sany. Świadomość posiadania programu komputerowego przez użytkownika nie 
jest determinowana posiadaniem nośnika, a możliwością faktycznego dostępu 
i decydowania o tym egzemplarzu.  Wszystkie czynności odnoszą się do fizycz-
nych zmian na dyskach twardych, na których program jest zapisany lub będzie 
zapisany. W ten sposób użytkownik sprawuje fizyczne władztwo, za pośred-
nictwem dostępu do wydzielonego miejsca na dysku, gdzie może dysponować 
niematerialnym egzemplarzem programu komputerowego. 

Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od momentu jego ustalenia. 
Nie sposób oddzielić treści od kartki a obrazu od płótna. Nie można utworu 
cyfrowego oddzielić od pliku. W przypadku utworów cyfrowych do ustalenia 
dochodzi na etapie zapisu treści do pliku. Nie jest istotne miejsce zapisu, bowiem 
plik będący warstwą ustalenia jest przenoszalny. Da się go wyizolować z nośnika 
fizycznego, na którym powstał. Niematerialny egzemplarz programu kompu-
terowego nie potrzebuje konkretnego nośnika, wystarczy „dowolny” nośnik. 
W przypadku utworów cyfrowych warstwa ustalenia funkcjonuje niezależnie 
od nośnika. W przestrzeni rzeczywistej warstwa ustalenia i nośnik są ze sobą 
nierozerwalnie połączone. 

 22 https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/487618,wiezienie-za-kradziez-w-grze-
komputerowej.html, dostęp (03.12.2018)
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Na gruncie obowiązujących przepisów k.c. nie można zakwalifikować nie-
materialnego egzemplarza programu komputerowego jako rzeczy w oderwa-
niu od nośnika materialnego. Na pewno jest przedmiotem niematerialnym 
stanowiącym samodzielny przedmiot obrotu gospodarczego. Jednak w świetle 
przedstawionej powyżej argumentacji, trudno jednoznacznie stwierdzić, że 
niematerialny egzemplarz programu komputerowego to typowy reprezentant 
dobra niematerialnego biorąc pod uwagę, że można go zlokalizować, podzielić 
na części, skopiować, usunąć, przenieść i stwierdzić, kto w danym momencie 
ma dostęp do całości lub jego części. Na gruncie art. 45 K.C. utwór cyfrowy nie 
jest rzeczą, ale jest dobrem, któremu bliżej konstrukcyjnie do rzeczy niż wymie-
nionym w art. 555 K.C. dobrom niematerialnym, takim jak energia, prawa lub 
woda, do których przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio. Pr. aut. 
jest lex specialis w stosunku do Kodeksu cywilnego, co wskazuje, że stosowanie 
art. 555 K.C. w stosunku do sprzedaży niematerialnych egzemplarzy programów 
komputerowych może być traktowane jako nieuprawnione obejście przepisów 
rozdziału siódmego pr. aut.   

IV. Problem obrotu programami komputerowymi 
w internecie

Jedynym dostępnym modelem dla swobodnego obrotu niematerialnymi egzem-
plarzami programu w Internecie jest umowa licencyjna, zwana powszechnie 
licencją. Wyrok TS UE C-128/1123 ukazuje niedoskonałości obecnego modelu 
„sprzedaży” przez Internet programów komputerowych w reżimie prawa autor-
skiego na bazie licencji ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jest to przełomowe 
orzeczenie o charakterze prawokształtującym, bowiem zaproponowane przez 
Trybunał konstrukcje nie dadzą się rozkodować z obowiązujących przepisów 
prawnych UE, czy nawet poszczególnych państw członkowskich. Wyrok ten 
jest próbą naprawienia niedoskonałego modelu „sprzedaży” niematerialnymi 
egzemplarzami programu.  TS UE stwierdził, że wyczerpuje się prawo do wpro-
wadzania do obrotu niematerialnego egzemplarza programu komputerowego, 
jeżeli podmiot praw autorskich wyraził zgodę na pobranie niematerialnego 
egzemplarza programu z Internetu i jego zapis na nośniku (dysku twardym) 
oraz udzielił nieograniczonego w czasie prawa do korzystania z tego programu 

 23 Wyrok TS UE z 3 lipca 2012 r. w sprawie C-128/11 w sprawie UsedSoft GmbH przeciwko 
Oracle International Corp. 
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(licencja). TS UE w tym wyroku przyznał, że obecna konstrukcja prawna progra-
mów komputerowych ogranicza możliwość swobodnego obrotu tymi dobrami 
na rynku internetowym. Uznał także, że licencje stanowią odrębny przedmiot 
obrotu powiązany z prawem do korzystania z danego programu komputero-
wego na zasadach zbliżonych do prawa własności (prawo do dysponowania 
egzemplarzem, odsprzedaży, zniszczenia itp.). Wyrok TS UE jest bardzo pożą-
danym i ciekawym głosem w dyskusji, ale z perspektywy czasu można uznać, 
że nie przyniósł oczekiwanych efektów. W polskim porządku prawnym trudno 
byłoby dokonać interpretacji licencji jako samodzielnego przedmiotu obrotu. 
Licencja w pr. aut. jest synonimem umowy licencyjnej24, której charakter prawny 
jest przedmiotem dyskusji w doktrynie25. Dyskusja ta jest o tyle istotna, że od 
charakteru tej umowy zależy, czy można rozpatrywać w ogóle jej istnienie jako 
przedmiot obrotu26. 

Na gruncie wyroku TS UE ukazuje się jeszcze jeden argument przemawia-
jący za otwarciem dyskusji na temat uregulowania rynku cyfrowego. Wspólny 
rynek i orzecznictwo TS UE odnoszące się do wszystkich państw członkowskich 
wymaga stosowania wspólnej siatki pojęciowej, w dziedzinach podlegających 
unijnej jurysdykcji. TS UE uznał, że przedmiotem przeniesienia własności może 
być każdy przedmiot posiadający wartość majątkową (zarówno materialny, jak 
i niematerialny). Przy tak skonstruowanej siatce pojęciowej nietrudno dojść do 
wniosków jakie poczynił TS UE. 

V. Podsumowanie 

Należy podkreślić, że przedstawione w niniejszym artykule argumenty stanowią 
postulat de lege ferenda do otwarcia dyskusji nad budową odrębnej regulacji 
rynku cyfrowego, uwzględniającego regulację programu komputerowego, przed-
miotu cyfrowego, waluty cyfrowej, osoby cyfrowej i wielu innych terminów, które 
w niedługiej przyszłości – bez stosownych regulacji – będą przysparzały coraz 
więcej problemów interpretacyjnych. Obecny kodeks cywilny nie jest rozciągliwy, 
co widać na przykładzie art. 140 k.c. ograniczającego przeniesienie własności 
tylko do rzeczy. Jednak należy rozpocząć dyskusję na temat rynku cyfrowego, 

 24 Patrz: art. 66 pr. aut.
 25 Patrz: Z. Okoń, Charakter prawny umowy licencyjnej, Prace z prawa własności intelek-
tualnej, z. 105, 2009, s. 31 – 48; Ł. Żelechowski, Zbycie licencji na korzystanie z dóbr własności 
przemysłowej, Prace z prawa własności intelektualnej, zz. 107, 2010, s. 980128
 26 Np. Nie może, jeżeli uznamy, ze licencja ma charakter upoważniający. 
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bowiem coraz mniej przedmiotów obrotu gospodarczego wypełnia swą regulacją 
prawo prywatne. Na polskim gruncie możemy jedynie zgłosić postulaty de lege 
ferenda, aby racjonalny ustawodawca zdecydował się zmienić historyczną treść 
art. 45 K.C., której twórcy nie wyobrażali sobie innych przestrzeni niż tylko 
rzeczywistej. Na gruncie unijnym powinno się zrewidować miejsce programu 
komputerowego i uznać, że rola systemów informatycznych, technologii AI, 
kryptowalut, jest na tyle istotna w obrocie gospodarczym, że wymaga stworzenia 
prawa sui generis. 

Matematycy doceniają piękno przemieszczania się pomiędzy przestrzeniami. 
Przykładem mogą być obliczenia, które liczone w przestrzeni liczb rzeczywi-
stych zajmują nawet trzy strony papieru podaniowego27. Jeżeli przeniesiemy te 
obliczenia do przestrzeni liczb zespolonych to cała operacja skraca się do trzech 
linijek, a wynik można przeczytać w przestrzeni rzeczywistej. Z analitycznego 
punktu widzenia logiczniej byłoby uznać istnienie dwóch przestrzeni w prawie 
cywilnym: przestrzeni rzeczywistej i przestrzeni cyfrowej i wszystko, co można 
zrobić w jednej przestrzeni odpowiednio przenosić do drugiej. 
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Streszczenie 
Celem opracowania jest ukazanie rozbieżności pomiędzy obecnym kształtem regulacji 
programów komputerowych w reżimie prawa autorskiego a potrzebą regulacji wyrażoną 
przez uczestników obrotu gospodarczego. Niniejszy artykuł jest postulatem de lege 
ferenda dla otwarcia unijnej debaty nad nowym modelem regulacji rynku cyfrowego.

SŁOWA KLUCZOWE: program komputerowy, egzemplarz, prawo cywilne, rzecz, dobro 
niematerialne

Summary 
The article purpose is showing the discrepancy between the current place of the com-
puter program’s regulation under the copyright law and the need for new regulation 
expressed by the participants of business trading. This article is a de lege ferenda postulate 
for the EU debate opening on a new digital market model regulation.

KEY WORDS: computer program, copy, civil law, thing, intangible good

Nota o autorze

Agata Kaczyńska - Kral - magister prawa; doktorantka Wydziału Prawa i Administracji 
UW; doktorantka Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych; główne dziedziny 
prawniczej działalności naukowej: prawo cywilne, prawo autorskie, prawo nowych tech-
nologii, ochrona danych osobowych, e-mail: a.kaczynska@wpia.uw.edu.pl; https://orcid.
org/0000-0001-6222-6396



 Artykuł prawniczy | 153

Robert Karowiec

Aspekt porównawczy Karty Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej 
(w zakresie ochrony praw społeczno-
ekonomicznych) z innymi aktami 
międzynarodowymi o podobnym 
znaczeniu
The comparative aspect of the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union (regarding the protection of socio-economic rights) with 
other international acts of similar importance

I. Wstęp

Artykuł jest próbą refleksji nad Kartą Praw Podstawowych UE (dalej KPP) 
i wskazuje przenikanie jej struktury na europejski system ochrony praw czło-
wieka. Trzeba pamiętać, że na szczycie Rady Europejskiej w Nicei Karta została 
uznana za „deklarację europejskiej moralności”. 

Doceniając inicjatywy Unii Europejskiej w obszarze praw człowieka, można 
stwierdzić, że to w pierwszej kolejności traktaty Rady Europy dotyczące praw 
człowieka – a zwłaszcza Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności (EKPC) – przesądzały o kształcie europejskiej prze-
strzeni prawnej. Aktem, który niemal niepodzielnie dominuje w tym kontekście 
jest – Europejska Konwencja Praw Człowieka Rady Europy. Za element dorobku 
europejskiej kultury prawnej uznaje się stworzenie ustabilizowanych relacji 
między Kartą Praw Podstawowych z jednej strony a innymi aktami międzyna-
rodowymi – z  drugiej strony. Co więcej, ugruntowany autorytet orzecznictwa 
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europejskiego spowodował, że KPP jest określana w literaturze jako konstytu-
cyjny akt porządkujący europejski porządek prawny1.

Europejska Konwencja Praw Człowieka oraz jej dynamiczna interpreta-
cja realizowana przez ETPC, stanowi czynnik sprzyjający rozważaniom o idei 
europejskiej konstytucji. O  uznaniu dla znaczenia EKPC w Europie świadczą 
odpowiednie postanowienia Traktatu o  Unii Europejskiej z 1992 r. Zawiera on 
odniesienia do EKPC, stanowiące między innymi, że Unia Europejska respektuje 
podstawowe prawa zagwarantowane w EKPC i prawa wynikające z  tradycji kon-
stytucyjnych, wspólnych dla państw członkowskich, jako ogólne zasady prawa 
Wspólnot. Należy również podkreślić znaczenie precedensowego orzecznic-
twa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości odwołującego się do Konwencji 
i orzecznictwa ETPC2.

Dzisiaj Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej ma rangę traktatu. 
Stworzenie Karty stanowi wyraz tendencji paneuropejskiej. Dowodzi ono 
ewolucji Unii Europejskiej od organizmu o celach czysto gospodarczych do 
ponadnarodowej struktury posiadającej własną konstytucję, w której musi zostać 
uregulowany status jednostki objętej właściwością Unii. W  założeniu Karta 
Praw Podstawowych ma stanowić swoisty, wewnętrzny Bill of Rights, który 
wyznacza ograniczenia władzy instytucji europejskich. W tej sytuacji mecha-
nizmy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka powinny być postrzegane jako 
powstrzymywanie z  zewnątrz i kontrola działań Unii Europejskiej, jeśli tylko 
ta przystąpi do Konwencji3.

II. Geneza karty praw podstawowych

Zainteresowanie polityków kwestiami ochrony praw człowieka rozpoczęło się 
wraz z  rokiem 1945, kiedy to doszło do zakończenia II Wojny Światowej. Okru-
cieństwo jakiego doświadczyła wówczas Europa dało wielu przywódcom do 
myślenia i przyczyniło się do działań mających na celu stworzenie ponadna-
rodowej instytucji, która w sposób efektywny stałaby na straży praw człowieka 
na kontynencie europejskim. Rozpoczęto tworzenie planów współpracy mię-
dzynarodowej, które miały być zwieńczone powstaniem atmosfery pełnej zgody 

 1 A. Bisztyga, Europejska Konwencja Praw Człowieka a Karta Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej – stan kompatybilności czy konkurencyjności?, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 
Nr 3(7)/2011, s. 180-182.
 2 A. Arnull, The European Union and its Court of Justice, Oxford 1999, s. 530.
 3 A. Bisztyga, dz.cyt. s. 182.
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i wzajemnego zrozumienia. Oczekiwania państw europejskich przejawiały się 
w tym, że wszyscy zgodnie pragnęli nowego porządku - bez wojen, przemocy 
i napięć w Europie4. Zwieńczeniem tych dążeń było powstanie w maju 1945 roku 
organizacji stojącej na straży wspólnych wartości i  zasad nowego europejskiego 
ładu - Rady Europy5. Na początku liczyła ona jedynie dziesięciu członków, jed-
nakże w kolejnych latach rozwinęła się nie tylko pod względem liczby zrzeszo-
nych w niej państw, lecz także pod względem ideowym. Wszelkie działania tej 
organizacji podporządkowane były zasadom demokracji i rządów prawa, a także 
przestrzegania praw człowieka oraz swobód obywatelskich. Wspomnieć należy, 
że po dziś dzień spełnienie odpowiednich wymagań jest kluczowym kryterium 
uzyskania uczestnictwa w  Radzie Europy6.

Właśnie ta organizacja z założenia miała się skupić na tym, aby na doświad-
czonym wojną kontynencie europejskim wprowadzono mechanizmy kontroli 
i ochrony praw człowieka7. Miała się także zajmować kwestią wykrywania zagro-
żeń dla poszanowania praw człowieka oraz uświadamianiem opinii publicznej 
o znaczeniu tychże praw i wspieraniu ogólnie pojętej edukacji w tej dziedzinie8. 
Jednakże rola instytucji, która została utworzona po to, aby zaprowadzić porządek 
po kryzysie związanym z II wojną światową, która doprowadziła wiele państw do 
ogromnych problemów gospodarczych w związku ze skalą nieporównywalnych 
dotąd zniszczeń i poniesionych z tego tytułu wydatków, miała być zupełnie inna. 
Doszło do podziału zadań, dlatego też Rada Europy zajęła się kwestiami huma-
nitarnymi, a tworzone od początku lat pięćdziesiątych XX wieku Wspólnoty 
wiodły prym w kwestiach gospodarczych. Na samym początku współpraca miała 
więc przyczyniać się do odbudowy, dynamizować rozwój przemysłu ciężkiego, 
modernizować produkcję, wzmacniać konkurencyjność gospodarek europejskich 
względem przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, a także aktywizować prze-
pływ kapitału. Stała się ona również podwaliną do kontrolowania i dyscyplino-
wania Niemiec. Na plus działała bliskość geograficzna integrujących się państw, 

 4 B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak, M. Jabłoński, R. Wieruszewski, K. Wójtowicz, 
System ochrony praw człowieka, Kraków 2005, s. 115.
 5 Rada Europy powstała na mocy Traktatu Londyńskiego z 5 maja 1949 roku. Państwami-
-założycielami były Belgia, Dania, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg,  Norwegia, Szwecja, 
Wielka Brytania i Włochy). Obecnie skupia ona 47 państw , a jej siedzibą jest Strasburg. 
 6 R. Kuźniar, Prawa człowieka, Warszawa 2004, s. 166.
 7 Zob. S. Evju, Fundamental social rights vs. fundamental freedoms, Europaische Zeitschrift 
fur Arbeitsrecht, nr. 3, s. 312-323.
 8 Por. E. Latoszek, P. Proczek, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2001, s. 322–323.
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ich zbliżony potencjał gospodarczy oraz sytuacja internacjonalna przejawiająca 
się przede wszystkim w napięciu związanym z zimną wojną oraz wojną w Korei9.

W związku z tym, iż instytucje służące ekonomicznej  integracji europejskiej 
w założeniu miały służyć czemuś innemu, pierwotnie w treści traktatów zało-
życielskich, które powoływały do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali10, 
Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz EURATOM, tj. Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej11 nie ma żadnej, nawet najmniejszej deklaracji co do tematu 
ochrony praw przysługujących obywatelom państw członkowskich. Wynikało 
to z dwóch powodów: po pierwsze gwarancje takie teoretycznie znalazły się 
w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 
roku. Natomiast drugim możliwym powodem był wszechobecny pogląd, iż nad 
ochroną tych kwestii czuwały trybunały konstytucyjne działające w poszczegól-
nych państwach członkowskich. W dokumentach tych można było odnaleźć 
jedynie gwarancje dotyczące praw, które bezpośrednio zapewniały realizację 
celów ekonomicznych tych Wspólnot. Pośród tych praw znajdowały się przede 
wszystkim te dotyczące zakazu dyskryminacji, prawo do równego wynagrodzenia 
kobiet i mężczyzn za jednakową pracę, a także prawa wynikające ze swobodnego 
przepływu osób, usług oraz towarów12.

Niepowodzeniem zakończyły się pierwsze próby rozszerzenia współpracy 
na sferę militarną i polityczną. Inicjatywy utworzenia Europejskiej Wspólnoty 
Obronnej oraz Europejskiej Wspólnoty Politycznej nie powiodły się. W działalno-
ści Wspólnot nie można było  także odnaleźć jakiejkolwiek woli mogącej świad-
czyć o ich zainteresowaniu aspektami społecznymi i kulturowymi we wzajemnej 
współpracy. Owa sytuacja utrzymywała się przez kilkanaście kolejnych lat, kiedy 
wzrastała liczba członków Wspólnot i dochodziło do pogłębiania się integracji 
przejawiającej się w kształtowaniu i doskonaleniu organów wewnętrznych i roz-
szerzaniu obszarów wspólnych działań. Pierwsze próby ustanowienia regulacji 
dotyczących polepszenia warunków życia, pracy i zatrudnienia oraz równego 
traktowania kobiet i mężczyzn podjęto w pierwszej połowie lat 70. XX wieku.

Jednak należy podkreślić, że wszelkie dywagacje o ochronie praw człowieka 
w tamtym okresie pozostawały bez odzewu i dla przyjęcia wspólnej koncepcji 

 9 K. Łastawski, Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2003, s. 143–156.
 10 Europejska Wspólnota Węgla i Stali powstała na mocy traktatu podpisanego w Paryżu 
w 1951 roku, istniała w  latach 1952-2002.
 11 Europejska Wspólnota Gospodarcza i EURATOM powstały na mocy traktatów podpisa-
nych w Rzymie w 1957 roku.
 12 Zob. S. Hambra, M. Muszyński, Karta Praw Podstawowych, Bielsko-Biała 2001, s. 213; 
A. Łazowski, Traktaty Europejskie, wprowadzenie, Warszawa–Bydgoszcz 2003; B. Banaszak et al., 
System ochrony…, s. 202–203.
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w tym obszarze działań wciąż brakowało jakiejkolwiek woli politycznej. Taka 
postać rzeczy spowodowana była przede wszystkim dużą ilością rzeczywistych 
bądź potencjalnych sporów i kontrowersji. Dyskusji nie podlegał argument, 
że nie takie są cele Wspólnot, a wszystkie należące do nich państwa są jedno-
cześnie członkami Rady Europy, w której kompetencji leżały kwestie związane 
z ochroną praw człowieka. Dlatego też wchodzenie w obszar jej kompetencji 
było uznawane jako niepotrzebne powielanie tych samych działań. Zrodzone 
w latach 50. inicjatywy omijały ryzyko tworzenia jakichkolwiek związków czy 
współzależności, które zawierałyby element ideologiczny. Szybko jednak oka-
zało się, że wraz z integracją ewentualność naruszeń praw człowieka stałaby się 
realnym zagrożeniem13.

Jak łatwo wywnioskować przyczyną były tutaj nie tylko względy ludzkiego 
dobra, ale także względy czysto pragmatyczne, związane z dążeniem do uniknię-
cia problemów w obrębie funkcjonowania instytucji wspólnotowych, które bez-
pośrednio wynikały z ich znacznego zaabsorbowania sprawami przedsiębiorców 
oraz obywateli krajów członkowskich, które pojawiały się wraz z podejmowaniem 
działań mających na uwadze realizacje zamierzeń Wspólnot14.

Na samym początku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawny 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości) niezbyt przychylnie odnosił się do kwestii 
praw podstawowych, które gwarantowane były przecież prawem wewnętrz-
nym, jednakże w obawie przed utratą kontroli nad sądami krajowymi szybko 
zmienił zdanie w tej kwestii. Już w roku 1969 przyjęta została nowa strategia, 
która przejawiała się w ochronie praw podstawowych, opierając się na prawie 
wspólnotowym. Trybunał Sprawiedliwości działał na dwóch poziomach: z jednej 

 13 J. i Z. Hołda, J. Rybczyńska, D. Ostrowska, Prawa człowieka. Zarys wykładu, Kraków 2004, 
s. 74.
 14 Należy dodać, że istniał pogląd, iż ochrona praw człowieka stanowi tzw. Cel poziomy 
traktatów i z tego względu Wspólnota jest upoważniona do stanowienia przepisów zapewniają-
cych ochronę tych praw na podstawie art. 308 TWE, zgodnie z którym w wypadku, gdy w trakcie 
funkcjonowania wspólnego rynku okaże się, że niezbędne jest podjęcie przez Wspólnotę działania 
do osiągnięcia jednego z celów Wspólnoty, a w traktacie tym nie przewidziano niezbędnych w tym 
zakresie uprawnień, Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po zasięgnięciu opinii 
Parlamentu Europejskiego, podejmuje odpowiednie środki. Z taką koncepcją nie zgodził się jednak 
ETS (TSUE), który w opinii 2/94 (tej samej, w której wykluczona została możliwość przystąpienia 
Wspólnoty do EKPC) uznał, że art. 308 TWE nie może służyć poszerzeniu zakresu uprawnień 
Wspólnoty poza generalne ramy wynikające z ogółu przepisów Traktatu, zwłaszcza tych, które 
wyznaczają zadania i pole aktywności Wspólnoty. Oprócz tego podnoszone było stwierdzenie, że 
ochrona praw człowieka to nie cel UE, ale obowiązek, któremu jest ona poddana. Stanowiąc akty 
prawne, Unia musi dbać o to, by nie naruszały one praw podstawowych, ale to nie do niej należy 
stanowienie szczegółowych przepisów w tym zakresie i domaganie się od państw członkowskich, 
by ich przestrzegały.
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strony jako interpretator aktów prawa wspólnotowego, z drugiej zaś jako organ 
kontrolny. Wydając mnogą liczbę orzeczeń, począwszy od lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych, stwierdził iż prawa podstawowe są zawarte w ogólnych zasa-
dach prawa wspólnotowego, które to właśnie Trybunał zobowiązany był chronić.

Zmianę nastawienia przyniosła deklaracja z 5 kwietnia 1977 roku, przyjęta 
wspólnie przez Parlament Europejski, Komisję i Radę. Znalazło się w niej stwier-
dzenie, iż instytucje wspólnotowe przywiązują ogromną wagę do tego, aby prawa 
wspólnotowe były przestrzegane.

Kwestia praw człowieka odnalazła swoje miejsce także w deklaracji z dnia 12 
kwietnia 1989 roku wystosowanej przez Parlament Europejski z okazji dwusetnej 
rocznicy rewolucji francuskiej. Odnaleźć w niej można stwierdzenie, że „Każdy powi-
nien mieć prawo do  życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego”, a także powtórzone 
są w niej główne prawa osobiste zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 
i Europejskiej Konwencji wraz z  protokołami. Ponadto zawiera różne elementy, które 
bezpośrednio nawiązują do Europejskiej Karty Socjalnej i praw przynależnych obywa-
telom we wszystkich Wspólnotach, np. prawo petycji czy też ochrona konsumentów.

Jeśli chodzi natomiast o wspólnotowy charakter tego dokumentu to wskazuje 
na to tylko jeden jego fragment, a mianowicie mówiący, że obywatele Wspólnoty 
powinni mieć prawo do swobodnego poruszania się, wyboru miejsca zamiesz-
kania i wyboru zajęcia na jej obszarze. Ponadto prawo to nie może być przed-
miotem żadnych obostrzeń, z wyjątkiem tych uwzględnionych w traktatach 
ustanawiających Wspólnoty Europejskie15.

Dnia 9 grudnia 1989 roku została przyjęta Karta Wspólnotowa Podstawo-
wych Praw Socjalnych Pracowników. Stanowi ona dokument o charakterze 
politycznym, uchwałę Rady Europejskiej, a także nawiązuje w swoich treściach do 
Europejskiej Karty Społecznej. Podkreślić należy także, że była ona bezpośrednim 
nawiązaniem do art. 117 TWE, w którym „Państwa członkowskie zgadzają się 
z koniecznością przyczyniania się do polepszania warunków życia i pracy pra-
cowników i do ujednolicania ich poprzez stały postęp (…)”, i do zmienionego 
przez Jednolity Akt Europejski art. 118a Traktatu16. Natomiast 29 czerwca 1991 

 15 Deklaracja, o której mowa, miała charakter incydentalny i nie wywołała bezpośrednich 
skutków w toku dyskusji nad włączeniem całego kompleksu praw człowieka do procesów integra-
cyjnych w Europie – J. Hołda, Z. Hołda, J. Rybczyńska, D. Ostrowska, Prawa człowieka …, s. 73.
 16 Mimo traktatowego umocowania kwestie socjalne nie cieszyły się nadmiernym zainte-
resowaniem Wspólnoty. Do 1971 roku wydała ona tylko dwa rozporządzenia w tej sprawie. Na 
paryskim „szczycie” w 1972 roku postanowiono rozszerzyć integrację gospodarczą o wymiar 
socjalny. Na podstawie Karty Wspólnotowej zreformowany został Europejski Fundusz Socjalny, 
wzrosły środki funduszy strukturalnych, zaczęto wprowadzać programy zwalczania bezrobocia 
– K. Głąbicka, Polityka socjalna w Unii Europejskiej, Studia Europejskie, 1997 nr 4, s. 45.
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roku wydana została, jako uchwała Rady Europejskiej, deklaracja o prawach 
człowieka. Była ona wyrazem rosnącego zainteresowania poszanowaniem praw 
człowieka w stosunkach międzynarodowych i krajowych porządkach prawnych. 
Na jej mocy kraje członkowskie zobowiązane były do stałego polepszania ich 
polityki popierania i ochrony praw człowieka oraz podstawowych wolności 
poprzez działania zarówno indywidualne, jak i zbiorowe. Ponadto państwa te 
zostały wezwane do ratyfikowania umów międzynarodowych obowiązujących 
w tej dziedzinie17. Natomiast pierwsze oficjalne odniesienie do praw podstawo-
wych znalazło się w  Jednolitym Akcie Europejskim (dalej JAE) z 1986 roku, 
gdzie  nawiązano do koncepcji demokracji budowanej w oparciu o prawa pod-
stawowe uznane w konstytucjach i ustawach państw członkowskich, w EKPC 
i w Europejskiej Karcie Socjalnej.

Kolejne zmiany związane są z Traktatem o Unii Europejskiej (dalej TUE) 
z roku 1992, w którym Unia Europejska została powołana do życia. Pojęcie praw 
podstawowych, które opierało się na orzecznictwie ETS, zostało implementowane 
do wspólnotowego prawa pierwotnego na podstawie art. 6 TUE, który w ust. 
1 stwierdza, że: „Unia jest ustanowiona na zasadach wolności, demokracji, 
poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz praworządności 
[...]”. Natomiast zgodnie z ust. 2 „Unia respektuje podstawowe prawa zagwaran-
towane w europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności [...] oraz prawa wynikające z tradycji konstytucyjnych, wspólnych dla 
Państw Członkowskich, jako ogólne prawa Wspólnoty”18.W przypadku narusze-
nia powyższych zasad (art. 6 TUE) możliwe do zastosowania są sankcje, które 
przewidziane zostały w art. 7 Traktatu. Zgodnie z tym przepisem Rada, stanowiąc 
przy tym większością kwalifikowaną, może zdecydować o zawieszeniu pewnych 
praw wynikających ze stosowania tego Traktatu wobec państwa członkowskiego, 
w tym prawo do głosowania przedstawiciela rządu tego państwa członkowskiego 
w Radzie. Jednakże taka decyzja może zostać podjęta jedynie wtedy, gdy Rada 
w składzie głów państw lub szefów rządów stanowi jednogłośnie na wniosek 
jednej trzeciej państw członkowskich albo Komisji Europejskiej i po uzyskaniu 
zgody Parlamentu Europejskiego, stwierdzi istnienie poważnego i jednocześnie 
uporczywego naruszania przez państwo członkowskie zasad wymienionych 
w powołanym przepisie.

 17 B. Banaszak i inni, System ochrony…, s. 117 i n.
 18 Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską w wersji Traktatu 
amsterdamskiego, [w:] Dokumenty Europejskie, opr. A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-
-Tefelska, t. III, Lublin 1999, s. 35 i n. 
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Ponadto istniał pogląd, iż pomimo wieloletnich dyskusji i zapisów trakta-
towych, koncepcja praw człowieka w Unii Europejskiej nie stanowiła spójnej 
całości. Przepisy określające te prawa były umiejscowione w różnych aktach 
prawa wspólnotowego, mając różną moc wiążącą i kojarząc się przy tym z reali-
zacją pierwszych założeń Wspólnot, wśród których odnaleźć można chociażby 
doskonalenie wspólnego rynku (a nie jak spodziewać się można było próby stwo-
rzenia odrębnego systemu ochrony praw człowieka). Do aktów unijnych, które 
poświęcone w całości są ochronie praw człowieka zaliczyć natomiast możemy: 
Deklarację Podstawowych Praw i Wolności z 1989 roku, Kartę Wspólnotową 
Podstawowych Praw Socjalnych i Pracowników z 1989 roku, Deklarację o Pra-
wach Człowieka z 1991 roku oraz Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
z 2000 roku. To właśnie ten ostatni akt można uznać za najważniejszy z uwagi 
na uzyskany przez niego status wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony. 
Nadmienić należy, że termin „prawa człowieka” jest w tym dokumencie toż-
samy z określeniem „prawa podstawowe”19. Karta Praw Podstawowych została 
scharakteryzowana w dalszej części pracy.

Przez wiele lat wiodący był pogląd, że to nie do Wspólnot (obecnie UE) 
należy stanowienie przepisów w zakresie ochrony podstawowych praw jednostki, 
a także egzekwowanie tych praw i nakładania odpowiednich sankcji w sytuacji 
ich nieprzestrzegania. Obecnie, podczas uchwalania licznych aktów, Unia musi 
przede wszystkim dbać o to, aby nie naruszały one praw podstawowych obywa-
teli. Można więc zadać pytanie, czy stworzenie wiążącej prawnie unijnej regulacji 
gwarantującej określone prawa człowieka było konieczne w  sytuacji, gdy już od 
ponad pięćdziesięciu lat istnieją takie unormowania prawne, obowiązujące te 
same państwa, jakie tworzą Unię Europejską, a także na mocy których zostały 
stworzone istniejące standardy i instytucje czuwające nad właściwym przestrze-
ganiem praw podstawowych20. Dokument KPP miał scalić wspólną część podsta-
wowych praw przynależnych obywatelom, jakie w tej lub innej formie znajdują 
się w konstytucjach i innych aktach prawnych krajów członkowskich UE. 

Pomysł stworzenia samodzielnego katalogu praw człowieka w Unii Europej-
skiej zrodził się na spotkaniu Rady Europejskiej w Kolonii w dniach 3-4 czerwca 

 19 Jednocześnie w stosunkach zewnętrznych Unia posługuje się tradycyjną nazwą „prawa 
człowieka”. Podejście takie zdają się potwierdzać sformułowania zawarte we wstępie do Jednolitego 
Aktu Europejskiego, gdzie w  trzecim akapicie jest mowa o prawach fundamentalnych (podsta-
wowych) w odniesieniu do państw członkowskich, a w piątym –o prawach człowieka w stosunku 
do „reszty świata” – B. Banaszak i inni, System ochrony…, s. 199 i n.; D. Gomien, Vademecum 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 1996, s. 111 i n.
 20 Zob. A. Perulli, Fundamental social rights, market regulation and EU External Action, 
International Journal of Comparative Lobour Law and Industrial Relations 2014, nr 1, s. 27-48.
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1999 roku. Powodem tej decyzji było m.in. odrzucenie przez ETS dosyć popu-
larnej wśród polityków europejskich koncepcji przystąpienia Wspólnoty Euro-
pejskiej do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności. Natomiast w opinii nr 2/94 z 28 marca 1996 roku Trybunał doszedł 
do wniosku, że nie jest to możliwe, dlatego że Wspólnota działa wyłącznie na 
mocy kompetencji powierzonych jej w Traktacie, kompetencji dorozumianych 
i kompetencji z art. 30821. Dodać należy, że nie wszystkie państwa członkowskie 
entuzjastycznie podeszły do tego tematu. Pomysł ten ze względu na brak jed-
nomyślności wiązał się z kontrowersyjnymi i  polemicznymi reakcjami w wielu 
państwach Unii, a także w licznych środowiskach prawniczych i naukowych. 
Jednak niezaprzeczalnie był konsekwencją faktu, że rozwój Wspólnot Euro-
pejskich przeszedł ewolucję, od organizmu o czysto gospodarczych celach do 
struktury politycznej, posiadającej własną konstytucję.

Kolejnym krokiem ku stworzeniu KPP było spotkanie w Tampere w paź-
dzierniku 1999 r. Rada Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie składu, 
metod pracy oraz innych aspektów działalności zespołu określonego początkowo 
mianem „Forum”, który następnie zmienił nazwę na „Konwent”. Zadaniem 
Konwentu miało być opracowanie projektu Karty. W  jego skład wchodzili przed-
stawiciele głów państw i rządów państw członkowskich, Komisji Europejskiej, 
16 członków Parlamentu Europejskiego oraz 30 przedstawicieli parlamentów 
krajów UE - w sumie były to 62 osoby. Rolę przewodniczącego objął wówczas 
prezydent Niemiec Roman Herzog. Ponadto postanowiono zapoznać się z opinią 
Komitetu Ekonomicznego i Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich. Podczas prac nad Kartą, Konwent wysłuchał 
przedstawicieli wszystkich państw kandydujących. Występujący w imieniu Pol-
ski J. Kranz stwierdził, że większość zawartych w projekcie Karty postanowień 
można odnaleźć w polskiej Konstytucji z 1997 r., podkreślił również, iż Karta 
powinna stanowić krok do przodu w stosunku do EKPC. Przedstawiciele państw 
kandydujących, dostali pięć minut na swoje wystąpienia. Zaplanowana przez 
Konwent wymiana poglądów z krajami kandydującymi miała więc dość symbo-
liczny charakter. Ważnym aspektem tych prac było również przyznanie statusu 
obserwatora dwóm przedstawicielom Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
i dwóm reprezentantom Rady Europy, przy czym jeden z nich reprezentował 
Europejski Trybunał Praw Człowieka. Tekst Karty był ponadto konsultowany 
z organizacjami pozarządowymi. Można więc mówić o  tym tekście jak o swego 
rodzaju kompromisie, zaakceptowanym przez różne państwa i środowiska, mimo 

 21 B. Banaszak i inni, System ochrony…, s. 217 i n.
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że nie wszystkie były usatysfakcjonowane w jednakowym stopniu z jego osta-
tecznej wersji. Pracę nad nim zakończono 26 września 2000 roku22.

Opracowany tekst Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej został osta-
tecznie przyjęty i podpisany przez premierów rządów wszystkich państw UE 
dnia 7 grudnia 2000 roku na szczycie w Nicei. Na samym początku Karta była 
jedynie porozumieniem międzyinstytucjonalnym i nie miała charakteru prawnie 
wiążącego dla jakichkolwiek podmiotów zewnętrznych wobec Unii Europejskiej.

Kolejne lata przyniosły zmiany i KPP weszła w skład Traktatu ustanawiają-
cego Konstytucję dla Europy (jako jego II część), który jednak nigdy nie został 
ratyfikowany (wiązało się to z tym, że w roku 2005 we Francji i w Holandii był 
negatywny wynik referendów). Zmiany przyniósł dopiero Traktat Lizboński, 
który został podpisany 13 grudnia 2007 roku, a wszedł w życie 1 grudnia 2009 
roku. Nadał on moc prawną Karcie Praw Podstawowych23. Dodać należy, że 
KPP nie tworzy dla Unii Europejskiej nowych kompetencji, podobnie jak nie 
rozszerza tych, które już wcześniej istniały na podstawie traktatów. Co się z  tym 
wiąże w dalszym ciągu UE nie posiada generalnej kompetencji prawodawczej 
w  dziedzinie praw człowieka.

Art. 1 Traktatu Lizbońskiego określa zmiany wprowadzone m.in. do tre-
ści Traktatu z  Maastricht. Konsekwencją tego jest to, że art. 6 tego Traktatu 
brzmi aktualnie: „Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 roku, w brzmieniu 
dostosowanym 12 grudnia 2007 roku w Strasburgu, która ma taką samą moc 
prawną jak traktaty24. Postanowienia Karty w żaden sposób nie rozszerzają 
kompetencji Unii określonych w traktatach. Prawa, wolności i zasady zawarte 
w Karcie są interpretowane zgodnie z postanowieniami ogólnymi określonymi 
w tytule VII Karty regulującymi jej interpretację i stosowanie oraz z należytym 
uwzględnieniem wyjaśnień, o  których mowa w Karcie, które określają źródła 
tych postanowień”. Natomiast art. 61 stanowi, że „Unia stanowi przestrzeń wol-
ności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w poszanowaniu praw podstawowych 
oraz różnych systemów i tradycji państw członkowskich25.

 22 A. Szejna, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej i jej znaczenie dla Polski i Europy, 
Warszawa 2008, s.  5-8.
 23 W hierarchii źródeł prawa porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej Traktat obo-
wiązuje od chwili ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, co nastąpiło 2 grudnia 2009 r. (Dz.U. nr 203, 
poz. 1569).
 24 Zob. R. Crowe, The institutional role of the European Council after the Treaty of Lisbon, 
Европейски правен преглед 2013, nr 6, s. 9-25.
 25 Traktat z Lizbony, art. 1, pkt 8 oraz pkt 64.



 Artykuł prawniczy | 163

Karta Praw Podstawowych składa się z preambuły oraz z 54 artykułów, które 
podzielone zostały na siedem rozdziałów. Rozdziały te noszą następujące tytuły: 
„Godność” (art. 1-5), „Wolność” (art. 6-19), „Równość” (art. 20-26), „Solidar-
ność” (art. 27-38), „Prawa obywatelskie” (art. 39-46), „Wymiar sprawiedliwości” 
( art. 47-50), „Postanowienia ogólne dotyczące wykładni stosowania Karty” (art. 
51-54). W preambule do Karty możemy natomiast odnaleźć wyliczenie zasad, na 
których oparta jest działalność Unii Europejskiej, tj. godność ludzka, wolność, 
równość, solidarność, oraz zasady demokracji i rządów prawa. Ważną kwestią 
w KPP jest także dziedzictwo duchowo-religijne i moralne26.

III. Aspekt porównawczy karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej (w zakresie ochrony praw 
społeczno-ekonomicznych) z innymi aktami 
międzynarodowymi o  podobnym znaczeniu.

Jeszcze przed określeniem wiążącego charakteru prawnego KPP27 wskazano, 
że samo nadanie Karcie statusu prawnego nie rozstrzygnie wszystkich wątpli-
wości. Pozostają bowiem luki w systemie ochrony praw społeczno-ekonomicz-
nych zaliczanych do grupy praw podstawowych28. Podkreślić należy, iż problem 
konkurowania tak wielu aktów o podobnym znaczeniu na terytorium jednego 
kontynentu europejskiego może wywołać wielkie zamieszanie. Już obecnie 
sygnalizuje się dublowanie niektórych kompetencji i sporów z nimi związanych.

KPP została uwyraźniona przede wszystkim przez porównanie tego doku-
mentu z  innymi instrumentami ochrony praw człowieka.  Postanowienia zawarte 
w KPP przedstawione są na płaszczyźnie uniwersalnej, której fundamentem 
jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r.29 oraz Międzynarodowe 
pakty praw człowieka z 1966 r. (Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, 
społecznych i kulturalnych30 oraz Międzynarodowy pakt praw obywatelskich 

 26 M. Piechowiak, Aksjologiczne podstawy Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, 
„Studia Prawnicze” 2003, nr 155, s. 28.
 27 Zob. Ch. N.K. Franklin, The Legal Status of the EU Charter of Fundamental Rights after 
the Treaty of Lisbon, Tilburg Law Review 2001, nr 2, s. 141.
 28 Zob. H. C.H. Hofmann, The relation between the charter’s fundamental rights and the 
unwritten general principles of EU law: good administration as the test case, European constitutional 
law review; EuConst 2013, nr 1, s. 73-101.
 29  Teksty polskie zob. Prawa człowieka, Wybór materiałów, Dokumenty międzynarodowe, 
oprac. i przekł. B.  Gronowska, T. Jasudowicz i C. Mik, Toruń 1993. 
 30 Dz.U. 1977, nr 38, poz. 169. 
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i politycznych)31. Dla problematyki praw człowieka istotne są także zapisy zawarte 
w dokumentach końcowych - Konferencji Helsińskiej z 1973 r. i Konferencji 
Wiedeńskiej z 1989 r., tworzących ład w ramach KBWE/OBWE32. Innym zasad-
niczym punktem odniesienia jest ochrona praw podstawowych w ramach Rady 
Europy wraz z Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawo-
wych Wolności33  z  1950 r. 

W KPP problematyka wartości znalazła więcej uwagi, niż w EKPC. Wywnio-
skować można, iż był to świadomie przyjęty cel dlatego, że ochrona praw podsta-
wowych uznana została za zasadę nadrzędną funkcjonowania UE i za konieczny 
warunek jej legitymizacji politycznej34 i moralnej35. KPP w pierwszym zdaniu pre-
ambuły stanowi: „Narody Europy, łącząc się w coraz ściślejszą Unię, postanowiły 
dzielić się pokojową przyszłością opartą na wspólnych wartościach”. Zapewnienie 
pokojowej przyszłości jest przy tym uznane za istotny element zacieśniania więzi 
między narodami tworzącymi Unię Europejską. Powiązanie pokoju z respekto-
waniem praw człowieka, jest jednym z fundamentalnych założeń współczesnej 
międzynarodowej ochrony praw człowieka. W pierwszym zdaniu PDPC czytamy: 
„Uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich 
członków rodziny ludzkiej jest  podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju na 
świecie”36. W  kolejnym zdaniu tego dokutemu stwierdza się, że „jest istotne, aby 
prawa człowieka były chronione przez przepisy prawa tak, aby człowiek nie musiał, 
doprowadzony do ostateczności, uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi”. 
KPP w oczywisty sposób wpisuje się w tą tradycję37. 

Już w drugim akapicie KPP sięga do wspólnej tradycji opartej na: „dziedzic-
twie duchowo-religijnym i moralnym”, a nie innego typu np. politycznym jak 
w EKPC, która w  preambule stanowi: „wspólne dziedzictwo ideałów i tradycji 
politycznych”.

 31 Dz.U. 1977 nr 38, poz. 167.
 32 Zob. http://www.uniaeuropejska.org/images/pdf/analiza_3_2013.pdf z dnia 22.01.2018r.
 33 Dz.U. 1993, nr 61, poz. 284.
 34 European Council decision on the drawing up of Charier of fundamental rights of the 
European Union “Bulletin EU” 6-1999, Annexes to the Presidential conclusions, pkt 1.64 (26/28), 
Annex 4.
 35 Commission of the European Communities: Commision Communication on the Charter of 
Fundamental Rights of the European Union, Brussels, 13.9.2000, COM (2000) 559 final, pkt 12.
 36 Stwierdzenie to powtórzone zostało także w preambułach Międzynarodowych paktów 
praw człowieka z 1966 r.
 37 M. Piechowiak, Aksjologiczne podstawy Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 
Warszawa 2003, s. 12-13.
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Podstawowymi wartościami, na które wskazuje KPP są: godność człowieka, 
wolność równość i solidarność38. Zestawienie to wzorowane jest zasadniczo 
na art. 1 PDPC: „Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w godności 
i prawach. Są one obdarzone rozumem i sumieniem oraz powinny postępować 
wobec siebie w duchu braterstwa”. Tendencje, które tworzą obecnie prawo mię-
dzynarodowe zamiast o braterstwie mówią o solidarności. Uznanie solidarności 
za jeden z ideałów służy także podkreśleniu konieczności integralnego podejścia 
do ochrony praw człowieka.

KPP w dalszej części swojej preambuły stanowi: „Świadoma swego duchowo-
-religijnego i moralnego dziedzictwa, Unia założona jest na niepodzielnych 
i powszechnych wartościach godności ludzkiej, wolności, równości i solidarności 
…”. Ogólnie rzecz ujmując, niepodzielność wskazuje na konieczność łącznego 
traktowania wszystkich tych wartości. W  doktrynie praw człowieka niepodziel-
ność pojawia się w związku z postulatem integralnej ochrony: uwzględniającej 
wszystkie prawa: stąd mówi się o niepodzielności praw39. W  prawdzie do zasady 
niepodzielności nie odnoszą się zapisy w dokumentach ustanawiających OBWE 
czy Powszechnej Deklaracji ONZ-u. Inaczej jest jednak w przypadku Deklaracji 
Wiedeńskiej z 1991 r, która stanowi: „Wszystkie prawa człowieka są powszechne, 
niepodzielne i wzajemnie się warunkują, oraz są współzależne. Wspólnota między-
narodowa musi traktować prawa człowieka, w sprawiedliwy i równy sposób, na 
tej samej płaszczyźnie i z jednakową uwagą”40. Postulat całościowego traktowania 
praw człowieka znajduje też odbicie w  orzecznictwie Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka, gdzie podkreśla się potrzebę odczytywania EKPC jako całości, 
w świetle jej przedmiotu i celu, i stąd postuluje się interpretację poszczególnych 
przepisów „w harmonii z logiką Konwencji”41.

Kolejną zasadą co do której wprost odnosi się KPP jest powszechność42. 
Do tej zasady odnosi się art. 1 PDPCz, w którym stwierdza się, że „wszystkie 
istoty ludzkie rodzą się (…) równe w godności”. Warunkiem koniecznym dla 
posiadania godności jest bycie istotą ludzką. W dokumentach podstawowych 
dla międzynarodowej ochrony praw człowieka na płaszczyźnie uniwersalnej, 

 38 W projekcie przed ostatecznymi poprawkami  - Charte 4470/00, Convent 47, Brussels, 
14 September 2000 (18.09) – nie używano terminu „wartości” lecz „zasady”.
 39 M. Piechowiak, Aksjologiczne podstawy Karty …, s. 17.
 40 Zob. K. Drzewicki, Internationalization of Human Rights and Their Juridization [w:] red. 
R. Hanski, M. Suksi An introduction to the International protection of Human Rights, Turku, 
1997, s. 42.
 41 M. Piechowiak, Aksjologiczne podstawy Karty …, s. 18.
 42 Powszechny – dotyczy wszystkich, rzeczy, osób, spraw itp. Zob. Słownik języka polskiego 
PWN, Warszawa 2014.
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pierwsze stwierdzenie wprost dot. powszechności praw człowieka znajduje się 
w  Deklaracji Wiedeńskiej, w której jest zapis: „powszechny charakter tych praw 
i wolności nie podlega dyskusji”43. Fundamentalny dla ochrony praw człowieka 
dokument, którym jest PDPCz, już w samym tytule wskazuje pośrednio na 
powszechny charakter ujętych w niej praw44. Powszechność praw nakazuje uznać 
prawa nie tylko obywateli danego państwa lub obywateli innych państw, lecz 
także prawa każdego człowieka (bezpaństwowca), znajdującego się w ramach 
jurysdykcji danego państwa45. Podkreślona została niezależność praw nie tylko 
od tego, czy jest się obywatelem państwa, w ramach którego dana jednostka się 
znajduje, ale również od tego, jakiego państwa jest się obywatelem: „nie powinno 
się czynić żadnego zróżnicowania na podstawie statusu politycznego, prawnego 
lub międzynarodowego kraju lub terytorium, do którego dana osoba przynależy 
(…)”46. W pojmowaniu definicji powszechność, należy wyróżnić różnicę pomię-
dzy: „powszechnością praw”, a „powszechnością uznania i  respektowania praw”, 
czy nawet „powszechnością obowiązywania i przestrzegania prawa międzyna-
rodowego” w dziedzinie prawa człowieka47.  

Analizując zapisy KPP Unii Europejskiej w sferze społeczno-gospodarczej 
nie można zapomnieć o dwóch podstawowych zasadach na których oparty jest 
cały europejski system ochrony praw człowieka. Chodzi o „godność” i „swobodę 
przepływu towarów, usług i  kapitału”. Zapis w KPP dotyczący godności znajduje 
się w art. 1 : „Godność człowieka jest nienaruszalna. Należy ją szanować i chronić”.  
Warto podkreślić, że w Karcie przyjęto określenie „godność człowieka/ludzka”. 
W innych instrumentach ochrony praw człowieka można spotkać określenie 
„godność osoby ludzkiej”. Obecnie badacze opowiadają się za koncepcją, w której 
godność wraz z prawami człowieka jest osobą. Przyjęcie kategorii „godność 
człowieka” sytuuje Kartę po stronie tych stanowisk, w których godność, podob-
nie jak prawa, przysługuje każdemu człowiekowi i w których każdy człowiek 
(jako posiadacz godności) jest uznawany za osobę48. Odnośnie ekonomicznych 
aspektów dotyczących KPP. W  preambule wskazane jest, że „Unia (…) dąży do 

 43 Deklaracja Wiedeńska, pkt. 1.1.
 44 W tytule termin „powszechna” zastąpiono terminem „międzynarodowa” dopiero w ostat-
nich fazach pracy nad deklaracją. Jeszcze w projekcie przekazanym przez Radę Gospodarczą 
i Społeczną Zgromadzeniu Ogólnemu NZ, przyjęty był tytuł International Declaration of Human 
Rights.
 45 Zob. art. 1 EKPC. 
 46 Zob. art.2 PDPCz. 
 47 Zob. M. Piechowiak, Powszechność praw człowieka. Zagadnienia filozoficzno prawne [w:] 
red. T. Jasudowicz i C. Mik, O prawach człowieka. W podwójną rocznicę Paktów. Księga Pamiątkowa 
w hołdzie Profesor Annie Michalskiej, Toruń 1996, s. 49-71.
 48 M. Piechowiak, Aksjologiczne podstawy Karty …., s. 28.
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wspierania zrównoważonego trwałego rozwoju oraz zapewnia swobodny prze-
pływ osób, towarów, usług i kapitału oraz swobodę osiedlania się”. Jest to jedna 
z fundamentalnych zasad, które prowadziły do zjednoczenia Europy. Do tej 
zasady nawiązuje także art. 15 ust. 2 KPP: „wszystkie obywatelki i wszyscy oby-
watele Unii mają wolność poszukiwania i wykonywania pracy, przedsiębiorczości 
oraz świadczenia usług w każdym państwie członkowskim”49. Zapis ten stanowi 
wyjątek na tle innych instrumentów ochrony praw człowieka oraz wskazuje na 
historyczne uwarunkowania Unii, będącej przede wszystkim unią gospodarczą50. 

Porównując katalogi wolności i praw społeczno-ekonomicznych jednostki 
zapisanych w KPP oraz EKPC nasuwa się spostrzeżenie, że problem braku koor-
dynacji norm nie został w  pełni rozwiązany. Zagrożenie to wydaje się narastać 
zwłaszcza w odniesieniu do zbieżnych postanowień obu aktów: Karty i Konwen-
cji. Czy tak rzeczywiście jest, pokaże zapewne praktyka równoległego stosowania 
obu aktów przez im właściwe, europejskie sądy, to jest odpowiednio przez TSUE 
oraz ETPC. W dobie politycznych przemian autorzy Traktatu Lizbońskiego 
i Karty Praw Podstawowych opowiadają się za segmentowością europejskiego 
sytemu ochrony praw człowieka (Rada Europy, Unia Europejska). Optują oni za 
dwutorowością ochrony praw człowieka w Europie: EKPC i sąd strasburski z jed-
nej strony oraz KPP i sąd luksemburski z drugiej strony. Dwutorowość ochrony 
praw jednostki poczytują za walor, zakładając, że przyniesie ona korzyści dla 
ochrony obywateli UE. Nie ma jednak gwarancji, że w dłuższym horyzoncie cza-
sowym owa dwutorowość nie zostanie poczytana za niedogodność, utrudniającą 
klarowne odczytanie standardów praw człowieka oraz ich skuteczną ochronę. 
Nowy, segmentowy i dwutorowy model europejskiego systemu ochrony praw 
człowieka przedstawia się jako bardziej skomplikowany od jego poprzedniego 
kształtu. Powoduje to, że system jest mniej klarowny i przez to mniej zrozumiały 
dla ludzi, to jest dla tych, z myślą o których został stworzony. Być może zostanie 
to zrekompensowane jego „wydolnością” i skutecznością. Europejski system 
ochrony praw człowieka przechodzi gruntowną przebudowę51.

Mając na uwadze mnogość systemów funkcjonujących na terytorium 
Europy, można stwierdzić, iż KPP stanowi odwrót od dążenia w ochronie praw 

 49 Zob. R. Karowiec, Prawo do pracy jako istotny element ochrony praw człowieka w aktualnej 
sytuacji społeczno-ekonomicznej Unii Europejskiej, [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony 
praw człowieka. Nowe wyzwania - nowe rozwiązania, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Sejmowe, 
Warszawa 2014.
 50 M. Piechowiak, Aksjologiczne podstawy Karty …., s. 22.
 51 A. Bisztyga, Europejska Konwencja Praw Człowieka a Karta Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej – stan kompatybilności czy konkurencyjności?, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 
Nr 3(7)/2011, s. 187.
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człowieka do pojęć płytkich, postuluje formuły otwarte znaczeniowo do których 
z pewnością należą postanowienia dotyczące godności. Centralną kategorią 
jest „godność”, podobnie jak w zasadniczym nurcie międzynarodowej ochrony 
praw człowieka, kategorią której zupełnie zabrakło w EKPC oraz dokumentach 
ustanawiających KBWE/OBWE. Specyfika Karty na tle innych międzynaro-
dowych systemów ochrony praw człowieka, leży z jednej strony w tym, że jest 
ona dokumentem prawa międzynarodowego mającego jednocześnie charakter 
konstytucji, z innej strony znacznie uwyraźnia się specyfika procesów gospo-
darczych, które doprowadziły do jej przyjęcia. 

IV. Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że system ochrony praw człowieka ukształtował się 
w wyniku dość żywiołowego procesu. Uniwersalny system oparty na Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka (ONZ) stanowił trzon i wzór dla Rady Europy, która 
tworzyła swój wewnętrzny system w oparciu o Konwencję o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności. Z racji tego, iż oba dokumenty powsta-
wały w innym niezależnym od siebie czasie i w odstępach chronologicznych, 
każdy kolejny miał zamiar wyciągać wnioski z wcześniejszego, by tworzyć prawo 
bardziej uniwersalistyczne i dostosowane do realiów ówcześnie panujących. 
Podobnie rzecz się miała gdy porównamy EKPC do Karty Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej. Wszelkie próby racjonalizacji na linii: Rada Europy – Unia 
Europejska muszą wiązać się z  postrzeganiem następujących uwarunkowań:

a) UE nie przewiduje żadnych barier dla rozszerzenia swojej aktywności 
(choćby z tytułu istnienia Rady Europy), chce być organizacją kompletną 
i widzi logikę w kreowaniu i   implementowaniu standardów również 
w zakresie demokracji i ochrony praw człowieka,

b) ograniczony zakres oddziaływania UE powoduje, że nie można kwestio-
nować znaczenia Rady Europy zwłaszcza dla krajów nie członkowskich 
UE,

c) w miarę rozszerzenia UE, stopniowo będzie się zmniejszała rola Rady 
Europy.52

 52 J. Jaskiernia, Rada Europy, Unia Europejska i OBWE w europejskim systemie ochrony praw 
człowieka - synergia działań czy konkurencja? [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony 
praw człowieka, red. J.  Jaskiernia, s. 866.
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Niewątpliwie należy dążyć do większej synergii organizacji działających 
na rzecz poszanowania praw człowieka w Europie. Pozostawienie tego w taki 
sposób, w którym funkcjonuje to obecnie będzie niosło tylko i wyłącznie efekty 
negatywne, z racji dublowania się kompetencji pomiędzy tymi organizacjami. 
Unia Europejska choć dostrzega wiodącą rolę Rady Europy w tym zakresie to nie 
zamierza ograniczać swoich działań z tego powodu, że w  obszarze tym aktywna 
jest też Rada Europy53. Innym problemem, który tylko komplikuje sprawę w tej 
materii jest przesadnie rozbudowany korpus urzędniczy tych organizacji. Ma on 
swoje ambicje i interesy. Przeprowadzenie jakichkolwiek reform, które niosłyby 
w swych konsekwencjach ograniczenie pól aktywności którejś z nich a w kon-
sekwencji ograniczenie ich liczby staje się niewykonalne.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, należałoby ustalić priorytety działań 
tych organizacji w taki sposób by uniknąć dublowania swoich kompetencji. 
Wydaje się być zasadne, by OBWE przestała pełnić rolę organizacji dbającej 
o demokrację i prawa człowieka a skupiła się bardziej na swoich kompeten-
cjach w strukturze bezpieczeństwa międzynarodowego. Co do sporów między 
UE - RE, przełomem może okazać się fakt przystąpienia UE do EKPC (zgodnie 
z art. 6 par. 2 Traktatu o UE, który ją do tego zobowiązuje). Sprawiłoby to, że 
prawa jednostki w UE byłyby lepiej chronione a relacje pomiędzy Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu a Trybunałem Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej byłyby usprawnione54.
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Streszczenie
W  niniejszym artykule Karta Praw Podstawowych UE została uwyraźniona przede 
wszystkim przez porównanie tego dokumentu z innymi instrumentami ochrony praw 
człowieka. Postanowienia zawarte w KPP przedstawione są na płaszczyźnie uniwersalnej, 
której fundamentem jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r. oraz Między-
narodowe pakty praw człowieka z 1966 r. (Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, 
społecznych i  kulturalnych oraz Międzynarodowy pakt praw osobistych i politycznych). 
Dla problematyki praw człowieka istotne są także zapisy zawarte w  dokumentach 
końcowych - Konferencji Helsińskiej z  1973 r. i  Konferencji Wiedeńskiej z  1989 r., 
tworzących ład w ramach KBWE/OBWE. Innym zasadniczym punktem odniesienia jest 
ochrona praw podstawowych w  ramach Rady Europy wraz z Konwencją o Ochronie 
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r.

SŁOWA KLUCZOWE: Ochrona praw podstawowych, prawa człowieka, Karta Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności, Unia Europejska, Rada Europy, OBWE/KBWE.

Summary
In this article, the EU Charter of Fundamental Rights has been analyzed first of all by 
comparing this document with other instruments for the protection of human rights.
The provisions contained in the Charter of Fundamental Rights of the European Union 
are presented on a universal level, the foundation of which is the Universal Declaration of 
Human Rights of 1948 and International Human Rights pacts of 1966 (The International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the International Covenant on 
Civil and Political Rights). The provisions contained in the final documents - the Helsinki 
Conference of 1973 and the Vienna Conference of 1989, which form the order within 
the Conference on Security and Co-operation in Europe (CSCE) / the Organization for 
Security and Co-operation in Europe (OSCE) - are also important for the issue of human 
rights. Another fundamental point of reference is the protection of fundamental rights 
within the Council of Europe together with the European Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950.

KEY WORDS: Protection of fundamental rights, human rights, The Charter of Fun-
damental Rights of the European Union, European Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms, European Union, The Council of Europe, 
OSCE / CSCE
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Adam Karpiński

Kultura remiksu i dozwolony użytek 
w prawie autorskim
The remix culture and permitted use in copyright law

I. Wstęp

Jak pisał Lawrence Lessig, żyjemy w kulturze remiksu, czyli w czasach przy-
właszczania, kiedy to uczeń szkoły podstawowej może ściągnąć i dowolnie 
przerobić zdjęcie prezydenta USA, a następnie wysłać przeróbkę znajomym1. 
Faktycznie, dzięki internetowi można mieć dostęp do niemal każdej treści 
i niemal każdą treść można opublikować. Ogromna część treści publikowanej 
w sieci jest efektem przeróbki czegoś, co dzięki tej samej sieci stało się wcze-
śniej powszechnie dostępne. Owoce kultury remiksu (np. sample muzyczne, 
memy internetowe, GIF-y, mash-upy) mają różny charakter – część z nich jest 
na tyle twórcza i oryginalna, że można mówić o spełnieniu przesłanek utworu 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (dalej: „ustawa”)2. W takim przypadku mówi się – z perspektywy 
prawnej – o powstaniu utworu zależnego, czyli utworu opartego na innym 
utworze. 

II. Utwór zależny i dozwolony użytek

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy opracowanie cudzego utworu, przez które rozumie 
się w szczególności tłumaczenie, przeróbkę i adaptację, może być przedmiotem 

 1 L. Lessig, Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, tłum. R. Próch-
niak, Warszawa 2009, s. 26.
 2 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669 ze zm).
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prawa autorskiego (czyli wspomnianym powyżej utworem zależnym3). Przy 
czym, jak wynika z art. 2 ust. 2 ustawy, korzystanie i rozporządzanie utworem 
zależnym wymaga uzyskania zezwolenia twórcy utworu, na którym ten utwór 
zależny jest oparty (tzw. utworu macierzystego4). To zezwolenie, potrzebne np. 
do rozpowszechniania utworu zależnego, jest udzielane w ramach specjalnego 
uprawnienia zwanego prawem do udzielania zezwolenia na wykonywanie 
zależnych praw autorskich5. Pojawia się pytanie, czy dozwolony użytek może 
zwalniać z tego obowiązku, stanowiąc tym samym wyjątek od wspomnianego 
prawa do udzielania zezwolenia? W konsekwencji, czy np. twórcy kultury 
remiksu mogą rozpowszechniać swoje prace bez konieczności uzyskania 
zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich? Jeśli tak, to z jakich 
konkretnie form dozwolonego użytku mogą korzystać?

Dozwolony użytek to instytucja prawa autorskiego umożliwiająca korzysta-
nie z utworu bez upoważnienia twórcy lub innego podmiotu uprawnionego6. 
Jest to zatem wyjątek od monopolu na korzystanie z utworu w określony sposób 
(na danym polu eksploatacji). O takim monopolu nie ma mowy w przypadku 
prawa do udzielania zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich, 
które zgodnie z art. 46 ustawy może przysługiwać innemu podmiotowi niż 
podmiot posiadający prawo do korzystania z utworu na wszystkich istnie-
jących polach eksploatacji7. Twórca utworu macierzystego ex lege nie może 
sam korzystać z utworu zależnego opartego na jego utworze, ponieważ nie 
ma autorskich praw majątkowych do utworu. Może jedynie udzielić zezwo-
lenia na takie korzystanie przez podmiot dysponujący tymi prawami. Widać 
zatem, jak specyficznym uprawnieniem jest prawo do udzielania zezwolenia na 
wykonywanie zależnych praw autorskich. Zgodnie z aktualnie dominującym 

 3 W ustawie wykorzystywane jest jedynie pojęcie opracowania, które powinno się traktować 
raczej jako każde tłumaczenie, przeróbkę i adaptację, niezaleznie od tego czy są one utworami 
(zależnymi), choć w literaturze takie rozróżnienie nie jest stosowane i pojęcia opracowania oraz 
utworu zależnego są traktowane jako synonimy; por. J. Barta, A. Matlak, R. Markiewicz (w:) Prawo 
autorskie. System prawa prywatnego, t. 13, red. J. Barta, Warszawa 2013, s. 32 i n., E. Traple (w:) 
Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, J. Barta, R. Markiewicz (red.), Warszawa 2011, 
s. 47 i n., D. Flisak (w:) Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. D. Flisak, Warszawa 
2015. s. 75 i n.
 4 W ustawie wykorzystywane jest pojęcie utworu pierwotnego. 
 5 W art. 46 ustawy jest o prawie zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
 6 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2013, s. 157.
 7 Wynika to z treści samego art. 46 ustawy, zgodnie z którym, jeżeli umowa nie stanowi 
inaczej, twórca zachowuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autor-
skiego, mimo że w umowie postanowiono o przeniesieniu całości autorskich praw majątkowych.
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poglądem jest to autorskie prawo majątkowe8, jednak trudno uznać je – z uwagi 
na wskazane powyżej okoliczności – za prawo do korzystania z utworu zawarte 
w katalogu autorskich praw majątkowych w art. 17 ustawy. Warto więc zastano-
wić się, czy niezależnie od kwalifikacji tego prawa do udzielania zezwolenia na 
wykonywanie zależnych praw autorskich można traktować dozwolony użytek 
jako wyjątek od tego uprawnienia.

III. Konieczność wskazania w przepisie 
o dozwolonym użytku możliwości korzystania 
z utworu zależnego

W ustawie znajdują się dwa przepisy, które wskazują wprost na możliwość 
korzystania z utworów w tłumaczeniu w ramach dozwolonego użytku. Jest to 
art. 25 ust. 3 ustawy, dotyczący prawa przedruku9, oraz art. 27 ust. 1 ustawy, 
dotyczący dozwolonego użytku edukacyjnego10. Na tej podstawie mogłoby 
się wydawać, że dopuszczalne jest korzystanie z utworu zależnego w ramach 
dozwolonego użytku tylko w przypadkach, gdy ustawa tak stanowi. W tym 
kontekście zwraca jednak uwagę art. 3510 ustawy (dozwolony użytek tzw. utwo-
rów out-of-commerce), na podstawie którego archiwa, instytucje oświatowe, 
uczelnie, jednostki naukowe mogą zwielokrotniać znajdujące się w ich zbiorach 
utwory niedostępne w obrocie handlowym11 oraz udostępniać je publicznie 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez 
siebie wybranym. Zgodnie z ust. 5 art. 3510 ustawy ta forma dozwolonego 
użytku nie obejmuje tłumaczeń na język polski utworów wyrażonych słowem, 

 8 A. Karpowicz, Zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych, „Palestra” 1997, nr 
11-12, s. 37; E. Traple (w:) Prawo autorskie i prawa pokrewne…, s. 395; J. Barta, R. Markiewicz (w:) 
Prawo autorskie. System prawa prywatnego…, s. 64; Z. Okoń, Modyfikacja i opracowanie programu 
komputerowego w polskim prawie autorskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Prace z Prawa Własności Intelektualnej” [dalej: ZNUJ PPWI] 2010, z. 4, s. 47; M. Kępiński (w:) 
Prawo autorskie. System prawa prywatnego…, s 606; T. Targosz (w:) Prawo autorskie i prawa 
pokrewne…, s. 691.
 9 Art. 25 ust. 3 ustawy: Rozpowszechnianie utworów na podstawie ust. 1 jest dozwolone 
zarówno w oryginale, jak i w tłumaczeniu.
 10 Art. 29 ustawy: Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki 
rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub 
drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, 
analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości.
 11 O ile zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 
dniem 24 maja 1994 r.
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które powstały w języku obcym12. Na podstawie tego przepisu mogłoby więc 
z kolei wydawać się, że brak możliwości korzystania z utworów zależnych 
w ramach dozwolonego użytku występuje tylko wtedy, gdy o takim braku 
stanowi ustawa. Pod tym kątem zachodzi więc sprzeczność pomiędzy art. 3510 

ust. 5 a art. 25 ust. 3 i art. 27 ust. 1 ustawy. Wymienione przepisy są jedynymi, 
w których wprost jest mowa o korzystaniu z utworów zależnych w ramach 
dozwolonego użytku. Co więcej, wspomina się w nich tylko o tłumaczeniu, 
czyli jednym z rodzajów utworów zależnych. 

Wydaje się, że generalne wyłączenie możliwości korzystania z utworu 
zależnego w ramach dozwolonego użytku bez wspomnianego zezwolenia 
wypaczałoby sens instytucji dozwolonego użytku. Przykładowo, w przypadku 
dozwolonego użytku prywatnego (art. 23 ustawy13) oznaczałoby to, że np. udo-
stępnianie książki w oryginalnej wersji językowej członkom rodziny (a więc 
osobom pozostającym w związku osobistym, o którym mowa w art. 23 ustawy) 
nie wymagałoby uzyskania jakiejkolwiek zgody, natomiast udostępnianie tej 
samej książki w tłumaczeniu już wiązałoby się z koniecznością uzyskania 
zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich14. Trudno znaleźć 
uzasadnienie dla takiego rozróżnienia zwłaszcza biorąc pod uwagę, że przepisy 
o dozwolonym użytku prywatnym – jak wskazuje się w doktrynie – stanowią 
wyraz stanowią wyraz realizmu ustawodawcy, który nie chce tworzyć prawa 
martwego15. Przyjmując, że ten realizm jest podyktowany w dużej mierze ogra-
niczonymi możliwościami faktycznej kontroli uprawnionego nad korzystaniem 
z jego utworu w ramach użytku prywatnego, warto zwrócić uwagę, że kon-
trola ta jest jeszcze bardziej ograniczona w przypadku uprawnionych z tytułu 
prawa do udzielania zezwolenia pochodzących z zagranicy. Inny przykład 
wypaczenia sensu instytucji dozwolonego użytku prywatnego w przypadku 
generalnego wyłączenia możliwości korzystania z utworu zależnego w ramach 
dozwolonego użytku można wskazać w odniesieniu do dozwolonego użytku 

 12 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
oraz ustawy o grach hazardowych z projektami aktów wykonawczych (Druk nr 3449).
 13 Art. 23 ustawy: 1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszech-
nionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania 
według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania 
z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku 
naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym. 2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje 
korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku oso-
bistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.
 14 W tym ostatnim przypadku można byłoby bowiem twierdzić, że dochodzi do korzystania 
z utworu zależnego.
 15 E. Traple (w:) Prawo autorskie i prawa pokrewne…, Warszawa 2011, s. 236.
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edukacyjnego (art. 27 ustawy). W ramach tej postaci dozwolonego użytku 
wprawdzie dopuszcza się wprost korzystanie z utworów zależnych, ale dotyczy 
to jedynie tłumaczeń. Założenie, że przepis ten nie umożliwia korzystania 
z  innego rodzaju utworów zależnych, oznaczałoby następujący paradoks. 
Przykładowo, nauczyciel na lekcji w szkole mógłby zaprezentować uczniom 
fragment powieści Imię róży (Umberto Eco) w polskim tłumaczeniu Adama 
Szymanowskiego, natomiast nie mógłby pokazać ekranizacji filmowej tej 
książki (reż. Jean-Jacques Annaud). Dla takiego rozróżnienia również trudno 
znaleźć uzasadnienie.

Interpretacja, zgodnie z którą przepis o dozwolonym użytku nie musi 
wprost dopuszczać możliwości korzystania z utworu zależnego, nie jest jednak 
pozbawiona wad. Mianowicie oznacza ona, że zawarte w art. 25 ust. 3 i art. 27 
ust. ustawy wzmianki o możliwości korzystania z utworu w tłumaczeniu są 
niepotrzebne, co byłoby sprzeczne z zakazem wykładni per non est16. Z drugiej 
strony uniknięcie wspomnianego powyżej wypaczenia sensu instytucji dozwo-
lonego użytku wydaje się istotniejsze. Poza tym nawet założenie o generalnym 
wyłączeniu możliwości korzystania z utworu zależnego w ramach dozwolonego 
użytku nie umożliwiłoby uniknięcia sprzeczności, ze względu na art. 3510 ust. 
5 ustawy, w którym z kolei pojawia się wprost wskazane wyłączenie. Założe-
nia o generalnym wyłączeniu możliwości korzystania z utworów zależnych 
w ramach dozwolonego użytku oznaczałoby, że niepotrzebne jest wyłączenie 
zawarte w art. 3510 ust. 5 ustawy. Wydaje się więc, że twórca utworu zależnego 
może korzystać z tego utworu w ramach dozwolonego użytku prywatnego (art. 
23 ustawy) i dozwolonego użytku edukacyjnego (art. 27 ustawy), niezależnie 
od tego, do jakiej dokładnie kategorii należy ten utwór zależny. Pojawia się 
pytanie, z jakich jeszcze postaci dozwolonego użytku mógłby korzystać twórca 
utworu zależnego?

IV. Parodie, pastisze, karykatury oraz prawo cytatu

Analizując poszczególne postaci dozwolonego użytku, z jakich mógłby sko-
rzystać twórca utworu zależnego warto wskazać na art. 291 ustawy, w którym 
dopuszcza się korzystanie z utworów na potrzeby parodii, pastiszu lub kary-
katury. W kulturoznawstwie jako parodię traktuje się świadome naśladowanie 

 16 Zgodnie z zakazem wykładni per non est nie wolno intepretować przepisów tak, by pewne 
ich fragmenty okazały się zbędne; por. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006, s. 106.
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– w celu satyrycznym – jakiegoś utworu, autora, stylu, gatunku17. Jako naśla-
downictwo – utworu lub stylu – definiuje się również pastisz18. Widać zatem 
pewne podobieństwo do parodii, przy czym pastisz – inaczej niż parodia – nie 
jest tworzony w celach satyrycznych. Wspomniane naśladownictwo może 
wiązać się z przejęciem elementów chronionych cudzego utworu, co prowadzi 
do powstania utworu zależnego. Bez przejęcia takich elementów można mówić 
co najwyżej o utworze inspirowanym, o którym mowa w art. 2 ust. 4 ustawy19. 
Utwory inspirowane traktowane są jako pośrednia kategoria pomiędzy utwo-
rami zależnymi a czystymi utworami samoistnymi20. O utworze zależnym 
można mówić również w przypadku trzeciej z kategorii wymienionych w art. 
291 ustawy, karykatury, rozumianej jako rysunek lub opis, wyolbrzymiające do 
śmieszności cechy pewnych osób, rzeczy bądź zjawisk21. W ramach karykatury 
będącej rysunkiem wykorzystuje się często fotografię osoby, której dotyczy 
karykatura. Wówczas można twierdzić, że karykatura jest przeróbką tego 
zdjęcia, w związku z czym trzeba ją traktować jako utwór zależny. 

Z perspektywy kultury remiksu istotne wydaje się tzw. prawo cytatu, czyli 
postać dozwolonego użytku opisana w art. 29 ustawy. W przepisie tym umoż-
liwia się przytaczanie w utworach stanowiących samoistną całość urywków 
rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, 
utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości. To przytaczanie może być 
dokonywane w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, 
polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku 
twórczości. 

Jak stwierdził Sąd Najwyższy, w art. 29 ustawy nie chodzi o rozmiar przy-
taczanego utworu we własnym utworze, lecz o ich wzajemne relacje i cel 
cytatu. Jak podkreślił Sąd Najwyższy, cytat w stosunku do całości musi pełnić 
rolę podrzędną22. Oznacza to, że zapożyczany urywek lub cały utwór powi-
nien pozostawać w takiej proporcji do wkładu własnej twórczości, by nie 
było wątpliwości, że powstał samoistny utwór23. Przyjmując, że cechą utworu 
z zapożyczeniami mieszącymi się w ramach prawa cytatu faktycznie jest pod-
rzędność zapożyczenia względem wkładu własnego twórcy wykorzystującego 

 17 M. Bańko, Inny słownik języka polskiego, Warszawa 2000, s. 24.
 18 Tamże, s. 31.
 19 Art. 2 ust. 4 ustawy: Za opracowanie nie uważa się utworu, który powstał w wyniku 
inspiracji cudzym utworem.
 20 D. Flisak (w:) Prawo autorskie i prawa pokrewne…, s. 75. 
 21 M. Bańko, Inny słownik…, s. 603.
 22 Wyrok SN z 23 XI 2004 r., I CK 232/04, OSNC 2005, nr 11, poz. 195.
 23 Tamże.
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to zapożyczenie, nie ma możliwości uznania utworu zależnego za spełniającego 
omawianą przesłankę z art. 29 ustawy Specyfiką cechą utworu zależnego jest 
to, że elementy utworu macierzystego odgrywają w nim istotną rolę. Utwór 
zależny jest wszakże utworem opartym na utworze macierzystym, co koli-
duje z podrzędnym charakterem zapożyczeń. Można powiedzieć, że tak jak 
w przypadku utworu zależnego wcześniejszy utwór (lub jego fragmenty) jest 
szkieletem, tak w przypadku utworu z zapożyczeniami jest on jedynie dodat-
kiem. Różnica między tymi kategoriami utworów leży więc w roli przejętego 
wkładu z wcześniejszego utworu – w utworze zależnym pełni on kluczową rolę, 
zaś w utworze z zapożyczeniami rolę służebną. Przykładowo, zupełnie inną 
rolę odgrywa utwór muzyczny Richarda Straussa Also sprach Zaratustra (Tako 
rzecze Zaratustra) w filmie Stanleya Kubricka 2001: Odyseja kosmiczna, zaś 
zupełnie inną – znacznie większą, kluczową – w remiksie tego utworu w wyko-
naniu holenderskiego DJ’a, Jay30K. W tym drugim przypadku utwór Straussa 
jest bazą, materiałem wyjściowym późniejszego utworu, czego nie można 
powiedzieć w przypadku Kubricka (choć w tym filmie utwór Straussa również 
odgrywa istotną rolę, to jednak nieporównywalnie mniejszą). 

Jeżeli zatem, przykładowo, w samplu muzycznym elementy wcześniejszego 
utworu będą wykorzystywane na tyle, że powstanie utwór zależny, skorzystanie 
z prawa cytatu nie będzie możliwe. Cytat będzie dopuszczalny tylko wtedy, 
gdy sampel stanowi utwór samoistny, czyli niejako przeciwieństwo utworu 
zależnego.

V. Podsumowanie

Podsumowując, tworzący w obrębie kultury remiksu autor utworu zależnego 
może korzystać z niektórych postaci dozwolonego użytku w ramach wyjątku od 
prawa do udzielania zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich. 
Niektóre przepisy ustanawiające dozwolony użytek wprost odnoszą się do 
utworów zależnych, natomiast wydaje się, że nie jest to konieczny warunek, 
by twórca utworu zależnego mógł skorzystać z danej postaci dozwolonego 
użytku. Przeciwna interpretacja prowadziłaby do wniosku, że nie można 
korzystać z tłumaczeń w ramach dozwolonego użytku prywatnego (art. 23 
ustawy) oraz adaptacji w ramach dozwolonego użytku edukacyjnego (art. 
27 ustawy), co stałoby w ewidentnej sprzeczności z celem tych przepisów. 
Są takie postaci dozwolonego użytku, w przypadku których nie jest możliwe, 
by mógł z nich skorzystać twórca utworu zależnego. Można tu wskazać na 
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dozwolony użytek tzw. utworów out-of-commerce – w art. 3510 ust. 5 ustawy 
wskazano, że ta postać dozwolonego użytku nie obejmuje tłumaczeń. Kolejny 
przypadek to – bardzo istotne z perspektywy kultury remiksu – prawo cytatu. 
W art. 29 ustawy wprawdzie nie wyłącza się wprost możliwości skorzystania 
z prawa cytatu w ramach utworu zależnego, natomiast ze względu na podrzędny 
charakter cytatu względem całości utworu, w ramach którego ten cytat jest 
wykorzystywany, przekreśla wspomnianą możliwość. 

Warto podkreślić, że owoc kultury remiksu nie zawsze musi być nowym 
utworem (ani zależnym, ani samoistnym). Przykładowo, w przypadku większo-
ści memów internetowych można mieć wątpliwości, czy spełniane są przesłanki 
ochrony z art. 1 ustawy24. Jest to zagadnienie wykraczające jednak poza ramy 
niniejszego artykułu. W każdym razie jeżeli na skutek wprowadzenia zmian 
do utworu (bądź wykorzystania jego fragmentów) nie powstanie nowy utwór, 
to w dalszym ciągu mówimy o istnieniu tego samego utworu co wcześniej, tyle 
że w zmienionej wersji25. 
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Streszczenie 
Jak pisał L. Lessig, żyjemy w  kulturze remiksu. Dzięki internetowi można mieć 
dostęp do niemal każdej treści i niemal każdą treść można opublikować. Ogromna 
część treści publikowanej w sieci jest efektem przeróbki czegoś, co dzięki tej samej 
sieci stało się wcześniej powszechnie dostępne. Owoce kultury remiksu (np. sample 
muzyczne, memy internetowe, mash-upy) mają różny charakter – część z nich jest 
na tyle twórcza i  oryginalna, że można je traktować jako utwory w  rozumieniu 
ustawy o  prawie autorskim i  prawach pokrewnych. Przy czym, jak wynika z  art. 
2 ust. 2, korzystanie i  rozporządzanie utworem zależnym (czyli utworem opartym 
na cudzym utworze), wymaga uzyskania zezwolenia twórcy utworu, na którym ten 
utwór zależny jest oparty (tzw. utworu macierzystego). Czy przepisy o dozwolonym 
użytku (umożliwiająca korzystanie z  utworu bez zgody podmiotu uprawnionego) 
można traktować jako wyjątki od obowiązku uzyskania tego zezwolenia? W niektórych 
przypadkach tak, przy czym nie dotyczy wszystkich postaci dozwolonego użytku. 
Przykładowo, nie dotyczy to prawa cytatu, które jest bardzo istotne z perspektywy 
kultury remiksu. Wprawdzie w przepisie ustanawiającym prawo cytatu nie wyłącza 
się wprost możliwości skorzystania z niego w ramach utworu zależnego, natomiast ze 
względu na podrzędny charakter cytatu względem całości utworu, w ramach którego 
ten cytat jest wykorzystywany, przekreśla wspomnianą możliwość. 

SŁOWA KLUCZOWE: internet, kultura remiksu, prawo autorskie, utwór zależny, dozwo-
lony użytek

Summary 
As L. Lessig wrote, we live in a remix culture. Thanks to the internet we can have 
access to almost any content and almost any content can be published. A huge part 
of the content published on the web is transformation of something that previously 
became widely available thanks to the web. The fruits of remix culture (e.g. music 
samples, internet memes, mash-ups) have diverse character – some of them are so 
creative and original that we can treat them as works within the meaning of the 
Copyright and Related Rights Act. At the same time, according to art. 2 para. 2, the 
use and distribution of a derivative work (i.e. a work based on someone else’s work) 
requires the permission of the creator of the work on which this derivative work is 
based (the so-called mother song). The question is whether it is possible to treat the 
provisions of permitted use (these are the provisions enabling the use of the work 
without the consent of the copyright owner) as exceptions to the obligation to obtain 
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such permission? Indeed, it applies to some cases, but not to all forms of the permitted 
use. For example, such exemption does not apply to the right of quotation, which is 
very important from the perspective of a remix culture. The provision establishing the 
right of quotation does not explicitly exclude the possibility of using it in a derivative 
work. However, due to the inferior nature of the quotation in relation to the entire 
work in which such quote is used, it excludes the aforementioned possibility. 

Key words: internet, remix culture, copyright law, derivative work, permitted use
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Agnieszka Lasota

Komercjalizacja wizerunku a media 
społecznościowe
Commercialization of the image and social media

I. Wstęp

Źródła zarobkowania w obecnych czasach z każdym dniem rozszerzają się. 
W ubiegłych wiekach upatrywano je przede wszystkim w pracy fizycznej czy 
w umiejętnościach intelektualnych danej jednostki, a obecnie nie jest już niczym 
zaskakującym, iż źródłem zarobkowania może być własny wygląd lub indywi-
dualny przymiot danej jednostki będący jednocześnie jej dobrem osobistym. 
Na rozszerzenie tego katalogu ma wpływ obecne rozpowszechnianie treści 
cyfrowych za pomocą Internetu, który jest w obecnych czasach wszechobecny, 
a czasem nawet niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Wraz z rozwo-
jem świata wirtualnego powstały nowe zawody w postaci vlogera lub blogera, 
którzy swoim wizerunkiem mogą reklamować produkt marki, z którą nawiążą 
współpracę. W związku z tym istotne jest, aby wykorzystywany wizerunek był 
używany świadomie zarówno przez osobę, która nim włada, jak również przez 
podmiot, który go rozpowszechnia.

II. Pojęcie wizerunku

W żadnym polskim akcie normatywnym nie istnieje legalna definicja wizerunku. 
W Słowniku Języka Polskiego znajduje się informacja, iż wizerunek to czyjaś 
podobizna na rysunku, obrazie, zdjęciu itp.; sposób, w jaki dana osoba lub 
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rzecz jest postrzegana i przedstawiana1. Jednakże na gruncie dotychczasowego 
orzecznictwa oraz doktryny nie można określać wizerunku jednoznacznie w taki 
sposób, gdyż jest to jeden z wielu jego rodzajów dziś występujących.

Najczęściej wizerunek określa się jako podobiznę2, cechy fizyczne składające 
się na wygląd człowieka3, obraz fizyczny człowieka4. Jednakże T. Grzeszak rozróż-
nia pojęcie wyglądu człowieka od jego obrazu fizycznego, tj. sposobu ubierania 
się czy fryzury, gdyż te cechy mogą stanowić o indywidualnym rozpoznawalnym 
wizerunku5. Jednakże jako wizerunek nie tylko może być postrzegany jedynie 
fizyczny aspekt danej postaci, lecz również cechy charakteryzujące określoną 
osobę w niepowtarzalny sposób. Takim przykładem wizerunku jest głos. Przed-
stawicielem posiadania wizerunku audialnego jest lektor Tomasz Knapik czy 
Krystyna Czubówna. Już samo wykorzystanie głosu, któreś z tych osób mogłoby 
doprowadzić do naruszenia ich prawa do wizerunku.

Głos jako dobro chronione było przedmiotem niejednego postępowania. 
Nadto zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku do naruszenia czci, 
będącej przedmiotem ochrony z mocy art. 23 k.c. może dojść także przed 
odpowiednio reżyserowany program, stwarzający konkretny klimat psychiczny 
oddziaływujący na obiorcę w sposób nawet niezgodny z góry przyjętym kierun-
kiem przez jego autorów. Ochroną z art. 23 k.c. objęty jest nie tylko przykładowo 
wymieniony w tym przepisie wizerunek człowieka ale także emitowany np. 
w telewizji jego głos. Przepis art. 14 ust. 6 prawa prasowego nie uchyla odpo-
wiedzialności sprawcy za naruszenie prawa do wizerunku lub głosu6.

Oprócz tego P. Ślęzak wskazuje na istnienie pięć rodzajów wizerunku: pla-
stycznego, audialnego, maski artystycznej oraz body artu7. Odnośnie maski 
artystycznej należy wskazać, iż nie włącza się ona do wizerunku osoby, gdyż 
powstaje w związku z grą artystyczną i przysługuje jej ochrona na tle prawa 
autorskiego8. W wyroku z dnia 15 kwietnia 1965 r. Sąd Najwyższy orzekł, iż 
przedmiotem ochrony z art. 55 pr. aut. jest portret (wizerunek) pewnej osoby, 
a nie maska artystyczna, jaką osoba ta (artysta) sztucznie sobie stwarza dla odda-

 1 PWN Słownik Języka Polskiego, http://sjp.pwn.pl/sjp/wizerunek;2579940.html 
[dostęp:01.04.2017].
 2 J. Barta, R. Markiewicz, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
Warszawa 1995, s. 629.
 3 E. Wojnicka, „Prawo do wizerunku w ustawodawstwie polskim”, Kraków 1990, z. 56, s. 107.
 4 T. Grzeszak ,System prawa prywatnego, t. 13, J. Barta (red.), Warszawa 2007, s. 539.
 5 Tamże, s. 540. 
 6 Wyrok SA w Gdańsku z dnia 21 czerwca 1991 r., I ACr 127/91, LEX nr 5435.
 7 P. Ślęzak, Ochrona prawa do wizerunku , Katowice 2009, s. 18.
 8 S. Ritterman, Komentarz od ustawy o prawie autorskim, Kraków 1937 , s. 119. 
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nia cudzej, a nie własnej postaci. Tego rodzaju maska artystyczna, będąca dziełem 
odtwórcy (artysty) nie korzysta z ochrony przepisów prawa autorskiego, gdyż 
prawa odtwórców korzystają tylko z ochrony przewidzianej w prawie cywilnym. 
Producent ma prawo - w granicach zakreślonych przepisami prawa cywilnego 
- do wykorzystania maski artystycznej stworzonej przez aktora dla celów rekla-
mowych - i dlatego samo reprodukowanie tej maski sposobem fotograficznym = 
przez producenta, lub przez inną osobę, której producent zlecił w sposób wyraźny 
lub dorozumiany działalność reklamową, nie stanowi naruszenia art. 11 p.o.p.c., 
jednakże sposób tej reklamy nie może naruszać innych dóbr osobistych aktora 
chronionych tym przepisem, a w szczególności jego godności osobistej, dobrego 
imienia i pozycji artysty w Państwie Ludowym9.

Pojęcie wizerunku kształtuje się również na gruncie dóbr osobistych. Wymie-
nienie go wśród przykładowych podlegających ochronie dóbr w art. 23 kodeksu 
cywilnego podkreśla jego istotę i zarazem odrębność od innych dóbr osobistych10. 
Na gruncie polskiego prawa dobra osobiste cechują się niemajątkowym charakte-
rem, aczkolwiek pod wpływem dynamicznego rozwoju technologii i marketingu 
niektóre z nich uzyskały wartość majątkową, np. omawiany wizerunek.

Należy zwrócić uwagę na istotną cechę wizerunku jaką jest jego indywidualny 
charakter dla każdego człowieka. Z tego względu bliźniaki nie mają jednego wize-
runku, każdy z nich ma swój odrębny. Łącznie mogą mieć wizerunek wspólny, 
który rozróżnia ich obydwoje jako pewną indywidualność w parze, nie zaś każdego 
z osobna11. Należy zwrócić szczególną uwagę również na wykorzystywanie wizerunku 
sobowtórów w reklamach. Taki zabieg może stanowić naruszenie prawa do wize-
runku osoby powszechnie znanej i opierać się na zakazie w świetle przepisów ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, podczas wprowadzenia odbiorcy w błąd12.

III. Treść prawa do wizerunku

Ustawodawca normując dobra osobiste nie wskazał konkretnie treści praw chro-
niących poszczególne dobra. W ten sposób treść prawa do wizerunku została 

 9 Wyrok SN z dnia 15 kwietnia 1965 r., I CR 58/65, LEX nr 4509.
 10 J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Prawo mediów, Warszawa 2008, s.470.
 11 J. Sieńczyło-Chlabicz, „Przedmiot, podmiot i charakter prawa do wizerunku”, Gdańsk 
2003, nr 8, s. 22.
 12 Artykuł 16 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności 
reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia 
towaru lub usługi.
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ukształtowana przede wszystkim przez orzecznictwo, które wskazuje ad casum 
jego zakres i wytacza granice jego ochrony13. Analiza orzecznictwa pozwala na 
określenie trzech głównych płaszczyzn treści prawa do wizerunku (jednakże nie 
stanowią one katalogu zamkniętego): uprawnieninie do decydowania o tym , 
czy i w jakich okolicznościach wizerunek podmiotu uprawnionego ma zostać 
udostępniony publicznie; uprawnienie do sprzeciwiania się rozpowszechnianiu 
wizerunku oraz uprawnienie do komercyjnego rozpowszechniania wizerunku14. 

IV. Pojęcie zjawiska komercjalizacji

Dostrzeganie majątkowych aspektów różnych dóbr zapoczątkowało proces wyko-
rzystywania ich w celach zarobkowych. Dynamiczny rozwój świata na płaszczyź-
nie ekonomicznej, technologicznej czy społecznej (m.in. poprzez powstawanie 
portali społecznościowych) pozwolił na zaobserwowanie wykorzystywania nie 
tylko różnych aspektów swojego wyglądu fizycznego, lecz również cech indywi-
dualnych15. Postępujący proces komercjalizacji pozwala na dostrzeganie ekono-
micznej wartości dóbr niematerialnych będących w posiadaniu każdej osoby.

Samo słowo komercjalizacja opiera się na łacińskich słowach commercialis – 
handlowy, jak również commercium – handel towarami16. Już sama etymologia 
tego słowa wskazuje główne obszary działalności, w której występuje, tj. przede 
wszystkim handlu.

Wskazuje się, iż komercjalizację wizerunku można wykorzystać na dwa 
sposoby. Pierwszy z nich to endorsement, który polega na powstaniu wyobra-
żenia, że dana osoba sygnuje produkt swoim wizerunkiem. Drugi użytek to 
produkcja lub dystrybucja artykułów atrakcyjnych z powodu umieszczania 
na nich rozpoznawalnego sloganu, imienia albo wizerunku, czyli tzw. mer-
chandising17. Niejednokrotnie zamiast pojęcia komercjalizacja używa się słowa 
merkantylizacja, które oznacza działanie nastawione na osiągnięcie korzyści 
materialnych. Zjawisko to ma swoje początki już w latach 30. XX w. dzięki 
Studio Walta Disneya, które zaczęło użytkować prawa do fikcyjnych postaci. 

 13 Por. J.Sadomski, Naruszenie dóbr osobistych przez media. Analiza praktyki sądowej, 
Warszawa 2003, s. 7.
 14 J. Sieńczyło-Chlabicz, Cywilnoprawna ochrona wizerunku osób powszechnie znanych 
w dobie komercjalizacji dóbr osobistych, Warszawa 2014, s.111.
 15 Word Intellectual Property Organization, www.wipo.int/copyright/en/activities/pdf/
wo_inf108.pdf, [dostęp: 05.04.2018].
 16 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 2002, s. 541.
 17 J. Balcarczyk, Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja, Warszawa 2012, s. 249-250.
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Ta komercyjna działalność opierała się na udzielaniu licencji, wytwarzaniu 
i dystrybucji produktów z rysunkami danych postaci18 .

Problemy ze zjawiskiem komercjalizacji pojawiają się na gruncie sporów 
sądowych począwszy już od pierwszych lat XX w. Już w dniu 28 października 
1910 roku Reichsgericht orzekł, iż w stanie faktycznym, w którym na towarach 
przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją wyrobów nikotynowych doszło do 
bezprawnego wykorzystania wizerunku i nazwiska hrabiego Graf Zeppelina 
(wykorzystującego już wcześniej swój wizerunek w celach reklamowych), gdyż 
doszło do naruszenia dobrego smaku przez skojarzenie osoby hrabiego z „tego 
typu produktami”19. W innej sprawie w wyroku z dnia 8 maja 1956 roku Bundes-
gerichtshof przyjął, iż tylko osoba sportretowana , nawet jeżeli należy do kręgu 
osobistości historii współczesnej, może decydować o tym, czy chce dysponować 
swoim wizerunkiem do celów reklamy towarów i usług20. W ocenie Sądu prawo 
do wizerunku zawierało wolność decydowania o komercyjnym wykorzystaniu 
wizerunku. Aby dobro mogło zostać skomercjalizowane niezbędne jest, aby 
posiadło ono wartość rynkową. W tym względzie istotny jest wyrok Bundes-
gerichtshof z dnia 1 grudnia 1999 roku w sprawie Marlene Dietrich, w którym 
Sąd orzekł, iż ogólne prawo osobistości i jego poszczególne przejawy w szcze-
gólności prawo do wizerunku i prawo do nazwiska, służą ochronie nie tylko 
niemajątkowych, lecz również komercyjnych interesów jednostki. W przypadku 
ich naruszenia przez zawinione, bezprawne wykorzystanie wizerunku upraw-
nionemu podmiotowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze. Nadto Bundes-
gerichtshof wskazał, iż wizerunek może nabrać wartości rynkowej odnoszącej 
się do popularności i poważania osoby powszechnie znanej. Osoby powszechnie 
znane są uprawnione do korzystania ze swojej popularności i wizerunku w celach 
gospodarczych w szczególności w działalności reklamowej lub sferze usług. Bez-
prawne wykorzystanie wizerunku do celów reklamowych prowadzi najczęściej 
do naruszenia nie idealnych, lecz komercyjnych interesów uprawnionego, gdyż 
przejawia się w takim wypadku finansowa dyskryminacja uprawnionego, a nie 
naruszenia jego czci21. 

 18 Word Intellectual Property Organization, www.wipo.int/copyright/en/activities/pdf/
wo_inf108.pdf, [dostęp: 05.04.2018].
 19 Wyrok II 688/09, RGZ 74, 308, Die freie juristische Bibliothek, http://opinioiuris.de/
entscheidung/2569 [dostęp: 31.03.2018].
 20 K. von Bassewitz, Prominenz und Celebrity. Die Vermarktung bekannter Persönlichkeiten in 
Deutschland, England und den USA aus maren- und persönlichkeitsrechtlicher Sicht, Köln-Műnchen 
2008, s. 24.
 21 Wyrok  1BvR1168/04 Bundesverfassungsgericht,https://www.bundesverfassungsgericht.
de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2006/08/rk20060822_1bvr116804.html [dostęp: 04.04.2018].
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Na gruncie polskiego orzecznictwa należy wskazać wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Krakowie z dnia 7 lutego 1995 roku, w którym Sąd uznał, iż pozwani spożyt-
kowali wartość majątkową postaci wykreowanej przez powoda w ten sposób, 
że wykorzystali skojarzenia adresatów reklamy z tą postacią w celu zachęcania 
do nabycia towaru oznaczonego wizerunkiem i pseudonimem artystycznym 
podmiotu. Na tej podstawie Sąd zasądził odszkodowanie w wysokości wyna-
grodzenia, jakie otrzymałby powód w przypadku zawarcia umowy ze sprawcą 
naruszenia22.

V. Istota komercjalizacji

We współczesnych realiach wszechobecnej cyfryzacji i digitalizacji nie powinno 
budzić zdziwienia, iż firmy produkujące i sprzedające wszelakie dobra próbują 
docierać do swoich potencjalnych klientów nie tylko różnymi kanałami, lecz 
również środkami wzbudzającymi emocje u odbiorcy. Dziś marketing opiera 
się w dużej mierze na natychmiastowym zaspokajaniu potrzeb konsumenta. 
Jednakże niejednokrotnie działy sprzedaży poszczególnych koncernów zadecy-
dowały, że nie będą zaspokajały potrzeb klientów, zaś same je tworzyły. 

Jednym z wielu sposobów na promocje produktu jest stworzenie wokół 
niego historii, która ma wzbudzić odpowiednie uczucia i emocje u odbiorcy. 
Ten proces zażywany jest storytellingiem. Storyteling ma założenie przekazać 
fakty o danym produkcie w taki sposób, aby konsument mógł poprzez wywołane 
u niego emocje przeżyć je i utożsamić się z daną historią i w ten sposób zostaje 
nakłoniony do określonego zachowania23. 

Istotnym elementem marketingowych zabiegów jest współpraca ze znaną 
rozpoznawalną osobą, której wizerunek wzbudzą już określone emocje. Naj-
bardziej pożądanymi będą te pozytywne, najlepiej wyrażające misję i główną 
filozofię danej marki.

Jednakże samo zjawisko wykorzystywania wizerunku znanych postaci nie 
narodziło się w XXI w., lecz swe początki miało już wcześniej na początku XX w. 
Już wtedy przedsiębiorcy zdawali sobie sprawę z istoty psychologicznego aspektu 
promowania swoich produktów przy pomocy znanych osób mogących mieć 
wpływ na dane środowisko. Politycy, aktorzy czy ludzie świata show-biznesu 

 22 Wyrok SA w Krakowie z dnia 7 lutego 1995 r., I ACr 697/94, LEX nr 62626.
 23 P. Tkaczyk, Storytelling w marketingu, http://paweltkaczyk.com/pl/storytelling-w-mar-
ketingu/ [dostęp: 27.03.2017].
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chętnie promowali określone produkty za odpowiednie wynagrodzenie. Wtedy 
też zaczęły się początki podkreślania majątkowych aspektów praw osobistych 
jakim jest m.in. prawo do wizerunku.

Najważniejszym aspektem w zakresie komercyjnego korzystania z czyjegoś 
wizerunku jest zgoda osoby sportretowanej oraz istnienie więzi między tą osobą 
a podmiotem, który tym wizerunkiem będzie dysponował. Więź ta to inaczej 
umowa, która może przybrać różne charaktery: upoważniający, upoważniająco-
-zobowiązujący, rozporządzający24.

W zakresie ochrony wizerunku komercyjnego okolicznościami wyłącza-
jącymi bezprawność naruszenia jest działanie w ramach porządku prawnego, 
wykonywanie prawa podmiotowego, zgoda uprawnionego, działanie w obronie 
uzasadnionego interesu (funkcja informacyjna, dozwolona krytyka). Sąd Naj-
wyższy wskazał, iż wizerunek osoby jest jej dobrem (argument z art. 23 k.c.), 
rozpowszechnianie eksponujące tę postać bez jej zgody stanowi naruszenie 
dobra. Jeżeli ponadto okoliczności rozpowszechniania (w wielu egzemplarzach 
i w miejscach publicznych) wskazują na instrumentalne traktowanie omawia-
nego dobra, osoba przedstawiana może odczuwać to jako samowolną i publiczną 
ingerencję w sferę jej przeżyć wewnętrznych, a tym samym odczuwać poczucie 
krzywdy zgodne z odczuciem, które w opisanej sytuacji stałoby się udziałem 
każdego rozsądnie myślącego człowieka przywiązującego właściwe znaczenie 
do swej godności25. Krytycznie odniosła się do tego T.Grzeszak wskazując, iż Sąd 
powinien potraktować wizerunek jako dobro o charakterze czysto majątkowym, 
czyli za które należy się zapłata, zatem uszczerbek należy uznać jako majątkowy, 
czyli szkodę lub zubożenie26. 

W zakresie korzystania z wizerunku komercyjnego istotną kwestią jest 
również , wskazanie odpowiedniego podmiotu, który ma prawo do roszczenia 
za rozpowszechnianie danego wizerunku, np. w reklamie prasowej. Sąd Naj-
wyższy wypowiedział się, że reklamodawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
treść ogłoszenia, natomiast wydawca odpowiada wówczas, kiedy zamieści takie 
ogłoszenie, chociaż przy dołożeniu należytej staranności mógł był stwierdzić 
jego bezprawny charakter. W sytuacji, kiedy wydawca z należytą starannością 
zbada, czy dane ogłoszenie nie sprzeciwia się prawu bądź zasadom współży-
cia społecznego, i mimo tej staranności nie zdoła ujawnić takiej sprzeczno-
ści, która jednak później zostanie stwierdzona, przyjąć należy, że opublikował 

 24 J. Balcarczyk, Prawo…., s. 256.
 25 Wyrok Wyrok SN z dnia 16 kwietnia 2004 r., I CK 495/03, LEX nr 137433.
 26 T. Grzeszak, Glosa do wyroku SN z dnia 16 kwietnia 2004 r., I CK 495/03, LEX nr 46078.
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reklamę czy ogłoszenie zgodnie z art. 36 prawa prasowego. To zaś uzasadnia 
wyłączenie jego odpowiedzialności cywilnej na podstawie art. 42 ust. 2 prawa 
prasowego. Wyłączenie to odnosić się będzie także do przewidzianej w art. 23 
w zw. z art. 24 § 1 k.c. odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych, spo-
wodowane opublikowaniem anonsu. Obowiązki wydawcy w zakresie weryfikacji 
i selekcji ogłoszeń oraz reklam pod kątem zachowania wymogów z art. 36 ust. 
2 prawa prasowego nie sposób ująć w postaci wyczerpującego katalogu. Muszą 
być one bowiem dostosowane do rodzaju reklamy lub ogłoszenia, jego przed-
miotu i formy. Im bardziej drażliwa i dyskusyjna jest tematyka ogłoszenia oraz 
im bardziej spersonalizowana jest wizualna forma anonsu, tym wyższe kryteria 
staranności winien zastosować wydawca przy kontroli otrzymanego materiału27.

Głównym celem komercjalizacji jest osiągnięcie konkretnego zysku za 
pomocą określonego środka. Należy mieć jednak na uwadze, iż nie będą sta-
nowiły komercjalizacji wizerunku, np. obecność osób powszechnie znanych 
w serwisach informacyjnych czy relacji z bieżących wydarzeń28. Cel komercyjny 
jest realizowany w działalności handlowej, reklamowej czy promocyjnej. 

VI. Media społecznościowe i rozpowszechnianie 
wizerunku

Obecnie mniejszą część społeczeństwa stanowią osoby, które nie mają konta na 
żadnym portalu społecznościach. Najpowszechniejszymi miejscami w wirtualnej 
przestrzeni, gdzie można obserwować , komentować czyjeś życie jak również 
prezentować swoje jest Facebook29 i Instagram30.

Media społecznościowe to platformy, gdzie nie tylko mogą się ze sobą komu-
nikować osoby fizyczne, lecz również zarówno małe firmy czy wielkie kon-
cerny przedstawiają swoje produkty, reklamują je podobnie jak w tradycyjnych 
mediach. Dosłownie na wyciągnięcie ręki społeczeństwo ma dostęp do treści 
cyfrowych i z tego powodu istotne jest, aby zarówno korzystający z nich mieli 
świadomość jakie zagrożenia mogą wynikać z ich eksploatacji oraz z faktu, iż 
tworzący przedmiotowe treści mogą nimi odpowiednio manipulować. Samo 

 27 Wyrok SN z dnia 8 stycznia 2004 r. , I CK 40/03, LEX nr 560838. 
 28 J. Sieńczył-Chlabicz, Naruszenie…, s. 296-297.
 29 Facebook został założony w 2004 roku przez Marka Marka Zuckerberga, zaś obecnym 
właścicielem platformy jest spółka Facebook Inc.
 30 Instagram został założony w 2010 roku przez Kevina Systroma i Mike’a Kriegera, zaś 
obecnym właścicielem platformy jest spółka Facebook Inc.
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pojęcie „treści cyfrowe” wprowadzono do systemu europejskiego poprzez dyrek-
tywę w sprawie praw konsumentów31 . Dyrektywa ta została implementowana 
do systemu polskiego poprzez ustawę o prawach konsumentów32.

Istotne jest rozważanie, czy treści cyfrowe umieszczone w w/w portalach 
społecznościach mają majątkowy charakter i czy za ich naruszenie może powo-
dować powstanie szkody. Wskazać należy, iż z umieszczenie wpisu na portalu 
społecznościowym przez podmiot profesjonalny, często skutkuje uiszczeniem 
określonej opłaty w celu uzyskania większych zasięgów i dotarcia do większego 
grona odbiorców. Ważną kwestią jest również współpraca w zakresie reklamo-
wania produktu przez znane osoby, nierzadko rozpoznawane i identyfikujące się 
jedynie z określona grupą odbiorców, zaś wspierają daną markę ukazując dany 
produkt na swoich kanałach w mediach społecznościowych bądź udostępniając 
danej marce swój wizerunek. 

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych rozpowszechnienie wizerunku wymaga zezwolenia 
osoby na nim przedstawionej. W braku należytego zastrzeżenia zezwolenie nie 
jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie33. 
Z tego wynika, iż niezbędnym krokiem do ukazania czyjegoś wizerunku jest 
potrzebna zgoda takowej osoby. W wyroku z dnia 12 lutego 1998 r. Sąd Ape-
lacyjny w Warszawie, orzekł, iż zgoda na rozpowszechnienie wizerunku musi 
być niewątpliwa, zatem osoba jej udzielająca musi mieć pełną świadomość nie 
tylko formy przedstawienia jej wizerunku, ale także miejsca i czasu publikacji, 
zestawienia z innymi wizerunkami i towarzyszącego jej komentarza34. Nie jest 
określona dokładna forma zgody, czyli zwykłe oświadczenie ustne w zupełności 
wystarczy. Istotne jest natomiast, żeby nie była to zgoda abstrakcyjna, a obejmo-
wała konkretne rozpowszechnienie wizerunku. Ciężar dowodu przy powstałym 
ewentualnym sporze spoczywać będzie na korzystającym ze zdjęcia35. Istnieją 
również sytuacje, w których zgoda na rozpowszechnienie wizerunku nie jest 

 31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. 
w sprawie praw konsumentów - Treści cyfrowe oznaczają dane wytwarzane i dostarczane w formie 
cyfrowej, takie jak: programy komputerowe, aplikacje, gry, muzyka, nagrania wizualne lub teksty, 
bez względu na to, czy dostęp do nich osiąga się poprzez pobieranie czy poprzez odbiór danych 
przesyłanych strumieniowo, na trwałym nośniku czy przy użyciu jakichkolwiek innych środków.
 32 Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).
 33 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn.: 
Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm., dalej „pr. aut”.
 34 Wyrok SA w Warszawie z dnia 12 lutego 1998 r., I ACa 1044/97, LEX nr 81433.
 35 E. Nowińska, Ochrona prawna fotografii przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (w:) Fotografia dziennikarska, Teoria - praktyka - prawo, K. Wolny - Zmorzyński, 
E. Nowińska, K. Groń, W. Sosnowski, Warszawa 2011, s. 142.
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wymagana. Pierwsza z nich pojawia się, kiedy osoba otrzymała umówioną zapłatę 
za pozowanie. Uznaje się, iż przyjmując zapłatę taka osoba wyraża zgodę na 
sporządzenie i rozpowszechnienie wizerunku36. Jednakże istnieją również inne 
sytuacje umożliwiające rozpowszechnienie wizerunku innej osoby bez otrzyma-
nia od niej zgody. Pierwszy z nich to przypadek osoby powszechnie znanej , jeżeli 
wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, 
w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych (art. 81 ust. 2 pkt 1 pr. 
aut.). Do takich osób można zaliczyć również zawodnika sportowego37. Dodat-
kowo według J. Sobczaka nie powinno się uwzględniać osób do kategorii ludzi 
powszechnie znanych poprzez jakiekolwiek statystki, jaki procent społeczeństwa 
powinien znać daną osobę. Podnosi on trudności dowodowe z tym związane 
oraz szybkość tudzież dynamikę przetwarzania informacji38. Na przykład dla 
lokalnej gazety i jej odbiorców osobą powszechnie znaną będzie burmistrz lub 
wysoko obsadzony urzędnik. Podmiot omawianej regulacji nie może zastrzec 
zakazu rozpowszechniania swojego wizerunku w związku z pełnioną przez siebie 
funkcją. Musi mieć na uwadze możliwe karykatury, satyry na swój temat, a także 
sporządzaniem wizerunku nie zawsze w dogodnych dla siebie okolicznościach. 
Rozpowszechnianie to dotyczy celów informacyjnych, nie zaś komercyjnych 
tudzież reklamowych39. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł w sprawie 
Krone Verlag GmbH & Co.KG przeciwko Austrii , że polityk, osoba publiczna oraz 
inny podmiot uczestniczący w życiu publicznym musi tolerować, gdy w czasie 
dyskusji o ważnych publicznych sprawach wykorzystywane będą jego zdjęcia 
(nieujawniające faktów z jego życia). Prawo do ochrony wizerunku jako dobra 
osobistego należy zestawiać z wartością publicznej dyskusji, a Konwencja chroni 
nie tylko treść wypowiedzi, jak również jej formę. Media zatem mogą się posłu-
żyć zdjęciami krytykowanej osoby. Ewentualne zakazu mogą dotyczyć prywat-
nych sytuacji ujawniających fakty z życia osobistego. Aczkolwiek nawet i w tym 
wypadku należy zastanowić się, czy rozpowszechnianie prywatnych zdjęć nie 
stanowi źródła informacji ważnych dla oceny danego polityka lub osoby publicz-
nej40. Dokonuje rozdziału osób publicznych od osób prowadzących działalność 
publiczną. Doprecyzowanie jednostki jako osoby, która prowadzi działalność 
publiczną wiąże się z szeroko rozumianymi instytucjami życia publicznego 

 36 J. Barta, R. Markiewicz (w:) J. Barta, M. Czajkowska- Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. 
Markiewicz, E. Traple, Komentarz, s. 631.
 37 J. Sobczak, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa - Poznań 2000, s. 206.
 38 J. Sobczak, Prawo autorskie…, s. 632.
 39 T. Grzeszak, Reklama a ochrona dóbr osobistych, s. 69.
 40 Wyrok ETPCz z dnia 26 lutego 2002r. 34315/96, LEX nr 75866.
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i społecznego. Zatem w takiej działalności musi przejawiać się interes publiczny, 
czyli takie działania odnoszące się do regulacji stosunków społecznych, kultural-
nych lub gospodarczych. W opozycji do pojęcia osoba publiczna osoby prowa-
dzące działalność publiczną nie są zawsze osobami znanymi, np. sędzia z danej 
miejscowości41. W uzasadnieniu do wyroku naczelnego Sądu Administracyjnego 
można znaleźć informacje, iż wcześniejsze pełnienie funkcji wiceburmistrza nie 
ma wpływu na aktualną ocenę pełnienia lub niepełnienia funkcji publicznej. 
Jednocześnie Sąd wskazał, iż zatrudnienie takiej osoby w Urzędzie Miasta na 
podstawie umowy cywilnej samo przez się nie wyłącza możliwości uznania takiej 
osoby za osobę wykonującą funkcje publiczne lub też osobę mającą związek 
z pełnieniem funkcji publicznych. Kwestią otwartą jest rodzaj czynności wyko-
nywanych przez daną osobę, co może mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia, 
czy wykonuje ona funkcje publiczne42. Zatem pojęcie osoby prowadzącej działal-
ność publiczną należy rozumieć szeroko. Samo pojęcie działalność publiczna ma 
bardzo szeroki zakres, gdyż może być ujmowana jako twórczość lub działalność 
polityczna, gospodarcza, społeczna, która zostaje poddana ocenie społecznej43. 
Trybunał Konstytucyjny orzekł w wyroku z dnia 20 marca 2006 r., iż nie każda 
osoba publiczna pełni funkcję publiczną - wskazanie, czy mamy do czynienia 
z funkcją publiczną, powinno zatem odnosić się do badania, czy określona osoba 
w ramach instytucji publicznej realizuje w pewnym zakresie nałożone na tę 
instytucję zadanie publiczne. Chodzi zatem o podmioty, którym przysługuje co 
najmniej wąski zakres kompetencji decyzyjnej w ramach instytucji publicznej. 
Spod zakresu funkcji publicznej wykluczone są zatem takie stanowiska, choćby 
pełnione w ramach organów władzy publicznej, które mają charakter usługowy 
lub techniczny44. Przepisem szczególnym do art. 81 ust. 2 pkt. 1 jest art. 13 ust. 2 
pr. pras. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 września 
2012 r. Prawo prasowe ma zapewnić szczególną ochronę osobom występującym 
w postępowaniu karnym w określonych rolach procesowych ze względu na ich 
bezpieczeństwo, a także ochronę ich sfery prywatnej, a to celem zapewnienia 
im swobody wypowiedzi przed sądem, co sprzyja dokonaniu ustaleń zgodnych 
z rzeczywistym stanem rzeczy i tym ma zagwarantować wydania prawidłowego 
orzeczenia, co leży w interesie wymiaru sprawiedliwości i tym samym w interesie 

 41 K. Święcicka, Okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia dóbr osobistych przez 
prasę, Warszawa 2010, s. 296.
 42 Wyrok NSA z dnia 29 lipca 2004 r., OSK 693/04, LEX nr 164847.
 43 B. Michalski, Podstawowe problemy prawa prasowego, Warszawa 1998, s. 50.
 44 Wyrok TK z dnia 20 marca 2006 r., K 17/06, LEX nr 232295.
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społecznym45. Przepis prawa prasowego zakazuje publikowania w prasie wize-
runku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub 
sądowe, jak również wizerunku świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych, 
chyba że osoby te wyrażą na to zgodę. Publikowanie wizerunku jest wówczas 
dozwolone w przypadku, gdy właściwy prokurator lub sąd wyrażą na to zgodę 
ze względu na ważny interes społeczny.

Najważniejsze w tym wyłączeniu od uzyskania zgody jest to, iż wizerunek 
danej osoby musi uwzględniać pełnione przez nią określone funkcje. Zrozu-
miałe będzie zatem pokazanie wizerunku polityka ubranego w elegancki garnitur 
w serwisie lub artykule dotyczącym elegancji na spotkaniach dyplomatycznych. 
Odrębną kwestią jest wykorzystanie samego zdjęcia ukazującego wizerunek, które 
może być rozpowszechnione, np. na podstawie określonej licencji. Fotografia 
jest bowiem utworem w rozumieniu prawa autorskiego i przysługuje jej należna 
ochrona46. W wyroku z dnia 2 lutego 1967 r. Sąd Najwyższy orzekł, iż publikowanie 
fotografii określonej osoby dopuszczalnej jest tylko za jej zgodą. Dalsza publikacja 
jest dopuszczana bez takiej zgody, ale tylko pod warunkiem wskazania pierwot-
nego źródła publikacji i bez wprowadzania zmian w publikowanym zdjęciu, tzn. 
tylko z powołaniem okoliczności, w jakich zostało ono wykonane i opublikowane 
po raz pierwszy47. Rozpowszechnienie wizerunku osoby powszechnie znanej 
może niekiedy powodować niebezpieczeństwo naruszenia prawa do prywatno-
ści takiej jednostki, dlatego tak istotne jest podkreślenie ukazania wizerunku 
w związku z pełnieniem funkcji, gdyż taki przekaz ma charakter czysto informa-
cyjny. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł w sprawie dotyczącej księżnej 
Karoliny, której zdjęcia z wakacji pokazywane były w niemieckich gazetach, że 
sądy niemieckie błędnie uznały takie zachowanie za dopuszczalne, gdyż osobą 
publiczną jest tylko taka, która pełni funkcje publiczne lub ma mandat zaufania 
publicznego, natomiast księżna Monako ma prawo domagać się nie udostęp-
niania jej zdjęć z wakacji, gdyż fotografie nie wnoszą nic do „debaty o ważnych 
sprawach publicznych”, a zatem nie pełniła w tym czasie funkcji publicznej48. 
Odnoście wkraczaniu w sferę życia prywatnego w wyroku z dnia 24 stycznia 
2008 r. Sąd Najwyższy orzekł, iż zabieganie przez znaną aktorkę o zainteresowa-
nie mediów przez udzielanie wywiadów i informacji o swoim życiu osobistym 
stanowi wyrażenie, w sposób dorozumiany, zgody na informowanie przez media 

 45 Wyrok SA w Krakowie z dnia 19 września 2012 r., I ACa 703/12, LEX nr 1236715.
 46 R. Markiewicz, Zabawy z prawem autorskim, Warszawa 2015, s. 110.
 47 Wyrok SN z dnia 2 lutego 1967 r., I CR 496/66, LEX nr 561.
 48 Wyrok ETPCz z dnia 24 czerwca 2004 r., 59320/00, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-
61853, [dostęp: 31.03.2018].
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o tej sferze jej życia49. Należy również podkreślić, iż niedopuszczalne jest także 
wykorzystanie wizerunku czyjeś osoby w celach komercyjnych, promocyjnych itp. 
Stosownie do art. 81 ust. 2 pkt. 2 dopuszczalne jest rozpowszechnianie wizerunku 
stanowiącego jedynie szczegół przedstawionej takiej całości jak zgromadzenie, 
krajobraz, publiczna impreza. Dzięki temu możliwa jest dokumentacja i foto-
grafowanie przedsięwzięć publicznych. Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku 
z dnia 19 grudnia 2001 r. określił, że dla zastosowania art. 81 ust. 2 pkt 2 prawa 
autorskiego rozstrzygające znaczenie ma ustalenie w strukturze przedstawienia 
relacji między wizerunkiem osoby (lub osób) a pozostałymi elementami jego 
treści; rozpowszechnianie wizerunku nie wymaga zezwolenia, jeśli stanowi on 
jedynie element akcydentalny lub akcesoryjny przedstawionej całości, tzn. w razie 
usunięcia wizerunku nie zmieniłby się przedmiot i charakter przedstawienia50. 
Pojęcia zgromadzenie, krajobraz czy publiczna impreza nie są skonkretyzowane. 
Można przyjąć, iż zgromadzenie może stanowić większą publiczną ilość osób, 
publiczna impreza to wydarzenie przeznaczone dla niezamkniętego kręgu osób, 
krajobraz zaś to wycinek naturalnego otwartego otoczenia51. B. Michalski wskazuje 
jednak, że omawiane pojęcia dotyczą miejsc, które nie mają swoistego szczegól-
nego charakteru, np. szpitali, zakładów penitencjarnych52.

Istotny w kwestii wykorzystania wizerunku na stronach internetowych jest 
wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 lipca 2004 r., który stanowi, 
że zamieszczenie na stronie portalu internetowego tzw. głębokiego linku (deep 
link) umożliwiające użytkownikom tego portalu bezpośrednie (tj. z pominięciem 
struktury nawigacyjnej strony głównej innego portalu) otwarcie rekomendowanej 
witryny stanowi rozpowszechnienie wizerunku zamieszczonego na tej witrynie53.

 VII. Podsumowanie

W związku ze zjawiskiem urynkowienia wizerunku powstaje wiele wątpliwo-
ści, które wymagają rozstrzygnięcia m.in. z treści wizerunku komercyjnego, kto 
jest podmiotem uprawnionym do dysponowania tym dobrem oraz posiada-
nia roszczeń względem jego ewentualnego naruszenia; jak dalekosiężne skutki 

 49 Wyrok SN z dnia 24 stycznia 2008 r., I CSK 341/07, LEX nr 394755.
 50 Wyrok SA w Krakowie z dnia 19 grudnia 2001 r., I ACa 957/01, LEX nr 82415.
 51 T. Grzeszak, Prawo do wizerunku i korespondencji (w:) System prawa prywatnego, t.13, 
Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2007, s. 565.
 52 B. Michalski, Prawo do wizerunku a fotografia prasowa, Warszawa 1980, s. 62.
 53 Wyrok SA w Krakowie z dnia 20 lipca 2004 r., I ACa 564/04, LEX nr 142138.
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może mieć komercjalizacja dóbr osobistych; czy sądy dysponują odpowiednimi 
środkami ochrony skomercjalizowanego wizerunku. Odnośnie ostatniej kwestii 
należy wskazać, iż polskie sądy w przypadku naruszeń dóbr osobistych zasądzają 
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, natomiast jak zostało wskazane naruszenie 
skomercjalizowanego wizerunku powoduje szkody majątkowe, nie zaś ujemnych 
doznań w sferze psychicznej danego podmiotu. Nadto w momencie braku edukacji 
społeczeństwa co do podstawowych zasad rozpowszechniania wizerunku nie tylko 
komercyjnego, lecz również innych postaci jego naruszenia mogą być coraz częstsze. 
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Streszczenie
W  dobie powszechnej globalizacji i  przenikania coraz to większej części życia pry-
watnego poszczególnych jednostek do świata wirtualnego nieodłącznym elementem 
współczesnego prawa jest kwestia unormowania i klarowne określanie zasad panują-
cych w tym cyfrowym środowisku. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie zjawiska 
komercjalizacji wizerunku w  powszechnych już mediach społecznościowych jako 
możliwość przypisania ekonomicznej wartości wizerunkowi każdej osoby fizycznej. 
W artykule omówiono pojęcie wizerunku i  jego rodzaje, treść prawa do wizerunku. 
Przedstawiono również samo zjawisko komercjalizacji, jego źródło, historię i wpływ 
na postrzeganie ekonomiczne wartości dóbr osobistych. Omówiono główne aspekty 
komercjalizacji wizerunku i możliwości dochodzenia naruszeń prawa do wizerunku 
na tle przedmiotowej komercjalizacji. Nadto przybliżono charakterystykę i dynamikę 
rozwoju mediów społecznościowych w Polsce. Omówiono specyfikę najpowszechniej-
szych portali społecznościowych w kraju oraz zjawisko komercjalizacji wizerunku na 
tle każdego z nich. 

SŁOWA KLUCZOWE: wizerunek, komercjalizacja, dobra osobiste, media społeczno-
ściowe, dobra cyfrowe

SUMMARY
In the era of globalization and everincreasing penetration of Universal part of private life 
of the individualunits to the virtual Word an integraf part of the modern law is a matter 
of regulatory and specifying Policy inthis the Digital environment. The aimof this work is 
an approximation of the phenomenon ofcommercialization of image in common already 
social media as the ability to assign economic value theimage of any natural person. The 
article discusses the concept of the image and its types, the content of the right of pub-
licity.  Alsoshows  the  same  phenomenon  of  commercialization,  its  source,  his-
tory,  and  influence  on  the  perception  ofthe  economic  value  of  the  goods.  Dis-
cusses  the  major  aspects  of  the  commercialization  of  the  image  andthe  possi-
bility  of  the  investigation  of  infringements  of  the  rights  to  the  image  on  the  back-
ground  of  thecommercialization. Moreover the article discusses characteristics and 
dynamics of the development of social media in Poland and the specifics of most social 
networks in the country, the phenomenon of commercialization of the image in the 
background of each of them.

KEY WORDS: image, commercialization , personal rights, social media, digital goods
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Bartłomiej Oręziak

Ograniczenia linkowania w Internecie 
w świetle orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej – 
analiza orzeczenia z dnia 14 czerwca 
2017 roku w sprawie C-610/15
Restrictions of linking on the Internet in the light of the case law of the 
Court of Justice of the European Union - an analysis of the judgment 
of 14 June 2017 in Case C-610/15

I. Wstęp

Niniejszy artykuł stanowi omówienie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (także: TSUE) z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie C-610/15 
w postępowaniu Stichting Brein przeciwko Ziggo BV oraz XS4ALL Internet BV 
(dalej: orzeczenie w sprawie The Pirate Bay)1. Dotyczy ono odpowiedzialności 
prawnej za zamieszczanie hiperlinków w Internecie i z tego powodu jego donio-
słość społeczna jest ogromna, gdyż ciężko sobie wyobrazić współczesny świat 
bez możliwości linkowania. Użytkownicy Internetu częstokroć udostępniają 
przeróżne treści innym użytkownikom nie zastanawiając się czy mogą to robić, 
fakt ten traktują jako pewny i zastany z chwilą powstania tego ogólnoświa-
towego systemu połączeń między komputerami, określanego także jako sieć 
sieci2. Niemniej jednak, może okazać się, że rzeczywistość jest inna i że takie 
działania mogą narazić na niekorzystne konsekwencje prawne. Odwołując się 

 1 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca 2017 roku w spra-
wie C-610/15 w postępowaniu Stichting Brein przeciwko Ziggo BV oraz XS4ALL Internet BV 
(ECLI:EU:C: 2017:456).
 2 A. Tanenbaum, Sieci komputerowe, Gliwice 2004, s. 17-21.
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do znanej paremii łacińskiej „ignorantia iuris nocet”3 warto mieć świadomość 
ostatnich ustaleń TSUE w tej materii, ponieważ nie są one intuicyjne i zgodne 
z wyobrażeniami zwykłego użytkownika. Jedno jest pewne, dzięki działalno-
ści orzeczniczej TSUE rzeczywistość dotycząca linkowania czy „szerowania”4 
zmieniła się radykalnie.

Wszystkie orzeczenia wydane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej dotyczące zagadnień prawnej odpowiedzialności za zamieszczanie hiper-
linków koncentrowały się wokół właściwej interpretacji art. 3 ust. 1 Dyrektywy 
2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie 
harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeń-
stwie informacyjnym (dalej: dyrektywa 2001/29)5. W oryginale przepis ten 
stanowi, że „Member States shall provide authors with the exclusive right to 
authorize or prohibit any communication to the public of their works, by wire 
or wireless means, including the making available to the public of their works 
in such a way that members of the public may access them from a place and at 
a time individually chosen by them.”6, co w tłumaczeniu na język polski ozna-
cza, że “Państwa Członkowskie powinny zapewnić autorom wyłączne prawo 
do zezwalania lub zabraniania na jakiekolwiek publiczne udostępnianie ich 
utworów, drogą przewodową lub bezprzewodową, włączając podawanie do 
publicznej wiadomości ich utworów w taki sposób, że osoby postronne mają 
do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie.”7. 

Punktem zapalnym okazało się pojęcie „publicznego udostępniania”, użyte 
w art. 3 ust. 1 wspomnianej dyrektywy. Kluczowa jest odpowiedź na pytanie, 
czy umieszczenie hiperłącza odsyłającego do utworu chronionego, swobod-
nie dostępnego w innej witrynie internetowej bez zezwolenia podmiotu praw 
autorskich stanowi przedmiotowe „publiczne udostępnianie” w rozumieniu 
wspomnianego przepisu. Odpowiedź, pozytywna bądź negatywna, pozwoli 
nam dokonać rekonstrukcji modelu prawnego dopuszczalności linkowania 
w Internecie. W tym kontekście, szczególnego znaczenia nabiera każdy nowy 
wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako potencjalnie wnoszący 

 3 Tłumaczenie własne na język polski: nieznajomość prawa szkodzi.
 4 “jeśli ktoś szeruje coś w Internecie, zwłaszcza na portalu społecznościowym, to dzieli się 
tym lub linkiem do tego na swoim koncie z innymi użytkownikami; słowo potoczne” - https://
dobryslownik.pl/slowo/szerować/ 222791/4/ (dostęp: 24.10.2017).
 5 Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie 
harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym 
(Dziennik Urzędowy L 167, 22/06/2001 P. 0010 – 0019).
 6 Tamże.
 7 Tłumaczenie oficjalne.
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pewne novum normatywne. Należy pamiętać, że system orzecznictwa Unii Euro-
pejskiej, w przeciwieństwie do systemu polskiego, ma charakter precedensowy, 
prawotwórczy8.

II. Definicja odesłania (linka/hiperlinka)

W celu prowadzenia dyskursu dotyczącego prawnej dopuszczalności oraz odpo-
wiedzialności za zamieszczanie odesłań w Internecie w pierwszej kolejności 
należy zapoznać się ze znaczeniem samego pojęcia odesłania. Próba zdefiniowa-
nia tego pojęcia (hiperlinka/linka/odesłania – w niniejszej pracy terminy te będą 
uważane za synonimy i będą używane zamiennie) nastręcza sporych trudności. 
Dzieje się tak dlatego, że żaden akt prawa polskiego nie używa tego terminu, 
tym bardziej go nie definiuje, innymi słowy w polskim systemie prawnym brak 
jest jego definicji legalnej. Z tego powodu znaczenia omawianego pojęcia należy 
szukać w innych źródłach, w szczególności w literaturze przedmiotu9.  

W związku z powyższym, za literaturą przedmiotu10 można powiedzieć, że 
odesłanie to tzw. hiperłączenie (hiperlinking), czyli bezpośrednie odesłanie do 
innych witryn internetowych (za pomocą linku) przez dostawcę usług lub dyspo-
nenta własnej strony internetowej. Przy czym, zauważalne są przynajmniej dwie 
jego postaci. Pierwsza wykorzystuje trwałe zamieszczenie tematycznie dobranego 
zestawu odsyłaczy, zaś druga bazuje na użyciu systemu wyszukiwawczego (np. 
Google), który posługując się odpowiednim programem, „przegląda” wszystkie 
dostępne adresy pod kątem zadania postawionego przez użytkownika11. Z kolei 
następna definicja stanowi, że hiperlinki to odesłania do zasobów sieci WWW. 
Linki w tym ujęciu porównuje się do przypisów w treści artykułu naukowego, 
ponieważ służą temu samemu celowi tj. wskazują na źródło cytowanej treści. 
Istnieje jednak istotna różnica, linki umożliwiają natychmiastowe zapoznanie 

 8 A. Zawidzka-Łojek, R. Grzeszczak, Prawo materialne Unii Europejskiej, Warszawa 2015, 
s. 3-5.
 9 Zgodnie z metodologią nauk prawnych można posługiwać się także metodą komparaty-
styczną, która w omawianej kwestii jest bardzo przydatna. Nie wolno jednak zapominać, że samo 
pojęcie odesłania powinno być zrekonstruowane z myślą oraz dla polskiego społeczeństwa.
 10 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, s. 517, 528-531; P. Polański, 
Odpowiedzialność za hiperlinki: pierwsze refleksje, [w:] E-obywatel E-sprawiedliwość E-usługi, 
red. K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek, Warszawa 2017, s. 381-382; B. Oręziak, 
Czy linkowanie w sieci jest dopuszczalne? Analiza w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, [w:] Własność intelektualna w Internecie, red. D. Żak, Lublin 
2018, s. 137-157.
 11 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo…, s. 517, 528-531.
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się z treścią linkowanego źródła, co w wersji papierowej jest niemożliwe12. 
Dodatkowo, odesłania można podzielić na linki wewnętrzne i zewnętrzne13. Te 
pierwsze umieszcza się w ramach tej samej witryny internetowej, a ich celem 
jest ułatwienie internautom poruszanie się po stronie, zaś te drugie umieszczane 
są na innych stronach internetowych, ich głównym celem jest linkowanie do 
witryny macierzystej. 

Przedstawione definicje oraz podział odesłań pokazał jednoznacznie, że ze 
względu na brak definicji legalnej mamy do czynienia z wieloma różniącymi się 
definicjami. Przedmiotowa sytuacja nie sprzyja jasności i przejrzystości stoso-
wania prawa w tej materii. Niemniej jednak, należy pamiętać o tym co pozostaje 
wspólne tym wszystkim definicjom doktrynalnym, mianowicie tym wspólnym 
mianownikiem jest cel umieszczania odesłań, tj. umożliwienie użytkownikowi 
Internetu natychmiastowe zapoznanie się z treścią źródła.

III. Dotychczasowa linia orzecznicza trybunału 
sprawiedliwości unii europejskiej

3. 1. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie 
C-466/12 
Problematyka ta nie była przedmiotem zainteresowania Trybunału Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej aż do dnia 13 lutego 2014 roku, w którym TSUE wydał 
orzeczenie w sprawie C-466/12 w postępowaniu Nils Svensson, Sten Sjögren, 
Madelaine Sahlman, Pia Gadd przeciwko Retriever Sverige AB (dalej: orzecze-
nie w sprawie Svensson)14. Do czasu wydania tego orzeczenia, co do zasady, 
nie przejmowano się tym, czy odesłanie (link/hiperlink) wymaga zezwolenia 
zarządcy strony internetowej, do której prowadzi, bądź podmiotu praw autor-
skich15. W takiej sytuacji, samo odesłanie używające cudzej domeny czy prowa-
dzące do utworu chronionego nie stanowi naruszenia prawa, w szczególności 

 12 P. Polański, Odpowiedzialność…, s. 381-382.
 13 E. Ward, G. French, Ultimate Guide to Link Building: How to Build Backlinks, Authority and 
Credibility for Your Website, and Increase Click Traffic and Search Ranking, Irvine 2013, s. 195-196.
 14 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie 
C-466/12 w postępowaniu Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd przeciwko 
Retriever Sverige AB (ECLI:EU:C:2014:76).
 15 R. Markiewicz, Svensson a sprawa polska, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” [dalej: ZNUJ PPWI] (2014), t. 126, z. 4, s. 56-70; 
D. Gęsicka, Publiczne udostępnianie utworu w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” [dalej: ZNUJ] (2014), t. 125, z. 3, 
s. 39-42.
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prawa autorskiego16. Powyższe podejście zostało, co do zasady, zakwestionowane 
w powołanej powyżej sprawie17. Niemniej jednak, TSUE zakwestionował je 
w swoim wywodzie interpretacyjnym, a nie w odpowiedzi na zadane pytania 
prejudycjalne. W tym momencie warto zasygnalizować pewien problem, mia-
nowicie czy nakaz interpretacji prawa krajowego zgodnie z treścią dyrektywy 
wyznaczoną przez orzeczenie TSUE ogranicza się do jego tez, czy także do 
całości interpretacji w nich przyjętych18? Jeżeli wybierzemy pierwszy wariant 
to przedmiotowe orzeczenie nie wprowadza novum normatywnego, ponieważ 
TSUE odpowiadając na zadane pytania zauważył jedynie, że „Artykuł 3 ust. 1 
dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 
r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych 
w społeczeństwie informacyjnym należy interpretować w ten sposób, że nie 
stanowi czynności publicznego udostępnienia w rozumieniu tego przepisu udo-
stępnienie na stronie internetowej linków, na które można kliknąć, odsyłających 
do utworów chronionych ogólnie dostępnych na innej stronie internetowej.”19. 
Mimo to, orzeczenie w sprawie Svensson ma szczególne znaczenie dla rekon-
strukcji prawnego systemu dopuszczalności zamieszczania linków w Interne-
cie, głównie z tego powodu, że stanowiło pierwszy krok TSUE w omawianej 
problematyce20. Warto zasygnalizować także, że w tej sprawie skład orzekający 
zdecydował o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii. Mianowicie zdecydował, że 
„Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29 należy interpretować w ten sposób, że stoi 
on na przeszkodzie temu, aby państwo członkowskie mogło przyznać podmiotom 
prawa autorskiego szerszą ochronę w drodze ustanowienia przepisu przewidu-
jącego, że pojęcie publicznego udostępniania obejmuje szerszy zakres działań 
niż działania wymienione w tym przepisie.”21. Oznacza to, że harmonizacja 
dokonywana w ramach dyrektywy 2001/29 ma charakter wyczerpujący, a ma 

 16 P. Žikovská, Current trends in the development of copyright from the viewpoint of the 
European Commission, taking account of the needs of the phonographic industry, ZNUJ (2016), t. 
132 z. 2, s. 212-223.
 17 E. Traple, Europeizacja prawa autorskiego w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości, 
ZNUJ PPWI (2014), t.125, z. 4, s. 200-220.
 18 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo…, s. 517, 528-531.
 19 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie 
C-466/12…
 20 G. Mania, Cytat w muzyce – o potrzebie reinterpretacji przesłanek, ZNUJ PPWI (2017), 
t. 135, z. 1, s. 63-88; A. Tsoutsanis, Why copyright and linking can tango, “Journal of Intellectual 
Property Law & Practice” (2014), t. 9, z. 6, s. 495-509; E. Arezzo, Hyperlinks and making available 
right in the European Union: What future for the Internet after Svensson?, “International Review 
of Intellectual Property and Competition Law” (2015), t. 45, z. 5, s. 24.
 21 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie 
C-466/12…
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to miejsce wówczas, gdy różnorodne przepisy krajowe regulujące daną kwestię 
zostają zastąpione jedną normą unijną22.

3. 2. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie 
C-160/15
Następnie zostało wydane orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej z dnia 8 września 2016 roku w sprawie C-160/15 w postępowaniu GS Media 
BV przeciwko Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International 
Inc., Britt Geertruidzie Dekker (dalej: orzeczenie w sprawie GS Media)23. Bez 
przesady można powiedzieć, że orzeczenie to w pełni przewartościowało prawną 
problematykę dopuszczalności linkowania w Internecie. To tutaj po raz pierwszy 
w historii TSUE wprowadził wyraźne ograniczenia umieszczania hiperlinków na 
rzecz praw autorskich podmiotów uprawnionych. Oczywiście można zauważyć, 
że przedmiotowe ograniczenia nie miały charakteru pierwotnego, nie wynikały 
z samej chęci wprowadzenia systemu obostrzeń, lecz wynikały z pragnienia 
zapewnienia odpowiedniej ochrony praw już nabytych (ograniczenia wtórne). 
Choć uwaga ta powinna poniekąd usprawiedliwiać działania o takim charakterze 
to nie wolno zapominać, że skład sędziowski dotyka nimi zwykłych użytkow-
ników, co więcej użytkowników, którzy przecież nie dokonują wprowadzenia 
danych treści do systemu połączeń między komputerami (pierwotne wprowa-
dzenie danych), tylko je wtórnie wykorzystują24. 

Sprawa dotyczyła umieszczenia przez spółkę prawa holenderskiego GS Media 
odesłania do innej strony internetowej, na której znajdowały się nielegalnie 
zamieszczone fotografie Pani Dekker, do których pełne prawa autorskie posia-
dał Playboy Enterprises International Incorporated. Cały trybunalski wywód 
dotyczył następujących pytań prejudycjalnych: 
„1) a) Czy» publiczne udostępnianie «w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 

2001/29 ma miejsce, gdy osoba inna niż podmiot praw autorskich za pomocą 
hiperłącza umieszczonego w prowadzonej przez nią witrynie internetowej 
odsyła do prowadzonej przez osobę trzecią witryny internetowej dostępnej 
dla wszystkich internautów, w której utwór udostępniono publiczności bez 
zezwolenia podmiotu praw autorskich?

 22 A. Zawidzka-Łojek, R. Grzeszczak, Prawo…, s. 3-5.
 23 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 września 2016 roku w spra-
wie C-160/15 w postępowaniu GS Media BV przeciwko Sanoma Media Netherlands BV, Playboy 
Enterprises International Inc., Britt Geertruidzie Dekker (ECLI:EU:C:2016:644).
 24 R. Markiewicz, Zdezorientowany prawnik o publicznym udostępnianiu utworo ́w, ZNUJ 
PPWI (2016), t. 135, z. 1, s. 15-16.
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b) Czy jest przy tym istotne to, czy utwór nie został już wcześniej udostęp-
niony publiczności w inny sposób za zgodą podmiotu praw autorskich?
c) Czy ma znaczenie to, czy osoba wstawiająca hiperłącze wie lub powinna 
wiedzieć o braku zezwolenia podmiotu praw autorskich na umieszczenie 
utworu we wspomnianej w pytaniu pierwszym lit. a) witrynie internetowej 
osoby trzeciej i ewentualnie o fakcie, że utwór również w innym miejscu 
nie został wcześniej udostępniony publiczności za zgodą podmiotu prawa 
autorskich?

2) a) W wypadku udzielenia na pytanie pierwsze lit. a) odpowiedzi przeczą-
cej: czy ma lub może mieć miejsce w tej sytuacji publiczne udostępnianie, 
gdy witryna internetowa, do której odsyła hiperłącze, a tym samym utwór, 
są dostępne dla internautów, choć nie w łatwy sposób, tak że wstawienie 
hiperłącza w wysokim stopniu ułatwia znalezienie utworu?
b) Czy dla odpowiedzi na pytanie drugie lit. a) ma znaczenie to, czy osoba 
wstawiająca hiperłącze wie lub powinna wiedzieć o tym, iż witryna, do której 
odsyła hiperłącze, nie jest łatwa do znalezienia dla internautów?

3) Czy istnieją inne okoliczności, które należy uwzględnić przy odpowiedzi na 
pytanie, czy ma miejsce publiczne udostępnianie, gdy za pomocą wstawienia 
hiperłącza w witrynie internetowej umożliwia się dostęp do utworu, który 
nie został wcześniej udostępniony publiczności za zezwoleniem podmiotu 
praw autorskich?”25.
Wszystkie trzy pytania prejudycjalne należy rozumieć w ten sposób, że klu-

czowym problemem do ustalenia jest fakt, czy, a jeżeli tak to w jakich okoliczno-
ściach, umieszczenie w witrynie internetowej odesłania prowadzącego do utworu 
chronionego, swobodnie dostępnego na innej stronie internetowej bez zgody 
podmiotu praw autorskich, stanowi „publiczne udostępnienie” w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/2926. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
proponuje patrzenie na tą problematykę przez pryzmat zasad i czynników, które 
mają od teraz decydować o legalności umieszczenia odesłania. Mowa tutaj o zasa-
dzie dwóch przesłanek oraz zasadzie zindywidualizowanej oceny. Pierwsza z nich 
polega na tym, że pojęcie „publicznego udostępniania” łączy dwie przesłanki 
wymagające równoczesnego spełnienia, chodzi tu o „czynność udostępniania” 
utworu i udostępnianie tego ostatniego „publiczności”. Natomiast druga z nich 
wymaga zindywidualizowanej oceny, której można dokonać po uwzględnieniu 

 25 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 września 2016 roku w spra-
wie C-160/15…
 26 Por. B. Oręziak, Czy linkowanie…, s. 146-147.
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wielu uzupełniających się czynników. Czynniki te mogą w zależności od róż-
nych konkretnych sytuacji występować w bardzo różnym stopniu nasilenia, co 
istotne należy je uwzględniać zarówno indywidualnie, jak i biorąc pod uwagę ich 
wzajemne oddziaływanie. Pierwszym ze wskazanych przez Trybunał czynników 
jest nieodzowna rola użytkownika oraz zamierzony charakter jego działania. 
Dokonuje on czynności udostępnienia w sytuacji, kiedy posiada pełną świa-
domość tego, że gdyby nie jego działanie to inni internauci nie mieliby, co do 
zasady, dostępu do utworu chronionego. Innymi słowy, użytkownik taki dokonuje 
czynności udostępnienia, gdy ma pełną świadomość konsekwencji swojego 
działania. Drugim czynnikiem jest samo pojęcie „publiczności”, które zakłada 
nieograniczoną i przy tym dość dużą liczbę potencjalnych odbiorców. Należy 
jednak pamiętać, że zastosowanie pojęcia „publicznego udostępniania” wymaga, 
aby udostępnienie utworu chronionego było dokonane za pomocą innej techno-
logii niż ta, która była dotychczas używana. W przypadku tożsamości technologii 
jesteśmy zmuszeni do odwołania się do pojęcia „nowej publiczności”, a więc do 
udostępnienia danego utworu chronionego większej liczbie odbiorców niż miało 
to miejsce dotychczas. Trzecim czynnikiem jest zgoda podmiotu praw autorskich. 
Jak Trybunał wskazywał w swoich wcześniejszych orzeczeniach27, jeżeli zgoda jest 
i ma charakter nieograniczony to należy przyjąć, że taka zgoda swoim zasięgiem 
obejmuje wszystkich internautów jako takich. Natomiast w sytuacji, gdy ma 
ograniczony zasięg musimy odwołać się do, wspomnianego już, pojęcia „nowej 
publiczności”. Cytując orzeczenie: „W konsekwencji ani z wyroku z dnia 13 lutego 
2014 r., Svensson i in. (C-466/12, EU:C:2014:76), ani z postanowienia z dnia 
21 października 2014 r., BestWater International (C-348/13, niepublikowane, 
EU:C:2014:2315)28 nie można wywodzić, że umieszczenie w witrynie interneto-
wej hiperłączy odsyłających do utworów chronionych, które zostały swobodnie 
udostępnione w innej witrynie internetowej, lecz bez zezwolenia podmiotów 
praw autorskich związanych z tymi utworami, jest co do zasady wyłączone 
z pojęcia „publicznego udostępniania” w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 
2001/29. Przeciwnie, orzeczenia te potwierdzają znaczenie takiego zezwolenia 
w świetle tego przepisu, ponieważ ten ostatni stanowi dokładnie, że na każdą 
czynność udostepnienia utworu publiczności podmiot praw autorskich powinien 

 27 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 września 2016 roku w spra-
wie C-160/15…
 28 Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 października 
2014 r., BestWater International w sprawie C-348/13 (niepublikowane, EU:C:2014:2315).



 Artykuł prawniczy | 207

udzielić zezwolenia.”29. Czwartym i ostatnim czynnikiem, na jaki wskazał skład 
orzekający, jest zarobkowy charakter udostępnienia. Nie bez znaczenia jest zatem 
fakt czy użytkownik udostępnia utwór chroniony w celu zwiększenia swoich 
aktywów (profesjonalista), czy też jest wręcz przeciwnie i robi to bez nastawienia 
na zysk (nieprofesjonalista). Jest to kluczowe rozróżnienie, ponieważ w pierw-
szym przypadku istnieje domniemanie, że użytkownik taki wie lub racjonalnie 
mógł wiedzieć o tym, iż utwór chroniony został opublikowany bez zezwolenia 
podmiotu praw autorskich. Implikuje to stwierdzenie, że, co do zasady, narusza 
on prawa autorskie podmiotu uprawnionego. Natomiast w drugim przypadku 
istnieje domniemanie o przeciwstawnej treści. Oba te domniemania są prawnie 
obalalne, przykładowo w odniesieniu do drugiego poprzez wskazanie, że użyt-
kownik udostępniający utwór chroniony został pouczony przez podmiot praw 
autorskich o naruszeniu albo udostępnione przez niego hiperłącze zmierza do 
obejścia zabezpieczenia witryny internetowej, które polega na celowym zawę-
żeniu kręgu publiczności do grona klientów danej strony internetowej. 

W konsekwencji powyższego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
stwierdził, że „Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspek-
tów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym należy 
interpretować w ten sposób, że aby ustalić, czy fakt umieszczenia w witrynie 
internetowej hiperłączy odsyłających do utworów chronionych – swobodnie 
dostępnych w innej witrynie internetowej bez zezwolenia podmiotu praw autor-
skich – stanowi „publiczne udostępnianie” w rozumieniu tego przepisu, należy 
określić, czy te hiperłącza zostały udostępnione bez celu zarobkowego przez 
osobę, która nie wiedziała lub nie mogła racjonalnie wiedzieć o bezprawnym 
charakterze publikacji tych utworów w tej innej witrynie internetowej, czy też 
przeciwnie, wspomniane hiperłącza zostały udostępnione w celu zarobkowym, 
w której to sytuacji należy domniemywać istnienie tej wiedzy.”30. 

3. 3. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie 
C-527/15
Kolejnym wydanym orzeczeniem był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie C-527/15 w postępowaniu 

 29 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z  dnia 8 września 2016 roku 
w sprawie C-160/15…
 30 Tamże.
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Stichting Brein przeciwko Jackowi Frederikowi Wullemsowi, działającemu rów-
nież pod nazwą „Filmspeler” (dalej: orzeczenie w sprawie Filmspeler)31.

Sprawa dotyczyła sprzedaży przez J. F. Wullemsa odtwarzacza multimedial-
nego o nazwie „Filmspeler”, którego głównym celem było łączenie odbiornika 
telewizyjnego ze źródłem danych wizualnych lub dźwiękowych. Dodatkowo, 
urządzenie to zostało wyposażone w oprogramowanie wolnego dostępu, w które 
producent wgrał wtyczki dostępne w Internecie. Niektóre, po ich uruchomieniu, 
prowadziły do witryn internetowych oferujących użytkownikom dostęp do 
utworów chronionych za zgodą podmiotów prawa autorskiego, zaś inne ofe-
rowały dostęp do podobnych treści bez takiej zgody. Na kanwie takiego stanu 
faktyczne TSUE musiał się zmierzyć z następującymi pytaniami prejudycjalnymi 
(przedstawione w zakresie wyznaczonym przez przedmiot niniejszego artykułu):
„1) Czy art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29 należy interpretować w ten sposób, że» 

publiczne udostępnienie «w rozumieniu tego przepisu zachodzi wówczas, 
gdy dana osoba sprzedaje produkt (odtwarzacz multimedialny), w którym 
zainstalowała wtyczki zawierające hiperłącza do serwisów internetowych, 
w których utwory chronione prawami autorskimi takie jak filmy, seriale 
i programy na żywo zostały bezpośrednio udostępnione bez zgody podmio-
tów praw autorskich?

2) Czy w tym kontekście dla odpowiedzi, jakiej należy udzielić na pytanie 
pierwsze, istotne jest:
•	 że utwory chronione prawami autorskimi zostały już wcześniej rozpo-

wszechnione w Internecie za zgodą podmiotów praw autorskich lub 
zostały rozpowszechnione wyłącznie w formie usługi abonamentowej? 

•	 że wtyczki zawierające hiperłącza do serwisów internetowych, w któ-
rych chronione dzieła zostały bezpośrednio udostępnione bez zgody 
podmiotów praw autorskich, są powszechnie dostępne i również sami 
użytkownicy mogą je zainstalować na odtwarzaczu multimedialnym?

•	 że odbiorcy mogą również bez odtwarzacza medialnego uzyskać dostęp 
do serwisów internetowych i co za tym idzie – do udostępnionych w nich 
bez zgody podmiotów praw autorskich utworów chronionych prawem 
autorskim?...”32. 

 31 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 kwietnia 2017 roku w spra-
wie C-527/15 w postępowaniu Stichting Brein przeciwko Jackowi Frederikowi Wullemsowi, 
działającemu również pod nazwą „Filmspeler” (ECLI:EU:C:2017:300).
 32 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 kwietnia 2017 roku w spra-
wie C-527/15…
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Argumentacja prawna TSUE w tej sprawie jest tożsama z tą ze sprawy GS 
Media. Sędziowie ustalili, że sprzedaż takiego odtwarzacza jak „Filmspeler” 
stanowi „akt udostępnienia”, a utwory chronione są rzeczywiście udostępniane 
„publicznie” w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29, w sprawie brak 
jest zgody podmiotu praw autorskich oraz utwory chronione są udostępniane 
„nowej publiczności”, J. F. Wullems miał pełną świadomość swoich konsekwencji 
oraz robił to zarobkowo. W związku z powyższym TSUE stwierdził, że działa 
domniemanie, że wiedział on lub powinien był wiedzieć, że utwory chronione 
zostały umieszczone w Internecie bez zezwolenia podmiotu praw autorskich. 
Jak można spostrzec, argumentacja TSUE w tej sprawie sprowadza się do sub-
sumcji zasad i czynników wypracowanych w sprawie GS Media pod nowy stan 
faktyczny i w ten sposób TSUE dochodzi do wniosku, że J. F. Wullems naruszył 
normy prawa autorskiego.

Orzeczenie to nie wprowadza novum normatywnego w schemacie inter-
pretacji pojęcia „publicznego udostępniania” z art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29. 
Dla jasności wywodu, to, że TSUE zastosował zasady i czynniki ze sprawy GS 
Media w sprawie Filmspeler nie jest wadą tego orzeczenia, gdyż pokazuje to 
konsekwencję w ich stosowaniu oraz fakt, że mamy do czynienia z budową 
stałej linii orzeczniczej. Natomiast nowością w tym orzeczeniu jest sam produkt 
przedmiotowej argumentacji, bowiem dowiadujemy się, że istnieje coś takiego 
jak linkowanie w urządzeniach materialnych. Oznacza to, że krąg podmiotów 
podlegających odpowiedzialności prawnej za zamieszczanie hiperlinków zaczął 
wykraczać poza Internet, np. na sprzedawcę odtwarzacza multimedialnego. Zdaje 
się, że jest to najważniejsza konsekwencja orzeczenia w sprawie Filmspeler.

IV. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej z dnia 14 czerwca 2017 roku 
w sprawie c-610/15 

Po orzeczeniu w sprawie Svensson oraz GS Media widać było, że Trybunał Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej nie powiedział ostatniego słowa w kwestii dopusz-
czalności umieszczania odesłań w Internecie. Do przysłowiowej kropki nad „i” 
brakowało jeszcze albo sprecyzowania zasad i czynników stworzonych w spra-
wie GS Media albo potwierdzenia ich konsekwentnego stosowania. Orzeczenie 
w sprawie Filmspeler z jednej strony potwierdziło konsekwencję orzeczniczą 
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TSUE, lecz z drugiej poszerzyło potencjalny krąg podmiotowy naruszycieli33. 
Pokazało to, że kwestia legalności linkowania nie jest jeszcze zamknięta, wręcz 
przeciwnie jest cały czas żywa i może się jeszcze zmieniać. Dowodzi temu orze-
czenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca 2017 
roku w sprawie C-610/15 w postępowaniu Stichting Brein przeciwko Ziggo BV, 
XS4ALL Internet BV.

4. 1. Stan Faktyczny
Postępowanie główne przed sądem odsyłającym34 zostało zainicjowane przez 
niderlandzką fundację Stichting Brein, podobnie jak w orzeczeniu w sprawie 
Filmspeler. Fakt ten nie może dziwić, gdyż jednym z celów tej fundacji jest 
ochrona interesów podmiotów praw autorskich. 

Natomiast spółka Ziggo i XS4ALL są dostawcami dostępu do Internetu 
i znaczna część ich abonentów używa platformy wymiany online TPB (indek-
satora plików BitTorrent), który to jest protokołem, za pomocą którego użyt-
kownicy35 mogą wymieniać pliki. Aby tego dokonać użytkownicy Ci muszą 
pobrać specjalny program „client-BitTorrent”, który pozawala na tworzenie 
plików torrent. Istotnym faktem jest okoliczność, że platforma wymiany TPB 
nie dostarcza tego programu, użytkownicy, którzy chcą z niego skorzystać muszą 
pobrać go samodzielnie. Wymiana danych w ramach tego systemu polega na 
tym, że jedni użytkownicy36 udostępniają pliki znajdujące się na ich komputerze 
innym użytkownikom37 za pomocą utworzonego pliku torrent, który wysyłają 
do centralnego serwera38. Ci pierwsi ładują swoje pliki na platformę TPB, która 
dokonując ich indeksacji umożliwia innym użytkownikom platformy łatwe ich 
odnalezienie i pobranie z dołu39. 

Punktem zapalnym w omawianej sprawie był fakt, że, niektóre z przedmio-
towych plików torrent albo umożliwiały pobranie albo odsyłały40 do utworów 
chronionych dostępnych w Internecie bez zgody podmiotu prawa autorskiego. 
Fundacja Stichting Brein zażądała nakazania spółkom Ziggo i XS4ALL zablo-
kowania nazw domen i adresów IP platformy wymiany online TPB, w celu 

 33 Kwestia ta została omówiona powyżej.
 34 Hoge Raad der Nederlanden (Sąd Najwyższy Niderlandów).
 35 Zwani „pairs” lub „peers”.
 36 Zwani „seeders”.
 37 Zwani „leechers”.
 38 Zwanego „tracker”.
 39 Chodzi o pobranie typu „download”.
 40 Odesłanie następowało za pomocą tzw. „linków magnetycznych”, które identyfikują 
zawartość plików torrent oraz odsyłają do niego za pomocą śladu cyfrowego.
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uniknięcia używania usług świadczonych przez tych dostawców dla celów zwią-
zanych z naruszaniem prawa autorskiego i praw pokrewnych przysługujących 
podmiotom praw autorskich. Okoliczność ta zaprowadziła wskazane powy-
żej strony na drogę postępowania sądowego przed oblicze Sądu Najwyższego 
Niderlandów. Sąd ten powziąwszy wątpliwości co do istoty sprawy postanowił 
zawiesić postępowanie i na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej41 zwrócić się do TSUE z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
„1) Czy operator witryny internetowej dokonuje publicznego udostępniania 

w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29, jeżeli witryna ta nie zawiera 
chronionych utworów, lecz istnieje system […], indeksujący i kategoryzujący 
dla użytkowników metadane o utworach chronionych, które znajdują się 
na komputerach użytkowników, tak że użytkownicy mogą za jego pomocą 
wyszukać i umieścić online chronione utwory lub też je pobrać na wspo-
mniane komputery?

2) W razie udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze:
Czy art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29 i art. 11 dyrektywy 2004/48 stanowią 
podstawę dla wydania nakazu przeciwko pośrednikowi w rozumieniu tych 
przepisów, który ułatwia w sposób opisany w pytaniu pierwszym działania 
osób trzecich stanowiące naruszenie?”42.

4. 2. Opinia Rzecznika Generalnego
Jeszcze przed zbadaniem sprawy przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej, swoją opinię, co do jej meritum, przedstawił Rzecznik Generalny Maciej 
Szpunar43. Zauważa on, że zdaniem TSUE przy stosowaniu kryterium nowej 
publiczności należy uwzględnić nie publiczność, która rzeczywiście miała dostęp 
do utworu, lecz wyłącznie publiczność, która została wzięta pod uwagę przez 
podmiot praw autorskich przy pierwotnym udostępnieniu. Natomiast jeśli utwór 
stał się rzeczywiście dostępny, lecz bez zezwolenia podmiotu praw autorskich, 
to podmiot ten nie brał pod uwagę żadnej publiczności, zatem każde jego udo-
stępnienie jest nieuchronnie kierowane do nowej publiczności, dlatego też należy 
je traktować jak publiczne udostępnianie w rozumieniu dyrektywy 2001/2944.

 41 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (OJ C 326, 26.10.2012, p. 47–390).
 42 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca 2017 roku w spra-
wie C-610/15…
 43 Opinia Rzecznika Generalnego Macieja Szpunara przedstawiona w dniu 8 lutego 2017 
roku w sprawie C-610/15 (ECLI:EU:C: 2016:221).
 44 Tamże.
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 Jego zdaniem TSUE powinien wydać orzeczenie, w którym przyjąłby 
następującą treść rozstrzygnięcia:
„Działanie operatora witryny internetowej polegające na tym, że umożliwia 
on odnajdywanie plików zawierających utwory chronione prawem autorskim, 
które są oferowane w celu wymiany w sieci peer to peer, indeksując je i dostar-
czając wyszukiwarkę, stanowi publiczne udostępnianie w rozumieniu art. 3 
ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 
2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrew-
nych w społeczeństwie informacyjnym, jeżeli operator ten miał świadomość, że 
utwór został podany do wiadomości w sieci bez zezwolenia podmiotów praw 
autorskich, i nie interweniował, aby uniemożliwić dostęp do tego utworu.”45.

4. 3. Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
W części wstępnej orzeczenia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
zauważył, że, zgodnie z utrwalonym już orzecznictwem, aby ustalić znaczenie 
i zakres pojęcia „publicznego udostępniania” należy odwołać się do celów do 
jakich zmierza dyrektywa 2001/29 oraz kontekstu w jakim został umieszczony 
ten przepis46. Można przypomnieć, że z motywu 947 i 1048 dyrektywy 2001/29 
jasno wynika, że jej celem jest zapewnienie autorom wysokiego poziomu 
ochrony, umożliwiającego im otrzymanie stosownego wynagrodzenia za korzy-
stanie z ich utworów, które głównie przybiera formę publicznego udostępnia-
nia. W związku z tym pojęcie „publicznego udostępniania” należy rozumieć 
szeroko, zgodnie zresztą z wyraźnym brzmieniem motywu 2349 dyrektywy 

 45 Tamże.
 46 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca 2017 roku w spra-
wie C-610/15…
 47 Treść motywu 9 dyrektywy 2001/29: “Wszelka harmonizacja praw autorskich i pokrew-
nych opiera się na wysokim poziomie ochrony, odkąd prawa te mają zasadnicze znaczenie dla 
twórczości intelektualnej. Ich ochrona zapewnia utrzymanie i rozwój kreatywności w interesie 
autorów, artystów wykonawców, producentów, konsumentów, kultury i gospodarki, jak również 
szerokiej publiczności. Własność intelektualną uznano więc za integralną część własności”.
 48 Treść motywu 10 dyrektywy 2011/29: “Autorzy i artyści wykonawcy, aby móc kontynuować 
swoją twórczą i artystyczną pracę, muszą otrzymywać stosowne wynagrodzenie za korzystanie 
z ich utworów, tak samo jak producenci, aby móc finansować tę pracę. Wytworzenie produktów 
takich jak fonogramy, filmy lub produkty multimedialne oraz takie usługi, jak usługi» na żądanie 
«, wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych. Dla zagwarantowania takiego wynagrodzenia 
i uzyskania zadowalającego przychodu z tych inwestycji konieczna jest właściwa ochrona prawa 
własności intelektualnej.”.
 49 Treść motywu 23 dyrektywy 2001/29: „Niniejsza dyrektywa powinna bardziej zharmoni-
zować obowiązujące prawo autora do publicznego udostępniania utworu. Prawo to należy rozumieć 
w szerszym znaczeniu jako obejmujące każde udostępnianie utworu odbiorcom nieznajdującym 
się w miejscu, z którego przekazywanie pochodzi. Prawo to obejmuje każdą publiczną transmisję 
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2001/29. Skład orzekający podkreślił także, że sprawy dotyczące właściwej 
interpretacji art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29 wymagają każdorazowo indywi-
dualnej oceny oraz że ta ocena może być różna w zależności od konkretnego 
stanu faktycznego. 

Przechodząc do omówienia istoty orzeczenia w sprawie The Pirate Bay 
należy zauważyć, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej posłużył 
się wypracowanymi już wcześniej schematami argumentacji z orzeczenia 
w sprawie GS Media. Przypomniał on treść zasady dwóch przesłanek, na którą 
składa się warunek dokonania „czynności udostępnienia” utworu chronionego 
oraz udostępnienia go „publiczności”. TSUE przedstawił także treść zasady 
zindywidualizowanej oceny, na którą składają się, po pierwsze rola użytkow-
nika i zamierzony charakter jego działania, po drugie pojęcie „publiczności” 
i „nowej publiczności”, po trzecie zgoda podmiotu prawa autorskiego oraz po 
czwarte zarobkowy charakter udostępnienia50. W świetle tych zasad i czyn-
ników TSUE dokonał ich subsumcji pod stan faktyczny sprawy zauważając, 
że platforma wymiany danych online TPB jest „czynnością udostępniania” 
z uwagi na jej specyficzne funkcje. Uznał on także, że czynność ta prowadzi 
do upublicznienia utworu chronionego nieokreślonej liczbie użytkowników 
przy jednoczesnym przekroczeniu minimalnego progu odbiorców51. Natomiast 
z uwagi na fakt, że zdecydowana większość plików torrent umieszczonych na 
platformie umożliwiała albo pobranie, albo odesłanie do utworów chronionych 
umieszczonych w Internecie bez zezwolenia podmiotów prawa autorskiego 
zachowany został także warunek z pojęcia „nowej publiczności”. Na sam koniec 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdza, że nie bez znaczenia 
jest także okoliczność zarobkowego charakteru przedmiotowych udostępnień, 
gdyż platforma TPB generowała znaczne dochody reklamowe.

Interesujący jest sposób w jaki TSUE poradził sobie z problemem nie-
bezpośredniego udostępniania utworu chronionego. Jak wynika ze stanu 
faktycznego przedmiotowych udostępnień plików torrent nie dokonywali 
administratorzy witryny internetowej, lecz sami użytkownicy. Okoliczność ta 
mogłaby prowadzić do wniosku, że skoro sama platforma TPB nie udostępniała 
utworów chronionych to nie dokonywała ona „czynności udostępnienia” a co 

lub retransmisję utworów, drogą przewodową lub bezprzewodową, w tym nadawanie programów; 
prawo to nie powinno obejmować żadnych innych działań.”.
 50 Dokładna treść zasad i czynników wypracowanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w orzeczeniu w sprawie GS Media została omówiona powyżej.
 51 Termin „publiczność” zawiera w sobie pewien minimalny próg odbiorców, co wyklucza 
z tego pojęcia małe lub nieznaczne grupy osób.
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za tym idzie nie spełniała jednego z podstawowych warunków podlegania 
odpowiedzialności prawnej za naruszenie prawa autorskiego (w kontekście 
linkowania). Z drugiej strony użytkownicy, którzy bezpośrednio dokonywali 
aktu udostępnienia nie generowali z tego faktu zysków, a więc zadziałałoby 
domniemanie, że nie wiedzieli oni o nielegalnym pochodzeniu utworów chro-
nionych. Eliminowałoby to ich z potencjalnego kręgu naruszycieli, chyba że 
domniemanie to zostałoby obalone. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej będąc świadom skali trudności problemu jaki napotkał zaproponował 
ciekawą konstrukcję jego rozwiązania. Mianowicie, administratorzy udzielając 
dostępu do platformy TPB działali z pełną świadomością skutków swojego 
zachowania w celu zapewnienia dostępu do utworów chronionych, indeksując 
i opisując na wspomnianej platformie pliki torrent umożliwiające użytkow-
nikom tej platformy wyszukanie tych utworów oraz ich wymianę w ramach 
sieci równorzędnej (peer-to-peer). Zatem gdyby nie przedmiotowe działanie 
administratorów witryny internetowej utwory chronione nie mogłyby być 
wymieniane przez użytkowników lub przynajmniej ich wymiana w Internecie 
byłaby trudniejsza. W świetle powyższych uwag przedstawioną konstrukcję 
można nazwać pomocnictwem w udostępnianiu bądź udostępnieniem nie-
właściwym (niebezpośrednim). 

Po dokonaniu zaprezentowanej analizy prawnej Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej postanowił odpowiedzieć na zadane pytania prejudycjalne 
w następujący sposób:

„Pojęcie „publicznego udostępniania” w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrek-
tywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. 
w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych 
w społeczeństwie informacyjnym należy interpretować w ten sposób, że w oko-
licznościach takich jak rozpatrywane w postępowaniu głównym obejmuje ono 
zarządzanie w Internecie i udzielanie dostępu do platformy wymiany, która 
poprzez indeksację metadanych dotyczących utworów chronionych i udostęp-
nianie wyszukiwarki umożliwia użytkownikom tej platformy wyszukanie tych 
utworów oraz ich wymianę w ramach sieci równorzędnej (peer-to-peer).”52.

 52 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca 2017 roku w spra-
wie C-610/15…; TSUE odpowiadając pozytywnie na pierwsze pytanie prejudycjalne nie musiał 
udzielać odpowiedzi na drugie.
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V. Konsekwencje stanowiska Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

Konsekwencje orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w spra-
wie The Pirate Bay prezentują się następująco:
1. Po orzeczeniu w sprawie Filmspeler można było mieć pewne wątpliwości czy 

zasady i czynniki wypracowane przez TSUE w sprawie GS Media przyjmą 
się i będą aplikowane. Orzeczenie TSUE w sprawie The Pirate Bay postawiło 
przysłowiową kropkę nad „i”, gdyż jednoznacznie wskazało, że wypracowany 
schemat interpretowania pojęcia „publicznego udostępniania” z art. 3 ust. 
1 dyrektywy 2001/29 jest i będzie konsekwentnie stosowny. Choć TSUE 
sygnalizuje, że każdy przypadek naruszenia wymaga indywidualnej oceny 
to jego praktyka orzecznicza temu przeczy i wskazuje na budowę stałej 
linii orzeczniczej. Moim zdaniem, po tym orzeczeniu, nie można mieć 
już wątpliwości, że zasady i czynniki ze sprawy GS Media stały się stałym 
standardem, który zaczyna przybierać cechy systemu, systemu prawnego 
dopuszczalności linkowania w Internecie;

2. W orzeczeniu tym następuje po raz kolejny poszerzenie kręgu podmioto-
wego potencjalnych naruszycieli prawa autorskiego w Internecie. TSUE 
proponując konstrukcję udostępnienia niebezpośredniego53 włącza w przed-
miotowy krąg także administratorów witryny internetowej, na której jej 
użytkownicy dokonują bezpośredniego aktu udostępnienia utworu chronio-
nego. Konstrukcja ta bezsprzecznie poszerza zakres zastosowania przepisu 
art. 3 ust. 1 dyrektywy 201/29;

3. Na kanwie orzeczeń TSUE w sprawach Filmspeler oraz The Pirate Bay 
można domniemywać, że celem kolejnych rozstrzygnięć sądowych nie 
będzie zmiana wypracowanego i przyjętego schematu argumentacji, lecz 
stałe poszerzanie kręgu podmiotowego naruszycieli. W świetle konstrukcji 
udostępnienia niebezpośredniego można dojść do wniosku, że jeżeli jeden 
podmiot profesjonalny dokona udostępnienia (np. w formie kliknięcia „lubię 
to” na portalu Facebook) na swoim koncie na portalu społecznościowym 
treści umieszczonych przez innych użytkowników to, o ile będą to utwory 
chronione dostępne w Internecie bez zgody podmiotu prawa autorskiego, 
stanie się możliwe przypisanie mu „czynności udostępnienia”, a co za tym 
idzie pociągnięcie go do odpowiedzialności prawnej za naruszenia prawa 
autorskiego. 

 53  Zagadnienie to zostało omówione powyżej.
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VI. Podsumowanie 

W świetle wszystkich powyższych uwag można dojść do uprawnionego wnio-
sku, że realia umieszczania hiperlinków w Internecie za sprawą orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zmieniły się nie do poznania, gdyż 
dzisiaj każdy podmiot linkujący musi mieć pełną świadomość wprowadzonych 
ograniczeń, aby uniknąć zarzutu z art. 3. ust. 1 dyrektywy 2001/29, tj. naruszenia 
prawa autorskiego w Internecie.

Ze względu na obowiązek implementacji orzecznictwa TSUE do porządków 
prawnych państw członkowskich54, należy mieć na uwadze pewne mankamenty 
zaproponowanych rozwiązań, najważniejsze z nich rysują się następująco:
1. Niemożliwym jest ustalenie, nawet przy dochowaniu należytej staranności, 

czy wszystkie utwory chronione, do których dostawca usług udostępnia 
łącza, zostały umieszczone w Internecie za zgodą podmiotu prawa autor-
skiego, czy też jest wręcz przeciwnie55;

2. Dużym problemem jest podkreślany przez TSUE czynnik o charakterze 
subiektywnym56 oparty na zasadzie winy. Przy implementowaniu tego roz-
wiązania do porządku krajowego państwa członkowskiego, które przyjęło 
i respektuje zasadę obiektywizacji naruszeń prawa autorskiego57, stajemy 
przed ogromnym wyzwaniem. Mianowicie, zasadne jest pytanie, jak należy 
interpretować wskazany czynnik o charakterze subiektywnym w kontekście 
obiektywnego naruszenia prawa autorskiego (zgodnie z jego ogólnymi 
zasadami)58. Uprawniony wydaje się wniosek, że w takich okolicznościach 
trzeba będzie przewartościować cały system prawa autorskiego.

3. Zaproponowany przez TSUE czynnik zarobkowy nie jest w pełni użyteczny, 
gdyż w rzeczywistości podmiot praw autorskich nie jest zainteresowany tym, 
czy jego prawa zostały naruszone dla zysku, czy też nie. Należałoby go zastąpić 
innym bardziej pasującym czynnikiem albo po prostu z niego zrezygnować. 

Dokonana analiza linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej miała na celu ukazanie aktualnego stanu interpretowania pojęcia „publicz-
nego udostępniania” użytego w art. 3. ust. 1 dyrektywy 2001/29. Moim zdaniem, 
można spodziewać się kolejnych orzeczeń TSUE w omawianej materii, z tym, że 

 54 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo…, s. 517, 528-531.
 55 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca 2017 roku w spra-
wie C-610/15…
 56 Nieodzowna rola użytkownika i zamierzony charakter jego działania.
 57 Takim państwem jest na przykład Polska.
 58 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2014 roku, IV CSK 407/13, OSNC 2015/3/36.
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raczej nie dokonają one reinterpretacji zasad i czynników ze sprawy GS Media, 
a po raz kolejny poszerzą krąg podmiotowy potencjalnych naruszycieli prawa 
autorskiego w Internecie.
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Streszczenie 
Niniejszy artykuł ma na celu omówienie problematyki odpowiedzialności prawnej 
za zamieszczanie hiperlinków w  Internecie. W  tym kontekście, duże znaczenie ma 
orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-610/15 
w postępowaniu Stichting Brein przeciwko Ziggo BV oraz XS4ALL Internet BV, które 
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będzie przedmiotem komentarza w niniejszym opracowaniu. Zaprezentowane zostaną 
uwagi o charakterze wprowadzającym, które mają za zadanie przybliżenie tytułowego 
zagadnienia, oraz definicje odesłania (linka/hiperlinka) proponowane w  literaturze 
przedmiotu. Następnie, zostanie dokonana aproksymacja dotychczasowej linii orzeczni-
czej TSUE dotyczącej odpowiedzialności prawnej za zamieszczania odesłań w Internecie 
(orzeczenia w  sprawach: C-466/12, C-160/15, C-527/15). Powyższe dało asumpt do 
przedstawienia kolejnego orzeczenia TSUE dotyczącego omawianej materii – orze-
czenie z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie C-610/15. W ramach tych rozważań 
omówiono stan faktyczny sprawy razem ze schematem argumentacji TSUE tj. zasadami 
i czynnikami, które decydują o legalności zamieszczenia hiperlinków. Artykuł kończy 
się zwięzłym podsumowaniem zawierającym autorskie spostrzeżenia oraz prognozę 
dotyczącą przyszłych orzeczeń TSUE mieszczących się w linii orzeczniczej dotyczącej 
odpowiedzialności za linkowanie.

SŁOWA KLUCZOWE: Linkowanie, szerowanie, prawo własności intelektualnej w Inter-
necie, odesłania, odpowiedzialność prawna.

Summary 
This article aims to discuss the issue of legal liability for posting hyperlinks on the 
Internet. In this context, the ruling of the Court of Justice of the European Union (CJEU) 
in Case C-610/15 in the proceedings of Stichting Brein against Ziggo BV and XS4ALL 
Internet BV, which will be the subject of a comment in this study, is of great impor-
tance. Introductory remarks will be presented, which are designed to bring the subject 
matter closer, and definitions of referral (link / hyperlink) proposed in the literature. 
Next, an approximation of the current jurisprudence of the CJEU regarding the legal 
liability for posting references on the Internet (rulings in cases C-466/12, C-160/15, 
C-527/15) will be made. The above gave a signal to present another ruling of the CJEU 
regarding the subject matter - a judgment of 14 June 2017 in case C-610/15. As part 
of these considerations, the facts of the case were discussed together with the CJEU 
argumentation scheme, i.e. the principles and factors that determine the legality of 
placing hyperlinks. The paper ends with a concise summary containing author’s insights 
and a forecast regarding future rulings of the CJEU falling within the jurisprudence of 
the responsibility for linking.

KEY WORDS: Linking, sharing, intellectual property law on the Internet, referrals, 
liability.
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Przemysław Pasierb

Jednolity rynek cyfrowy jako 
narzędzie harmonizujące 
wewnątrzwspólnotowe korzystanie 
z własności intelektualnej
The Digital Single Market as a tool harmonizating the inter – community use 
of intellectual property

I. Wstęp

Wraz z pojawieniem się swobodnego i szeroko dostępnego Internetu oraz techno-
logii zmienił się współczesny świat. Rozwój digitalizacji spowodował zastąpienie 
przesyłania sygnałów audiowizualnych oraz wizyjnych w systemie analogowym 
na cyfrowy, co z połączeniem kompresji danych stwarza możliwości przeka-
zywania o wiele większych ilości treści niż kiedyś1. Pomimo dynamicznych 
zmian zdarzają się jednak bariery, które są niewygodne dla użytkowników usług 
cyfrowych. 

Problemem jest brak dostępu do wszystkich towarów i usług na jednolitych 
zasadach w obrębie wszystkich 28 państw Unii Europejskiej. Internet jest zja-
wiskiem globalnym, bez wyodrębnionego punktu centralnego, a jego funkcjo-
nalność przekracza granice polityczne, co z kolei ma znaczenie, jeśli zachodzi 
potrzeba określenia regulacji prawnych2. Nieograniczona niczym przestrzeń 
sieci Internet co i  rusz tworzy nowe wyzwania dla władzy ustawodawczej, 

 1 J. Barta, R. Markiewicz, Telewizja interaktywna a prawo autorskie, Warszawa 2007 r., s. 22.
 2 K. Gienas, Systemy Digital Rights Management w świetle prawa autorskiego, Warszawa 
2008 r., s. 20.
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wykonawczej i oczywiście sądowniczej, a ze względu na światowy zasięg Inter-
netu pojawiają się potrzeby rozwiązań zagadnień z różnych gałęzi prawa3.

W aktualnym stanie prawnym podmiot, który zawrze umowę licencyjną, 
o której mowa w polskim ustawodawstwie w art. 41 ustawy z dnia 4 lutego 
1995 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych4, na korzystanie z utworu 
lub bazy utworów poprzez media strumieniowe, nie zawsze może korzystać 
z dostępu na terenie dowolnego kraju Wspólnoty. Taka możliwość jest zależna 
od woli dostawcy i nie jest to kwestia ujednolicona. Narzędziem pozwalającym 
na określenie pozycji użytkowania jest geolokalizacja i to na podstawie infor-
macji przekazanych poprzez tą usługę dostawca blokuje możliwość korzystania 
z wykupionego dostępu. Dotyczy to nie tylko mediów strumieniowych, ale całej 
problematyki korzystania z własności intelektualnej na terenie Unii Europejskiej, 
a przecież już J. Locke głosił, iż własność przedmiotu prawa polega na pracy, jaką 
włożono do jego wykonania5. Należy więc przyjąć, iż właściciel, który posiada 
w drodze cywilnoprawnej własność, może nią dysponować i przenosić wedle 
swojej woli, nawet jeśli jest to utwór, lub dostęp do niego.

Warto podkreślić, iż media strumieniowe (z ang. streaming, stream – stru-
mień), działają na zasadzie wykupienia miesięcznego abonamentu w zamian, za 
który uzyskuje się dostęp do szerokiego katalogu baz danych dostawcy, poprzez 
urządzenie z dostępem do sieci Internet. Same utwory, co ważne, nie są prze-
chowywane na urządzeniu, a jedynie w serwerach, a sami dostawcy respektują 
prawa autorskie6.

Niestety, jak wskazuje Komisja Europejska, problematyka terytorialności 
praw własności intelektualnej oraz trudności ustalenia ich powoduje, że kon-
sument nie może korzystać z treści dostępnych na podstawie prawa własności 
innego państwa UE7. Należy pamiętać, iż jak stanowi treść art. 28 Traktatu 
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, prawo swobodnego przepływu towarów 
pochodzących z państw członkowskich albo towarów pochodzących z państw 
trzecich, które znajdują się w swobodnym obrocie w państwach członkowskich, 

 3 D. Żak, Prawna ochrona własności intelektualnej w Internecie, [w:] Własność intelektualna 
w Internecie, red. D. Żak, Lublin 2017 r., s. 15.
 4 (Dz. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).
 5 G. Pacek, Wykorzystywanie przez prasę utworów chronionych prawem autorskim. Wyjątki, 
wyłączenia i ograniczenia, Warszawa 2015 r., s. 402.
 6 P. Chmielnicka, Dozwolony użytek prywatny a serwisy streamingowe w świetle prawa 
autorskiego, [w:] Internet a prawo autorskie (red.) A. Niewęgłowski, M. Chrzanowski, Lublin 
2016 r., s. 26.
 7 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-
nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy, 
Bruksela 2015 r., s. 7.
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stanowi jedną z podstawowych zasad wynikających z wartości UE. Jednak 
pomimo rozwoju Wspólnoty nadal spotyka się ograniczenia dyskryminujące 
obywateli poszczególnych krajów. Jest to poniekąd niespójne z zasadą wzajem-
nego uznawania polegającą na uznawaniu przepisów państw członkowskich bez 
wcześniejszej harmonizacji, co pozwala na efektywniejszy przepływ towarów 
wewnątrz UE8.

Narzędziem pozwalającym na osiągnięcie powyższych celów jest Strategia 
Jednolitego Rynku Cyfrowego mająca za zadanie m.in. zakończenie dyskrymi-
nacji poprzez geolokowanie użytkownika oraz harmonizację praw autorskich 
na  rynku wspólnotowym. 

II. Założenia jednolitego rynku cyfrowego

Strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego jest dokumentem opracowanym przez 
Komisję Europejską, który został przyjęty w 2015 r. Określa ona unijne prace 
w dziedzinie cyfryzacji. Celem dokumentu jest harmonizacja prawa Unii Europej-
skiej w obszarze cyfrowym, jak również wszelkiego rodzaju działania pozalegisla-
cyjne, niedające się określić w ramach prawnych9. Utworzenie jednolitego rynku 
cyfrowego ma pomóc europejskim przedsiębiorstwom w rozszerzaniu działalności 
na światową skalę, a konsumentom zapewnić większy wybór produktów i usług 
oraz sprzyjać poprawie ich jakości i obniżeniu cen. JRC to rynek o dużym potencjale 
wzrostu gospodarczego obejmujący ponad 500 mln ludzi, który według szacunków 
Komisji Europejskiej może wnieść korzyści rzędu 415 miliardów euro rocznie10. 
Strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego jest nie tylko odpowiedzią na problemy 
napotkane zagadnienia z gruntu własności intelektualnej (do tej pory ewolucja 
zmierzająca do ochrony praw autorskich miała miejsce tylko na podstawie umów 
międzynarodowych11) ale została określona na kilka obszarów.

Założenia Jednolitego Rynku Cyfrowego dzielą się na trzy niezależne filary: 
pierwszy to lepszy dostęp konsumentów i przedsiębiorstw do towarów i usług 
w internecie na terenie całej Europy. Drugi to tworzenie odpowiednich warunków 

 8 A. Sakowicz, Zasada ne bis in idem w prawie karnym w ujęciu paneuropejskim, Białystok 
2011 r., s. 175.
 9 Sprawozdanie z Działalności Pełnomocnika Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego za 
2017 r., s. 3.
 10 Materiał Ministerstwa Cyfryzacji przygotowany na Radę Ministrów, Międzynarodowa 
Aktywność Polski w Obszarze Cyfrowym, Warszawa 5 września 2017 r., s. 3.
 11 C. Błaszczyk, Rozwój traktatowej ochrony prawa autorskiego [w;] Prawo wobec innowacji 
Technologicznych (red.) A. Sztoldman, Warszawa 2013 r., s 29.
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do rozwoju sieci i usług cyfrowych. Trzecim filarem jest zaś maksymalizacja 
wzrostu gospodarczego generowanego przez europejską gospodarkę cyfrową12. 
Pierwszy filar zakłada zniesienie istniejących barier w dziłalności online prowad-
zonej poza granicami kraju, sprzedaż oraz kupno produktów i usług na równych 
zasadach dla każdego obywatela UE13. Drugi zaś filar zakłada utworzenie urt-
raszybkiej i przedewszystkim bezpiecznej infrastruktury usług dotyczących 
treści, a także odpowiednich warunków prawnych do innowacji, inwestowania 
oraz uczciwej konkurencji i równych warunków działania14. Trzeci, ostatni filar 
zakłada podejmowanie działań, które umożliwią europejskiej gospodarce i spo-
łeczeństwu czerpanie korzyści, jakie oferuje cyfryzacja15.

Regulacjami, z jakimi należy kojarzyć JRC, które już weszły w życie i ułatwiają 
codzienność Europejczykom, są kwestie roamingu, a raczej zniesienia opłat z tego 
tytułu. To właśnie dzięki Strategii JRC od czerwca 2017 r. osoby podróżujące 
wewnątrzwspólnotowo mogą bez zmartwień o wysokość rachunków korzystać 
z telefonów komórkowych. Nie można zapominać również o tym, iż wiodącym 
projektem stworzonym w związku z JRC jest Ogólne Rozporządzenie o Ochronie 
Danych Osobowych16, zakładające jednakowe prawodawstwo z zakresu ochrony 
danych osobowych w każdym z państw członkowskich. Zamierzeniem prac nad 
projektem była możliwość stosowania przepisów bezpośrednio, bez konieczności 
przyjmowania krajowego ustawodawstwa w tym zakresie (tak jak to ma miejsce 
w przypadku dyrektyw).

III. Dyskryminacja konsumentów ze względu 
na położenie geolokalizacyjne

Usprawnienie wymiany handlowej oraz zlikwidowanie fizycznych kontroli 
granicznych pomiędzy państwami UE uczyniło większy dostęp do towarów 
i usług dla konsumentów. Istniały jednak przypadki dyskryminacji ze względu 
na obywatelstwo lub miejsce zamieszkania. Komisja Europejska jak również 

 12 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy… s. 4.
 13 Sprawozdanie z Działalności Pełnomocnika Rządu… s. 3.
 14 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy… s. 4.
 15 Materiał Ministerstwa Cyfryzacji przygotowany na Radę Ministrów… s. 4.
 16 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
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europejscy rzecznicy konsumenta otrzymywali liczne skargi od konsumentów 
na działania dostawców towarów i usług, z powodu odmówienia im dostępu 
do tańszych produktów dostępnych na stronach internetowych czy rabatów, ze 
względu na ich miejsce zamieszkania. Często zdarza się, iż konsumenci z innych 
krajów Wspólnoty muszą płacić wyższe ceny lub nie mogą uzyskać tych samych 
usług, do jakich uprawnieni są lokalni klienci17.

Takie postępowanie oczywiście posiada uzasadnienie ekonomiczne np. 
przy działalności wysyłkowej i konieczności poniesienia kosztów przesyłki do 
innego kraju. Jednak niejednokrotnie zdarzało się, iż usługa transportowa nie 
jest w ogóle dostępna lub możliwa jest jedynie do wybranych krajów UE. Istnieją 
jeszcze usługi internetowe wiążące się z wykupieniem dostępnej treści, tu również 
zachodził element dyskryminacji i blokowanie dostępu do wybranych utworów 
lub nawet brak możliwości wykupienia usługi.

Takie działania przedsiębiorców były sprzeczne z założeniami Jednolitego 
Rynku Cyfrowego. Utrzymywanie ograniczeń wzmogło niechęć i zmniejszenie 
zaufania konsumentów do zakupów, a w szczególności zakupów transgranicznych. 
Jak wskazywała Komisja Europejska takie zachowania negatywnie oddziaływały 
nie tyle na indywidualne osoby, ale na wszystkie przedsiębiorstwa, które działają 
w sferze cyfrowej. Komisja w swoim raporcie wskazywała, iż mniejsze zaufanie 
oraz niechęć konsumentów w naturze rzeczy prowadzi do zmniejszania obrotów  
i pomniejszenia zysków18. Należy oczywiście pamiętać, iż mniejsza konsumpcja 
może doprowadzić do uszczuplenia PKB poszczególnych państw oraz w konse-
kwencji całego regionu UE.

Odpowiedzią Rady na wspomniane problemy jest Rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 
nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji 
klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub 
miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany 
rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/
WE19. Treścią art. 2 ww. rozporządzenia podmiot świadczący usługi nie może, 
przy użyciu środków technicznych ani w inny sposób, blokować lub ograniczać 
dostępu klienta do swojego interfejsu internetowego ze względów związanych 
z przynależnością państwową klienta, jego miejscem zamieszkania lub miejscem 

 17 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-
nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Usprawnianie jednolitego rynku: więcej możliwości 
dla obywateli i przedsiębiorstw, Bruksela 2015 r., s. 12.
 18 Ibidem.
 19 (Dz.U.UE.L.2018.60L.1).
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prowadzenia działalności. Nie może również ze względów związanych z przy-
należnością państwową klienta, jego miejscem zamieszkania lub miejscem pro-
wadzenia działalności przekierowywać tego klienta do wersji swojego interfejsu 
internetowego różniącej się od interfejsu internetowego, do którego klient starał 
się pierwotnie uzyskać dostęp, pod względem układu, używanego języka lub 
innych cech dostosowujących ten interfejs do specyfiki klientów o określonej 
przynależności państwowej, miejscu zamieszkania lub miejscu prowadzenia 
działalności, chyba, że klient udzielił wyraźnej zgody na takie przekierowanie.

Niestety w art. 4 ust. 1 lit. b wskazane zostało, że przedsiębiorca nie różnicuje 
ogólnych warunków dostępu do towarów lub usług ze względów związanych 
z przynależnością państwową klienta, jego miejscem zamieszkania lub miejscem 
prowadzenia działalności, gdy klient zamierza skorzystać z usług świadczonych 
przez handlowca drogą elektroniczną, innych niż usługi, których główną cechą 
jest zapewnienie dostępu do utworów chronionych prawem autorskim lub innych 
przedmiotów objętych ochroną i umożliwienie korzystania z takich utworów 
i przedmiotów, włącznie ze sprzedażą utworów chronionych prawem autorskim 
lub przedmiotów objętych ochroną w formie niematerialnej.

Rozporządzenie zakazujące geolokalizacji jest co oczywiste milowym kro-
kiem w kierunku rozwoju jednolitego rynku, jednak należy je uznać za pod-
waliny do wprowadzenia regulacji pozwalających na korzystanie z własności 
intelektualnej bez względu na miejsce zamieszkania i aktualnego przebywania. 

IV. Zróżnicowanie licencji jako przeszkoda 
do korzystania z własności intelektualnej oraz usług 
vod

Jak wynika z informacji przedstawionych przez Komisję Europejską, już w 2015 r. 
49 % użytkowników Internetu w Europie korzystało z dostępu do muzyki, filmów, 
gier online. Tendencja ta oczywiście wzrasta, również wzrasta liczba korzystają-
cych z urządzeń mobilnych w celu połączenia się z Internetem. Taki rozwój tech-
nologii oraz coraz większa dostępność połączeń internetowych spowodowała, 
iż aktualnie obywatele UE oczekują możliwości korzystania z treści dostępnych 
online w każdym zakątku Wspólnoty20. 

 20 Wniosek do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia 
możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści, 
Bruksela 9 grudnia 2015 r., s. 2.
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Wykupienie dostępu do listy czy zbioru utworów jest poniekąd zawarciem 
umowy z licencjobiorcą. Z kolei stronami w umowach licencyjnych są osoby 
fizyczne lub prawne, których zamiarem jest korzystanie w określonym zakresie 
z praw autorskich do utworu21. Poprzez brak spojrzenia na kraje UE jako poje-
dynczego obszaru, wyklucza się idea jedności i tym samym swoboda korzystania 
z licencji w każdym miejscu regionu.

Należy oczywiście wyodrębnić wymianę i dostęp do utworów stanowiących 
własność intelektualną w drodze dwóch kategorii. Działalność nakierunko-
wana na rozrywkę niemającą związku z działaniami komercyjnymi nie będzie 
przedmiotem zainteresowania prawa wspólnotowego. Jeśli jednak wymiana 
lub przekaz treści cyfrowych ma związek z działalnością zarobkową, wówczas 
można mówić o działalności komercyjnej22 i problematyce dostępu do zaku-
pionych treści.

Odpowiedzią na te oczekiwania jest projekt Dyrektywy w sprawie praw 
autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. W swojej treści zakłada ona lepszy 
dostęp dla twórców oraz odbiorców treści chronionych prawem własności inte-
lektualnej. Aktualnie występuje dysonans prawny w tym zakresie, gdyż każde 
z państw kształtuje indywidualnie regulacje prawa autorskiego. Dyrektywa 
przewiduje m.in. wypracowanie nowych mechanizmów negocjacyjnych, doty-
czących umów licencyjnych, co w perspektywie umożliwi ułatwienie dostępu 
treści na platformach VoD23. O tym, iż jest to nowo powstała problematyka 
świadczy fakt, że ponad dekadę temu w prawie UE nie było kompleksowej 
regulacji odpowiedzialności cywilnoprawnej za naruszenie praw autorskich, 
co wydawało się świadomym działaniem organów UE. Uznawały one, iż jest to 
zbędne dla Wspólnego Rynku24. Niemniej jednak z rozwojem społeczeństwa 
informacyjnego oraz technologii, okazało się, iż pozostawienie decyzyjności dla 
poszczególnych państw Wspólnoty było nie efektywne. A dodatkowo pojawił się 
problem nie tyle naruszenia własności intelektualnej co również jej przenoszenia 
i dostępu do niej.

 21 M. Ochał-Pondo, Umowy licencyjne, ich zawieranie i funkcjonowanie w Internecie, [w:] 
Własność intelektualna w Internecie, red. D. Żak, Lublin 2017 r., s. 121.
 22 K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Karpiuk, Prawo nowych technologii. Wybrane zagadnienia, 
Warszawa 2015 r., s. 193.
 23 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego i Komitetu Regionów, propagowanie na jednolitym rynku cyfrowym uczciwej, 
wydajnej i konkurencyjnej gospodarki europejskiej opartej na poszanowaniu praw autorskich, 
Bruksela 14 września 2016 r., s. 4.
 24 A. Matlak, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2004 r., s. 169-170.
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Komisja zauważa, iż problemem rozbieżności pomiędzy dostępem transgra-
nicznym utworów np. filmów jest szerszy. Jak podnosi w swoim komunikacie, 
brak jednolitego rynku cyfrowego powoduje, iż na terenie Wspólnoty szeroko 
rozpowszechnione są filmy wytwórni amerykańskich, a nie rodzime, pocho-
dzące z UE. Dodatkowo na obszarach, gdzie nie podpisano umów licencyjnych 
mieszkańcy nie posiadają możliwości w sposób legalny dotrzeć do utworów 
audiowizualnych25. 

Komisja Europejska zauważyła również problem transgranicznego przeno-
szenia treści online. Przeprowadzono konsultacje, z których wynika, iż zarówno 
twórcy, podmioty praw, dostawcy, odbiorcy, nadawcy online, oczywiście pozy-
tywnie odnoszą się do planowanych zmian z zakresu swobodnego przenoszenia 
treści. Jednak, co ciekawe przedstawiciele podmiotów praw oraz dostawcy usług 
są co prawda za transgranicznym przenoszeniem treści, z tym, że oczekują oni 
rozwiązań branżowych i instrumentów prawa miękkiego, a nie zobowiązujących 
instrumentów prawnych26.

Wraz z końcem 2018 r. Komisja Europejska przewiduje publikację raportu 
z prowadzonego dialogu z zakresu usprawnienia praktyk licencyjnych oraz 
dialogu w sprawie zawarcia porozumienia sektorowego, mającego na celu lepsze 
wykorzystanie dostępności utworów, a przede wszystkim tych europejskich27.

Rozwiązania nieważące czy też nazywane miękkimi, oczywiście mogłyby wes-
przeć rozwój transgranicznego przenoszenia treści, jednak skuteczność takich 
rozwiązań może być ograniczona. Taki mechanizm powoduje, iż dostępność 
byłaby uzależniona od indywidualnych decyzji handlowych podejmowanych 
przez różne podmioty działające na rynku. Dlatego nie można przyjąć, iż takie 
rozwiązania jednakowo wdrażałyby strategię JRC. Również nie są one w stanie 
skutecznie zagwarantować takich samych warunków przenoszenia treści online 
na terenie UE28.

 25 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego i Komitetu Regionów, propagowanie na jednolitym rynku cyfrowym uczciwej, 
wydajnej i konkurencyjnej gospodarki europejskiej opartej na poszanowaniu praw autorskich… s. 4.
 26 Wniosek do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia 
możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści, 
Bruksela 9 grudnia 2015 r., s. 5.
 27 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-
nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, propagowanie na jednolitym rynku cyfrowym 
uczciwej, wydajnej i konkurencyjnej gospodarki… s. 4.
 28 Wniosek do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia 
możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie 
treści… s. 5.
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Charakter treści umieszczanych w Internecie z reguły jest transgraniczny. 
Jak podnosi się, jedynie mechanizmy przyjęte odgórnie przez UE pozwolą na 
zapewnienie prawidłowego rozpowszechniania utworów i innych podmiotów 
objętych prawem własności intelektualnej. Autorzy i dystrybutorzy powinni 
korzystać z jak największej ochrony zapewnionej prawem Unii Europejskiej. 
Aby osiągnąć zamierzone cele potrzebne jest wypracowanie wspólnego podejścia 
w zakresie umów oraz rozwiązywania sporów z tego zakresu29. 

O potrzebie odgórnego rozwiązania poprzez organy UE problemu świadczy 
fakt, iż już od 1995 r. własność intelektualna została uznana za element handlu 
i znajdowała się pod egidą Światowej Organizacji Handlu. Jednak porozumienie 
w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Agreement on 
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), nie dotyczyło środowiska 
cyfrowego30.

V. Problematyka nadzoru nad jednolitym rynkiem 
cyfrowym w perspektywie transgraniczności

Założenia jednolitego rynku cyfrowego przedstawiane przez Komisję Europejską 
sprowadzają się do odejścia od koncepcji grup lobbingowych, opierających się 
na nieformalnych metodach unormowania rynku. Unormowania wynikające ze 
stosowania prawa bezpośrednio lub poprzez konieczność jego wdrożenia poprzez 
regulacje krajowe wymaga wypracowania rozwiązań pozwalających na kontrolę 
podmiotów zobowiązanych do jego stosowania oraz w razie konieczności dają-
cego możliwość egzekwowania obowiązków. Nie można również zapominać, iż 
jednym z bardziej skutecznych instrumentów, które w jakimś stopniu przymu-
szają podmiot do zachowania zgodnego z prawem jest możliwość nakładania 
kar przez organ kontrolny.

Najlepszy nadzór prowadzony indywidualnie przez państwa członkowskie 
oczywiście niesie za sobą sporo pozytywów, gdyż państwo zna najlepiej swój 
rynek i znajduje się możliwie najbliżej zdarzeń. Na poziomie krajowym taka kon-
trola przynosi, co naturalne, skutki jednakże mówiąco rozwiązaniach ogólnow-
spólnotowych taki rodzaj kontroli będzie nieefektywny. Obecnie w UE istnieje 
ok. pięćset rodzajów organów nadzoru rynku, gdzie na poszczególne państwo 

 29 Wniosek do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na 
jednolitym rynku cyfrowym, Bruksela 14 września 2016 r., s. 5.
 30 W. Szpringer, Koncepcja open access w świetle ekonomicznej analizy praw własności 
intelektualnej, Warszawa 2011 r., s. 191-192.
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przypada od jednego do dwustu rodzajów. Przedsiębiorstwa mają zazwyczaj 
siedzibę w innym kraju wspólnoty niż miejsce zaistnienia zdarzenia, powoduje 
to wątpliwości związane z właściwością stosowania prawa i jurysdykcji wymiaru 
sprawiedliwości31.

Na opisany powyżej problem napotkano się zarówno przy jednolitym rynku 
towarowym jak również w zakresie ochrony danych osobowych. Dyrektywa 
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady32, poprzez swoją charakterystykę, 
jako takiego, które należy implementować poprzez ustawodawstwo krajowe nie 
spowodowała ujednolicenia prawa ochrony danych w UE. W zasadzie poprzez 
wprowadzenie ogólnych reguł stanowiących o tym, że ma za zadanie ochraniać 
wolność obywatela o decydowaniu o sobie samym oraz o tym jakie informacje 
o sobie przekazuje33, to nie wypracowane zostały międzynarodowe narzędzia 
kontroli. Zauważone zostało to zwłaszcza w przypadku wiodących portali spo-
łecznościowych działających praktycznie na całym świecie. Osoby składające 
skargę na działania takiego podmiotu np. w polskim organie nie uzyskiwały 
pomocy, gdyż siedziba firmy znajdowała się na terenie innego kraju Wspólnoty. 
Problem transgraniczności przy przetwarzaniu danych został to uregulowany 
w już wspomnianym wcześniej Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., które jest stosowane bezpośrednio 
przez państwa członkowskie, a właściwie ich obywateli i podmioty prawa.

Komisja Europejska dąży do sytuacji, w której organy egzekwujące prawa 
będą ze sobą współpracowały w sposób trwały i ścisły, poprzez jednolite urzędy 
łącznikowe. W założeniu każde państwo będzie przygotowywało raporty oraz 
sprawozdania dostępne dla innych krajów, również jeśli produkt zostanie uznany 
za niespełniający wymagań prawa UE w jednym z państw członkowskich to 
wszelkie dowody oraz orzeczenia można będzie przekazać do innego państwa34. 

Zadaniem dla organów Unii Europejskiej jest nie tylko egzekwowanie prawa 
w stosunku do przedsiębiorców, ale również w stosunku do organów państwo-
wych. Nie może powtórzyć się sytuacja z czasów kryzysu finansowego podczas, 

 31 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-
nomiczno-Społecznego, Pakiet towarowy: Wzmocnienie zaufania do jednolitego rynku, Bruksela 
19 grudnia 2017 r., s. 4.
 32 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych (Dz.U.UE.L.1995.281.31).
 33 P. Pasierb, Kontrola decyzji sądu oraz GIODO w sprawach z art. 212 k.k. na gruncie art. 159 
prawa telekomunikacyjnego, [w:] Problemy Kontroli Decyzji Procesowych, Lublin 2017 r., s. 131.
 34 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-
nomiczno-Społecznego, Pakiet towarowy: Wzmocnienie zaufania do jednolitego rynku… s. 5.
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której mechanizmy kontrolne nie działały w sposób zadowalający. Występował 
nacjonalizm, objawiający się chronieniem lokalnych podmiotów kosztem pod-
miotów mających siedzibę w innym państwie UE35.

Takie zachowania reprezentowane przez poszczególne organy państw człon-
kowskich nie tylko przeczą idei wspólnoty jako jednego organizmu ale również 
podważają zaufania społeczeństwa do Unii Europejskiej. Najważniejszym jednak 
jest fakt, iż w perspektywie rynkowej podmioty, na które składają się różnego 
rodzaju przedsiębiorstwa nabywają ograniczone zaufanie do krajowych orga-
nów i mogą w perspektywie wycofać się z lokalnego rynku. Skutki uszczuplania 
usług czy obszarów działalności negatywnie wpłyną na gospodarkę krajową ale 
również całą Wspólnotę Europejską. Potrzebne myślenie o jednolitym rynku 
cyfrowym, jako o całości, bez dokonywania sztucznych odróżnień na poszcze-
gólne kraje. Przeczy to z założeniami Jednolitego Rynku Cyfrowego, a zarazem 
tworzy mechanizm dysfunkcyjny, nie mający przełożenia na rzeczywiste skutki. 
Skuteczność i efektywność jednolitego rynku zależy więc nie tylko od ustawo-
dawstwa europejskiego, jako procesu legislacyjnego dokonywanego w Brukseli 
ale przede wszystkim od zachowania organów i podmiotów mających owe usta-
wodawstwo stosować. 

Oczywistą rzeczą jest, iż poszczególne państwa tak jak ma to miejsce w przy-
padku ogólnego rozporządzenia dotyczącego danych osobowych, mogą posiadać 
margines ustawodawczy pozwalający na wyłączanie z stosowania niektórych 
przepisów rozporządzenia. Tak samo w przypadku aktów prawnych z zakresu 
Jednolitego Rynku Cyfrowego państwa mogą mieć ową swobodę, jednak powinna 
ona zostać ograniczona do niezbędnego minimum i pod pewnymi warunkami. 
Warunkiem bezwzględnie koniecznym będzie oczywiście bezsprzeczna koniecz-
ność dokonania takiej czynności, jednak powinno być to wdrożone pod ścisłym 
nadzorem Komisji Europejskiej lub innych wyznaczonych do tego organów 
wspólnotowych. 

VI. Podsumowanie

Założenia przyjęte przez Komisję Europejską w 2015 r. mają za zadanie uści-
ślić współpracę państw członkowskich w zakresie m.in. usług cyfrowych i ich 
transgraniczności. Należy bez wątpienia uznać, iż prace legislacyjne skierowane 

 35 A. Michór, Administracyjnoprawne formy ingerencji europejskich organów nadzoru na 
rynku finansowym Unii Europejskiej, [w:] Ekonomia i Prawo, Tom VII, Toruń 2011 r., s. 317.
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na umożliwienie korzystania z utworów w sposób jednakowy i zunifikowany na 
terytorium każdego państwa UE spełnia przesłankę swobodnego przepływu 
towarów i usług, która jest przecież jedną z naczelnych zasad jaka przyświeca 
projektowi wspólnej Europy.

Podkreślić należy, iż od wielu już lat istniała możliwość swobodnego dostępu 
do towarów i usług, a dopełnieniem owej swobody jest Jednolity Rynek Cyfrowy. 
Nie można traktować własności intelektualnej jako osobnego rodzaju dobra, 
nie będącym w obrocie gospodarczym, dlatego też należy rozwiązać kwestę 
możliwości przenoszenia dostępu pomiędzy granicami poszczególnych krajów. 
Nie można się zgodzić ze stanowiskiem niektórych grup, iż tego typu regulacja 
powinna wynikać ze swobody kontraktowej pomiędzy podmiotami biorącymi 
udział w procesie licencyjnym. Takie unormowanie nie prowadziłoby do jed-
noczesnego ujednolicenia rynku i nadal istniałyby kraje, na terenie których 
usługa jest niedostępna. Należy pamiętać, iż prawo do własności intelektualnej 
jest prawem posiadania, a co za tym idzie, czerpania z niej możliwych korzyści36. 
Ograniczając rynek, poprzez brak jednak regulacji ogranicza się wewnątrzw-
spólnotowe swobody.

Brak ujednoliconego rynku powoduje potrzebę zawierania setek umów, 
w których stronami są twórcy, dostawcy, producenci itp. Podstawowym proble-
mem jest również określenie kraju, w którym dostępne są dane treści online tzn. 
w jakich krajach dochodzi do ich korzystania w rozumieniu prawa autorskiego37. 
W związku z tym dostawcy decydują się na m.in. dostęp na terenie jedynie okre-
ślonego kraju. Strategia JRC pozwala na ujednolicenie i wykluczenie podziału 
ze względu na terytorialność poszczególnych krajów Wspólnoty, co pozwala 
traktować obszar UE, jako jeden, jednolity obszar.

Tworząc regulacje prawne nie można zapominać o konieczności powołania 
odpowiednich organów do ich egzekwowania lub do nadania upoważnień tym 
już istniejącym. Wszelkie rozwiązania z zakresu dostępu czy prawa do prze-
noszenia treści wynikających z własności intelektualnej nie mogą pozostawać 
martwe lub stosowane wybiórczo przez niektóre organizacje. Tylko odpowiednia 
kontrola oraz, oczywiście wcześniejsza, edukacja zainteresowanych podmiotów 
może doprowadzić do usystematyzowania rynku wspólnotowego i zniesienia 
dyskryminujących niektórych rozwiązań.

 36 P. Pasierb, Przetwarzanie danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń wynikających 
z naruszenia własności intelektualnej, [w:] Własność intelektualna w Internecie, red. D. Żak, Lublin 
2017 r., s. 165.
 37 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2010 r., s. 357.
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Streszczenie
Przedmiotowy artykuł przybliża strategię Jednolitego Rynku Cyfrowego, którą przyjęła 
Unia Europejska. Opisane zostały bariery z jakimi na co dzień spotykają się obywatele UE 
oraz wykluczenia handlowe ze względu na terytorium ich przebywania. Autor porusza 
problematykę nie tyle możliwości przenoszenia prawa do własności intelektualnej, co 
samego dostępu do niej. Opisane zostały trzy nadrzędne filary strategii Jednolitego 
Rynku Cyfrowego, których wdrożenie ma wpłynąć na rozwój społeczeństwa informa-
cyjnego oraz rozwój gospodarczy Wspólnoty.
Wysnuta została konkluzja stanowiąca, iż ograniczenie wewnątrzwspólnotowego prze-
noszenia czy dostępu do własności intelektualnej jest sprzeczne z  wartościami Unii 
Europejskiej oraz dyskryminuje poszczególne jej regiony. Autor porusza problem 
nadzoru nad prawidłowym wdrażaniem i  późniejszym oddziaływaniem przepisów 
wynikających z Jednolitego Rynku Cyfrowego.

SŁOWA KLUCZOWE: Jednolity Rynek Cyfrowy, Unia Europejska, własność intelektualna, 
RODO, geolokalizacja

Summary
The subject of the article shows us the strategy of the Digital Single Market, which was 
approved by the European Union. The author desribes the barriers that the citizens of 
European Union deal with on daily basics, as well as the commercial exclusion because 
of their location. There is also moved the problem of the access to the intellectual prop-
erty, not only the possibility of moving the right to it. There were described three most 
important pillars of the Digital Single Market strategy, that if they were implementated, 
it would cause  huge result on the socjety and its economic development.
The main conclusion is that the limiting the intra – Community’s moving (or the acces) 
the right to intellectual property is contradictory with the values of European Union. It 
also discriminates some of its regions. The authos also focuses on the problem of the 
regulations based on the Digital Single Market.

KEY WORDS: Digital Single Market, European Union, intellectual property, GDPR, 
geolocation
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Artur Tim

Mandatory Disclosure Rules  
w Unii Europejskiej - wybrane aspekty 
regulacji z perspektywy polskiej, 
niemieckiej i brytyjskiej
Mandatory Disclosure Rules in the European Union - remarks from the Polish, 
German and British perspective

I. Wstęp

W niemal wszystkich rozwiniętych gospodarkach, Mandatory Disclosure Rules 
(Obowiązek raportowania schematów podatkowych, dalej: MDRs) są aktual-
nie jednym z najżywiej dyskutowanych zagadnień prawa podatkowego. Stan 
taki powodowany jest zarówno działaniami podejmowanymi na szerokiej are-
nie międzynarodowej na poziomie OECD, jak również ze względu na przyjęty 
w ramach Unii Europejskiej obowiązek implementowania MDRs w sytuacjach 
transgranicznych. Z uwagi na ograniczenia objętościowe, celem artykułu nie jest 
dokładne przedstawienie regulacji brytyjskich, planowanych regulacji niemiec-
kich i polskich, jak również dyrektywy UE i zaleceń OECD, a jedynie zwrócenie 
uwagi na pewne prawidłowości oraz kwestie, które w procesie wprowadzania 
MDRs do polskiego porządku prawnego powinny być wzięte pod uwagę przez 
krajowego legislatora, a ponadto naświetlenie różnic pomiędzy dyskursem 
prowadzonym w Niemczech oraz w Polsce. Celem artykułu pierwotnie było 
również umiejscowienie zaprezentowanego przez polski rząd projektu ustawy 
w szerszym, międzynarodowym kontekście. Z uwagi jednak na ogromną dyna-
mikę prac legislacyjnych, na dzień publikacji projekt został nie tylko uchwalony, 
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ale również wszedł w życie z dn. 1 stycznia 2019 roku1. Wiele z czynionych 
obserwacji komparatystycznych oraz wystosowywanych w zagranicznym dys-
kursie politycznym i prawnym argumentów znajduje przy tym bezpośrednie 
przełożenie na instytucję mającą być wprowadzoną w Polsce. Należy również 
wskazać, że z uwagi na dużą aktualność problematyki, MDRs nie są jeszcze 
przedmiotem szerszych analiz w bieżącej, krajowej literaturze naukowej. Artykuł 
ze wskazanego zakresu stanowi nie tylko uzupełnienie luki w krajowej doktry-
nie, lecz również wystosowanie postulatów pod adresem krajowego legislatora. 
Autor dokonał wyboru jurysdykcji niemieckiej, z uwagi na bardzo podobne 
rozwiązania w zakresie tajemnicy zawodowej zawodów zaufania publicznego, 
jak również szeroki oraz odpowiednio umotywowany dyskurs prowadzony na 
gruncie doktryny i praktyki niemieckiego prawa podatkowego we wskazanym 
zakresie oraz wystosowywanie argumentów pomijanych w dyskursie polskim. 
Wybór drugiego z obszarów analizy - prawodawstwa Zjednoczonego Królestwa 
- podyktowany został przywołaniem przez OCED wskazanej jurysdykcji jako 
skutecznego rozwiązania już funkcjonującego (także dla transakcji krajowych), 
jak również ciekawymi rozwiązaniami w zakresie tajemnicy zawodowej (ang. 
legal professional privilege), ograniczonej do zawodów prawniczych. Metodologia 
przyjęta w artykule polega na analizie aktów prawnych, projektów regulacji, 
orzecznictwa, stanowisk organizacji oraz poglądów doktryny odnoszących się 
zarówno do polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, jak również 
do porządków prawnych poszczególnych, obcych jurysdykcji.

II. Istota MDR na tle działań OECD i UE

Wobec postępującej erozji podstawy opodatkowania oraz przerzucania docho-
dów do krajów o korzystniejszych dla przedsiębiorców systemów opodatkowania, 
w 2013 roku państwa z grupy G20 zainicjowały projekt BEPS (ang. Base Erosion 
Profit Shifting), w ramach którego zaplanowano podjęcie 15 działań. Po dwóch 
latach prac, wydano 15 raportów2, mających na celu przywrócenie pewności 
systemu opodatkowania i zapewnienie opodatkowania zysków w państwie, 
w którym prowadzona jest aktywność ekonomiczna oraz gdzie tworzona jest war-

 1 Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa 
oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2018 r. poz. 2193. 
 2 Po jednym dla każdego działania, z wyjątkiem działań 8-10, dotyczących przerzucania 
dochodów (ang. Transfer Pricing).
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tość3. Działanie nr 12 zostało poświęcone obowiązkowi ujawnianiu schematów 
podatkowych (Mandatory Disclosure Rules, dalej: MDRs).

Głównym celem MDRs jest odpowiednio wczesne informowanie administra-
cji podatkowej o stosowanych przez podatników schematach, mających charakter 
potencjalnie agresywny lub stanowiący nadużycie, jak również identyfikacja pod-
miotów opracowujących schematy (promotorów) i podmiotów korzystających4. 
Uzyskanie takiej informacji ma skutkować zwiększeniem efektywności działania 
organów publicznych i umożliwieniem przerzucenia zasobów, używanych do 
wykrycia schematów, na opracowywanie szybkiej reakcji i stosownych zmian 
legislacyjnych, operacyjnych bądź regulacyjnych. OECD zwraca również uwagę 
na skutek odstraszający MDRs, po których wprowadzeniu podatnik „może 
pomyśleć dwukrotnie o zastosowaniu schematu, jeśli schemat podlegał będzie 
ujawnieniu, a podatnicy będą wiedzieli, że organ może ocenić inaczej skutki 
podatkowe tego schematu bądź porozumienia”5. Skutek odstraszający może 
także znacznie ograniczyć działalność podmiotów opracowujących i oferujących 
schematy podlegające obowiązkowi raportowania.  Należy również podkreślić, 
że MDRs były stosowane w wielu jurysdykcjach jeszcze przed opublikowaniem 
raportu końcowego w ramach BEPS - w USA zostały wprowadzone w 1984 r., 
w Kanadzie w 1989 r., w Zjednoczonym Królestwie w 2004 r., w Republice 
Południowej Afryki w 2005 r., w Izraelu w 2007 roku, w Portugalii w 2008 roku, 
w Irlandii w 2011 roku, a w Południowej Korei w 2015 r.6 OECD, opierając się na 
doświadczeniach krajów oraz własnej analizie opracowało również szereg postu-
latów pod adresem jurysdykcji planujących wprowadzenie MDRs. Postulatami 
tymi są: (1) jasność i łatwość w zrozumieniu MDRs, (2) zapewnienie równowagi 
pomiędzy kosztem nałożonym na podatników a korzyściami uzyskanymi przez 
administrację podatkową (3) efektywność w osiąganiu zamierzonych celów 
politycznych oraz dokładność w identyfikowaniu odpowiednich schematów (4) 
efektywne używanie zgromadzonych informacji7. Jednocześnie w raporcie OECD 
podkreślono, że przeprowadzone badania nie stanowią minimalnego standardu, 

 3 Zob. szerz.: OECD, Explanatory Statement, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting 
Project, Paris 2015, s. 4.
 4 OECD, Mandatory Disclosure Rules, Action 12 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion 
and Profit Shifting Project, Paris 2015, s. 18.
 5 Tamże, s. 18.
 6 Ch. Osterloh-Konrad, C. Heber, T. Beuchert, Anzeigepflichten für Steuergestaltungen in 
Deutschland. Verfassungs- und europarechtliche Grenzen sowie Überlegungen zur Ausgestaltung, 
MPI Studies in Tax Law and Public Finance 7, München 2017, s. 7.
 7 Zob. szerz. OECD, Mandatory Disclosure Rules. Action 12…, s. 19-20.
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a państwa powinny samodzielnie podjąć decyzję o ewentualnym wprowadzeniu 
MDRs oraz ich kształcie8.

Dyskusja nad wprowadzeniem MDRs w Unii Europejskiej rozpoczęła się 
jeszcze przed opublikowaniem końcowych raportów w ramach BEPS. Pierwot-
nym celem wprowadzenia MDRs na poziomie unijnym było przeciwdziałanie 
schematom uchylania się od opodatkowania (ang. tax evasion), a sama idea 
powstała pod wpływem takich wycieków dokumentów jak Panama Papers, czy 
Paradise Papers9. Uchylanie się od opodatkowania należy jednocześnie odróżnić 
w szczególności od unikania opodatkowania (ang. tax avoidance) oraz plano-
wania podatkowego (ang. tax planning). Różnica pomiędzy uchylaniem się od 
opodatkowania a unikaniem opodatkowania sprowadza się do grubości muru 
więziennego10 - podczas gdy to pierwsze stanowi złamanie prawa i podlega 
sankcjom karnym, to drugie jest nadużyciem prawa, które chociaż może być 
oceniane jako moralnie naganne - stanowi postępowanie legalne. Z tej przyczyny 
tworzone są instytucje, mające na celu zmianę skutków czynności stanowią-
cych nadużycie na gruncie prawa podatkowego, takie jak klauzule przeciwko 
unikaniu opodatkowania. Planowanie podatkowe stanowi zaś wykorzystywanie 
preferencji podatkowych zgodnie z istotą ich wprowadzenia. Przyczyną podjęcia 
prac na poziomie unijnym w zakresie MDRs było opracowanie reakcji na zjawi-
sko uchylania się od opodatkowania. Ostatecznie MDRs na poziomie unijnym 
przyjęły formę Dyrektywy 2018/82211, która znajduje zastosowanie do sche-
matów transgranicznych, wykazujących wskazane w załączniku do dyrektywy 
cechy rozpoznawcze (ang. hallmarks), właściwe dla agresywnego planowania 
podatkowego. W efekcie finalny kształt dyrektywy obejmuje nie tylko schematy 
potencjalnie zmierzające do transgranicznego uchylania się od opodatkowania, 
ale również do transgranicznego unikania opodatkowania. Jedynie zarysowując 
kształt regulacji, dyrektywa zakłada ujawnianie dwóch rodzajów danych: danych 
abstrakcyjnych (niem. abstrakte Daten), odnoszących się do samego schematu, 
oraz danych wrażliwych (niem. sensible Daten), które mogą dotyczyć zarówno 

 8 Tamże, s. 9.
 9 F. Chachia, Tax Transparency for Intermediaries: The Mandatory Disclosure Rules and Its 
EU Impact, EC Tax Review 2018 (4), s. 206.
 10 Sformułowania tego użył D. Healey, były Kanclerz Skarbu Zjednoczonego Królestwa - 
Cyt. za C. Elliffe, The Thickness of a Prision Wall - When Does Tax Avoidanve Bevome a Criminal 
Offenve?, New Zealand Business Law Quaterly 2011 Vol. 17 No. 4, s. 442.
 11 Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z dn. 25 maja 2018, zmieniająca dyrektywę 2011/16/
UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania 
w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych, Dz. U. UE L 139, dalej: 
Dyrektywa 2018/822.
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podatnika, jak i pośrednika12. Obowiązek ujawnienia organom krajowym sto-
sownych danych ciąży co do zasady na pośrednikach, którzy powinni przekazać 
informacje, dotyczące podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych 
(ang. cross-border arrangements) w ciągu 30. dni od zaistnienia określonych 
zdarzeń (udostępnienie do wdrożenia schematu, przygotowanie do wdrożenia 
schematu lub dokonanie pierwszej czynności służącej wdrożeniu). Subsydiarnie 
obowiązek ten spoczywa na podatniku, który jest zobowiązany do przekazania 
danych wobec braku pośrednika bądź w przypadku, gdy Państwo Członkowskie 
zdecyduje się na przyznanie pośrednikowi możliwości zwolnienia z obowiązku 
przekazania informacji wobec ryzyka naruszenia tajemnicy zawodowej13. Pod-
kreślenia wymaga, że wyżej wskazane obowiązki są nakładane na Państwa Człon-
kowskie, a zgodnie z utrwalonym orzecznictwem unijnym dyrektywa nie może 
wywoływać bezpośredniego skutku wobec jej wadliwej implementacji, jeśli ten 
skutek jest niekorzystny dla podmiotu prywatnego. Dyrektywa wchodzi w życie 
z dniem 25 czerwca 2018 r., powinna być implementowana najpóźniej do 31 
grudnia 2019 roku oraz będzie stosowana od 1 lipca 2020 r.14 W kontekście tajem-
nicy zawodowej warto wskazać, że pierwotnie dyrektywa zawierała odwołanie 
jedynie do wzorowanego na anglosaskiej konstrukcji „legal professional privi-
ledge” (opisanej w dalszej części artykułu), co wywoływało wątpliwości, czy brak 
obowiązku raportowania będzie również stosowany do innych zawodów aniżeli 
czysto prawnicze (niemiecka wersja językowa zawierała odniesienie jedynie do 
„Privilegien der Angehörigen von Rechtsberufen”, stanowiącego wierne przetłu-
maczenie nazwy instytucji anglosaskiej). Wywołało to reakcję m.in. niemieckiej 
izby biegłych rewidentów15. Ostatecznie doprowadzono do zmiany niemieckiej 
wersji językowej przepisu, który w wersji przyjętej odnosi się do naruszenia 
ustawowego obowiązku milczenia (niem. gesetzliche Verschwiegenheitspflicht, 
której ekwiwalentem funkcjonalnym na gruncie prawa polskiego jest obowiązek 
zachowania tajemnicy zawodowej). Polska wersja językowa odnosi się wprost 
do tajemnicy zawodowej.

 12 A. von Bredow, Anzeigepflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungsmodelle, 
26.04.2018, PSP München, online: psp.eu [dostęp: 20.09.2018].
 13 Art.8ab ust. 6 w zw. z art. 8ab ust. 5 Dyrektywy 2011/16.
 14 Art. 2 Dyrektywy 2018/822.
 15 Wirtschaftsprüferkammer, Stellungnahme zum Richtlinienvorschlag der EU-Kommission 
zur Anzeigepflicht für Steuergestaltungen, 18.08.2017 r., online: wpk.de [dostęp: 20.09.2018].
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III. Planowane mdrs w polskim porządku prawnym

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego MDRs zostało po raz pierwszy 
zasygnalizowane w piśmie Ministerstwa Finansów o rozpoczęciu konsultacji 
publicznych, w którym poinformowano, iż Ministerstwo Finansów rozważa 
wprowadzenie trzech modeli ujawniania schematów podatkowych przez pro-
motorów objętych obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej16. Pierwszy 
model polega na raportowaniu także danych identyfikujących podmioty uczest-
niczące lub mające uczestniczyć w schemacie - również, jeśli promotor nie 
został zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej we wskazanym 
zakresie. Drugi model zakładał informowanie jedynie o danych abstrakcyjnych, 
nawet jeśli nie doszło do zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy zawo-
dowej, natomiast trzeci - na nałożeniu obowiązku raportowania bezpośred-
nio na podatnika, przy jednoczesnym zobowiązaniu promotora do pisemnego 
poinformowania klienta o obowiązku przekazania informacji17. Propozycja 
przybrała formę Projektu ustawy z dn. 24 sierpnia 2018 r.18 Zgodnie z Projektem 
ustawy wprowadzającej MDRs, do Ordynacji podatkowej19 w dziale III zostanie 
wprowadzony z dniem 1 stycznia 2019 roku nowy rozdział 11a „Informacje 
o schematach podatkowych” (art. 86a et seq OrdP). Projekt zakłada nie tylko 
implementowanie dyrektywy, ale również wprowadzenie krajowych MDRs. 
Promotor podlegający obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej będzie 
zobowiązany do przekazania Szefowi KAS informacji abstrakcyjnych o sche-
macie oraz do przekazania korzystającemu danych niezbędnych, do dokonania 
zgłoszenia przez ten podmiot. Obowiązek raportowania schematów krajowych 
miał powstawać wyłącznie w przypadku kwalifikowanych korzystających (pro-
jektowany art. 86a §5 OrdP), to jest podmiotów, których (1) przychody lub 
koszty albo wartość aktywów w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, 
ustalona na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku 
poprzedzającym lub w bieżącym roku obrotowym równowartość 20.000.000 zł 
(w ostatecznym kształcie ustawy: 10.000.000 euro) lub (2) jeżeli udostępniane 

 16 Ministerstwo Finansów, Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych z dn. 20 
października 2017 r., SP3.8021.2.2017, online: mf.gov.pl [dostęp: 20.09.2018], s. 24.
 17 Tamże, s. 24.
 18 Projekt z dn. 24 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw, online: legislacja.gov.pl [dostęp: 20.09.2018], dalej: 
Projekt wprowadzający MDRs.
 19 Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, T.j  Dz. U. z 2018 r. poz. 1075 
ze zm., dalej: OrdP.
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lub wdrażane uzgodnienie dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej prze-
kraczającej 20.000.000 zł (w ostatecznym kształcie ustawy: 2.500.000 euro), (3) 
podmiot jest podmiotem powiązanym w stosunku do podmiotu spełniającego 
ww. przesłanki (Pełna definicja kwalifikowanego korzystającego została zawarta 
w art. 86a §4 OrdP). Obowiązek raportowania schematów podatkowych pierwot-
nie miał znaleźć zastosowanie do schematów udostępnionych lub wdrożonych 
po dniu 25 czerwca 2018 roku, a przed dniem wejścia w życie ustawy (1 stycznia 
2019 r.)20. Projekt wpłynął do sejmu w dn. 25. września 2018 roku, a Prezydent 
podpisał błyskawicznie procedowaną ustawę w dniu 14. listopada 2018 r. Zało-
żenia projektu były szeroko krytykowane w środowisku przedstawicieli zawodów 
zaufania publicznego, głównie ze względu na wątpliwości odnoszące się do 
stosunku obowiązku raportowania do tajemnicy zawodowej. Przedstawionemu 
projektowi zarzucało się: (1) traktowanie zobowiązania do zachowania poufno-
ści jako ogólnej cechy rozpoznawczej, podczas gdy klauzula poufności wynika 
z istoty wykonywania zawodu przez doradcę podatkowego (2) szeroki katalog 
podmiotów zobowiązanych do raportowania, co może przyczynić się do obejścia 
przepisów o tajemnicy zawodowej (3) pisemne informowanie szefa KAS będzie 
prowadzić do poinformowania podmiotu trzeciego o klasyfikacji schematu 
jako uzgodnienia podlegającego raportowaniu (4) brak przesłanek zwolnie-
nia z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej (5) przekazanie informacji 
o schemacie standaryzowanym nawet bez danych bezpośrednio identyfikujących 
korzystającego, może wystarczyć do jego identyfikacji (6) przekazywania przez 
doradcę informacji o dacie udostępnienia bądź wdrożenia schematu oraz liczbie 
podmiotów poinformowanych przez promotora o obowiązku raportowania21. 
Krajowa Rada Doradców Podatkowych sformułowała w dodatku postulat mak-
symalnego doprecyzowania regulacji (które mają charakter wyjątku od reguły, 
czyli powinny być interpretowane zawężająco) oraz podkreśliła, iż kary za brak 
przekazania informacji mogą być w odbiorze doradców bardziej dotkliwe niż za 
naruszenie tajemnicy zawodowej. Wobec braku dostatecznej precyzji regulacji 
MDRs w proponowanym kształcie mogą zatem narazić doradców podatkowych 
na odpowiedzialność (również karną) z tytułu naruszenia tajemnicy zawodowej. 
KRDP zwróciła uwagę także na kontrowersje związane z nakładaniem obowiązku 
raportowania o zdarzeniach sprzed wejścia w życie ustawy. Z uwagi na ograni-
czenia objętościowe artykułu, ustosunkowanie się do tych zarzutów oraz dalsze 

 20 art. 23 Projektu ustawy wprowadzającej MDRs.
 21 KRDP, Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych w sprawie tajemnicy zawo-
dowej w projekcie zmian w Ordynacji podatkowej, 17 września 2018 r., online: krdp.pl [dostęp: 
20.09.2018].



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 45 (4/2018) 242

rozwinięcie problematyki zostanie pominięte. Należy jedynie podkreślić, że część 
rozwiązań wprowadzonych do projektu ustawy (tak jak traktowanie jako ogólnej 
cechy rozpoznawczej obowiązku zachowania poufności co do sposobu, w jaki 
uzgodnienie pozwala na osiągnięcie korzyści podatkowej) wynika z konieczności 
prawidłowej implementacji dyrektywy - uwagi pozostają zatem kierowane przede 
wszystkim pod adresem unijnego prawodawcy.  Powyższe jednak nie oznacza 
braku konieczności odpowiedniego uzasadnienia wprowadzanych rozwiązań 
przez krajowego legislatora oraz dokonania analizy daleko ingerencyjnych roz-
wiązań pod względem konstytucyjności regulacji22. Ponadto, nie budzi wątpli-
wości, iż w zakresie uchwalania przepisów dotyczących krajowych MDRs, gdzie 
ustawodawca krajowy dysponuje względną swobodą ustawodawczą (która nie 
jest ograniczona koniecznością implementacji przepisów unijnych) proponowane 
rozwiązania powinny podlegać tym bardziej wnikliwej analizie - nie tylko pod 
względem zgodności projektu z konstytucją, jak również pod względem zasad-
ności wprowadzenia regulacji z punktu widzenia celów politycznych (takich jak 
znoszenie obciążeń biurokratycznych, co zostanie rozwinięte poniżej).

IV. Planowane MDRS w niemieckim porządku 
prawnym

Konstytucyjna zasada równości została ustanowiona w art. 3 ust. 1 GG23, o ana-
logicznej treści do art. 32 ust. 1 zd. 1 Konstytucji RP24. Stosownie do dyspozycji 
art. 3  ust. 1 GG „alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich [Wszyscy ludzie są 
równi przed prawem]”. Zgodnie z poglądami wyrażanymi w literaturze i orzecz-
nictwie niemieckim, jako naruszające zasadę równości powinno być traktowane 

 22 Na gruncie ustawodawstwa polskiego szczególnego znaczenia nabiera w tym kontekście 
wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 11 maja 2005 r. w sprawie K 18/04 i możliwość kwestio-
nowania zgodności przepisów prawa unijnego z konstytucją. Na gruncie niemieckiego systemu 
prawnego podobne wnioski wynikają z orzecznictwa „Solange” - zob. Bundesverfassungsgericht, 
Beschluß des Zweiten Senats vom 29. Mai 1974, BvL 52/71 „Solange I”, Bundesverfassungsgericht, 
Beschluß des Zweiten Senats vom 22. Oktober 1986, 2 BvR 197/83 “Solange II”.
 23 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 [Ustawa Zasadnicza 
Republiki Federalnej Niemiec z dn. 23 maja 1949 r.] (BGBl. S. 1), ostatnio zmieniona przez Art. 
1 ustawy z dn. 13. czerwca 2017 (BGBl. I S. 2347), dalej: GG.
 24 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgroma-
dzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym 
w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 
1997 r., Dz. U. z 1997 r. nr 78 poz. 483 ze zm., dalej: Konstytucja RP.
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m.in. wykorzystywanie przez podatników niezaplanowanych luk podatkowych25, 
a obrona przed nieuzasadnionym nierównym traktowaniem - także na gruncie 
przepisów podatkowych - jest obowiązkiem wszystkich władz publicznych26. 
Sprzeczność z konstytucją w zakresie zasady równości może wynikać przy tym 
nie tylko z wadliwego ukształtowania przepisu, ale również z nierównego trak-
towania powstającego na etapie ich wykonania27. Ze wskazanej zasady niekiedy 
podlega wyinterpretowaniu również zobowiązanie państwa do podjęcia aktyw-
nych działań przeciwdziałających obejściu prawa podatkowego (niem. Steuerum-
gehung)28. Tak daleko idąca teza jest jednak oceniana w literaturze niemieckiej 
jako wymagająca doprecyzowania - z całą pewnością przepis ten nie może być 
interpretowany jako przyznający podatnikom roszczenie o aktywność ustawo-
dawcy w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, czy tym bardziej do 
wstrzymania płatności własnego podatku, z uwagi na unikanie opodatkowania 
przez podmioty trzecie29. Regulacja ta powinna być rozumiana raczej jako przy-
znanie dodatkowej legitymacji dla tworzenia ustawodawstwa zorientowanego 
na zwalczanie nadużyć30. Z drugiej strony, podatnik ma również konstytucyjne 
prawo do kształtowania stosunków prawnych w wybrany przez siebie sposób 
oraz prawo do pewności w planowaniu skutków podatkowych takich działań. 
Sam interes podatnika w uzyskaniu daleko idącej pewności prawnej we wska-
zanym zakresie jest oceniany jako równie uzasadniony co interes prawodawcy 
w jak najszybszym rozpoznawaniu i zwalczaniu niechcianych luk w systemie31. 
O ile kwestia konieczności implementacji dyrektywy nie budzi w Niemczech 

 25 Ch. Osterloh-Konrad, C. Heber, T. Beuchert, Anzeigepflichten für Steuergestaltungen in 
Deutschland…, s. 9-10.
 26 Ciekawa analiza konstytucyjnej relewantności problemu obejścia ustawy podatkowej 
w prawie niemieckim, jak również koncepcji obejścia ustawy podatkowej w orzecznictwie nie-
mieckim na gruncie art. 42 Abgabenordnung w brzmieniu obowiązującym ogłoszeniem z dn. 
1 października 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), która ostatnio została zmieniona przez art. 6 
ustawy z dn. 18 lipca 2017 (BGBl. I S. 2745), dalej: AO, w tym porównanie do koncepcji wyrażanych 
w polskim orzecznictwie, została przeprowadzona w: J. Szczepański, Unikanie opodatkowania 
w świetle orzecznictwa niemieckiego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXVI 
z. 1/2014.
 27 Tamże. Autorzy podają przykład orzecznictwa Niemieckiego Federalnego Trybunału 
Konstytucyjnego w sprawie opodatkowania odsetek, które potwierdziło wskazaną możliwość.
 28 S. Drüen, Unternehmerfreiheit und Steuerumgehung, Steuer und Wirtschaft Nr 2/2008, 
s. 154-166.
 29 W. Schön, Legalität, Gestaltungsfreiheit und Belastungsgleichheit als Grundlagen des 
Steuerrechts, w: R. Hüttemann (red.), Gestaltungsfreiheit und Gestaltungsmissbrauch im Steuerrecht, 
Köln 2010, s. 37-38.
 30 Tamże, s. 38.
 31 Ch. Osterloh-Konrad, C. Heber, T. Beuchert, Anzeigepflichten für Steuergestaltungen in 
Deutschland…, s. 156. 
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wątpliwości (chociaż wyrażane są wątpliwości w odniesieniu do niedookreślo-
nego charakteru pojęć, używanych przez unijnego prawodawcę), o tyle żywo 
dyskutowane oraz szeroko kwestionowane jest rozszerzenie obowiązku sprawoz-
dawczego także na schematy krajowe. Postulat taki został wystosowany do rządu 
federalnego przez konferencję ministrów finansów krajów związkowych (niem. 
Finanzministerkonferenz)32 oraz wzbudził sprzeciw środowisk zawodowych, które 
dobitnie podkreśliły, iż w niemieckim porządku prawnym „nie ma miejsca” dla 
krajowych MDRs33. Także Zrzeszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz 
Gospodarki CDU i CSU (niem. Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der 
CDU/CSU) opowiedziało się przeciwko wprowadzeniu regulacji odnoszących 
się również do raportowania uzgodnień krajowych34. Zarząd Zrzeszenia - pozo-
stającego silnie związanego z partiami wchodzącymi w skład federalnej koalicji 
rządzącej - powołał się przy tym na Umowę koalicyjną (niem. Koalitionsver-
trag), w której w dziale „Redukcja biurokracji” (niem. Bürokratieabbau) wprost 
stwierdza się, że implementacja przepisów unijnych nie będzie dokonywana 
z nakładaniem dodatkowych biurokratycznych obciążeń, lecz zgodnie z zasadą 
„jeden do jednego”35. Ponadto, w decyzji Zrzeszenia zaznaczono, że dyrektywa 
unijna i tak wywołuje dwa znaczące problemy, związane z jej implementacją: 
pierwszy odnosi się do operowania przez unijnego prawodawcę niejasnymi poję-
ciami, co może prowadzić do sporów kosztownych dla uczestników transakcji. 
Drugim problemem jest ryzyko zgłaszania przez podatników i promotorów bądź 
zbyt dużej ilości uzgodnień (aby uniknąć potencjalnych sankcji) albo wprost 
przeciwnie - zbyt małej ilości, co spowoduje narażenie się na konsekwencje 
karne. W przypadku wprowadzenia do porządku krajowego dodatkowych biu-
rokratycznych obowiązków, niewynikających z dyrektywy, nieproporcjonalnie 
duże obciążenie zostanie nałożone zarówno na podmioty prywatne, jak i organy 
publiczne. Celem krajowego legislatora powinno być natomiast dokonanie trafnej 
transpozycji dyrektywy, zważając na wspominane problematyczne obszary oraz 

 32 Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz, Gesetzentwurf zur Anzeigepflicht für nationale 
Steuergestaltungsmodelle gebilligt, 21.06.2018, online: fm.rlp.de [dostęp: 20.09.2018].
 33 Np. opinia niemieckiego instytutu biegłych rewidentów - D. Kelm, Institut der Wirtschafts-
prüfer, Eingabe zu einer geplanten Anzeigepflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungen, 
Düsseldorf 2018, online: idw.de, [dostęp: 20.09.2018].
 34 Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU, Beschluss des MIT - Bundesvor-
standes vom 3. Juli 2018, Nein zur Nationalen Anzeigepflicht für Steuergestaltungen, online:mit-
bund.de [dostęp: 20.09.2018].
 35 CDU, CSU, SPD, Ein neuer Aufbruch für Europa. eine neue Dynamik für Deutschland. 
Ein neuer Zusammenhalt für unser Land, Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD (19. 
Legislaturperiode), Berlin 2018, s. 13, s. 64.
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odrzucenie wszystkiego, co wykracza poza zakres niezbędny do jej poprawnej 
implementacji36. 

Problematyka krajowych MDRs wzbudziła również wiele emocji podczas 
67. Rozmowy Berlińskiej37, gdzie zgłoszono szereg zastrzeżeń do propozycji 
- zarówno z perspektywy akademickiej, praktyków reprezentujących podatni-
ków jak i przez przedstawicieli organów administracji publicznej. Reprezentant 
Ministerstwa Finansów Bawarii, Dr. Thomas Eisgruber, podniósł iż krajowe 
MDRs spowodują znaczne zwiększenie zapotrzebowania kadrowego organów 
administracji publicznej - podkreślono, że w samej tylko Bawarii rocznie wyda-
wanych jest 40 mln decyzji podatkowych. Przyjmując, iż tylko 1% dotyczyłby 
uzgodnień podlegających raportowaniu, dochodzi do konieczności przeanalizo-
wania 420.000 schematów każdego roku w samym kraju związkowym Bawaria38. 
Ponadto, zgodnie z ekspertyzą Prof. dr. J. Hey (Universität zu Köln), krajowe 
MDRs dowodzi się sprzeczności krajowych MDRs z szeregiem zasad konstytucyj-
nych - równości opodatkowania (art. 3 ust. 1 GG; nieproporcjonalne przerzucenie 
obowiązku państwa na podmioty prywatne, przy dodatkowym obostrzeniu 
obowiązku sankcjami), nakazu określoności (art. 103 GG; prawdopodobne 
z uwagi na niejasne przepisy i ryzyko sankcji, raportowanie niemalże każdego 
uzgodnienia), wolności wykonywania zawodu (art. 12 ust. 1 GG; wskutek nie-
proporcjonalnych regulacji dalsze wykonywanie zawodu doradcy podatkowego 
będzie mniej sensowne pod względem gospodarczym), ochrony stosunku zaufa-
nia pomiędzy doradcą podatkowym a jego klientem (art. 12 ust. 1 GG; stosunek 
zaufania to nieodzowny warunek wykonywania zawodu doradcy podatkowego), 
prawo do samookreślania informacyjnego (niem. Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung; niekiedy przyrównywane do prawa do prywatności - art. 2 
ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 GG; dane osobowe będą zbierane w nieokreślonym 
albo jeszcze nieokreślonym celu)39. Ponadto podkreśla się, że z konstytucyjnego 
punktu widzenia niedopuszczalne jest przyjmowanie jako celu regulacji skutku 
odstraszającego, co narusza zasadę wolności kształtowania stosunków prawnych 

 36 Tamże.
 37 Prestiżowe wydarzenie organizowane od 2002 roku przez Bundesverband der Deutschen 
Industrie oraz kancelarię Pöllath und Partners.
 38 Deutscher Steuerberaterverband e.V., 67. Berliner Steuergespräch: Anzeigepflicht für 
Steuergestaltungen kontrovers diskutiert, 12 czerwca 2018 r., online: dstv.de [dostęp: 20.09.2018].
 39 J. Hey, Gutachten zur Verfasungsmäßigkeit der Einführung einer allgemeinen Anzeigepflicht 
für Steuergestaltungen im Auftrag der Bundessteuerberaterkammer, Köln 2018, online: bstbk.de 
[dostęp: 20.09.2018].
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przez podatników (niem. Gestaltungsfreiheit der Steuerpflichtigen) oraz zasadę 
państwa prawnego (niem. Rechtsstaatsprinzip)40.

V. MDRS w Zjednoczonym Królestwie

Przepisy o obowiązku sprawozdawania schematów podatkowych (ang. The 
Disclosure of Tax Avoidance Schemes, dalej: DOTAS) zostały wprowadzone do 
porządku prawnego Zjednoczonego Królestwa w 2004 roku oraz uregulowane 
w części 7 Finance Act 200441. DOTAS mają zastosowanie do m.in. podatku 
dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, 
podatku spadkowego, czy nawet składek na ubezpieczenie społeczne42. Warto 
zaznaczyć, że w brytyjskim systemie podatkowym przewidziano także rapor-
towanie schematów dotyczących VAT i podatków pośrednich (The Disclosure 
of Tax Avoidance Schemes: VAT and Other Indirect Taxes).

W literaturze wskazuje się, że najczęściej promotorami są księgowi, adwokaci, 
banki i instytucje finansowe oraz małe, wyspecjalizowane firmy, określane jako 
butiki43. Chociaż na gruncie prawa Zjednoczonego Królestwa definicja promotora 
jest stosunkowo szeroka, nie obejmuje co do zasady pracowników promotora 
(chyba że promotor nie jest rezydentem Zjednoczonego Królestwa). Poza kate-
gorią promotorów wyróżnia się m.in. „wprowadzających” (ang. introducer), 
którzy dokonują czynności marketingowych wobec schematu (sec. 307 par. 
1a FA 2004). Obowiązek powiadomienia organów podatkowych (HMRC - Her 
Majesty Revenue and Customs) powstaje w ciągu 5 dni od zaistnienia określony 
okoliczności (ang. triggers). Obowiązek zaraportowania schematu spoczywa co 
do zasady na promotorze, obciążając jednak korzystającego w następujących 
okolicznościach (1) promotor jest usytuowany poza Zjednoczonym Królestwem 
(2) promotor jest prawnikiem i tajemnica zawodowa (ang. legal professional pri-
viledge) zabrania mu ujawniania całości lub części informacji (3) w konstrukcji 
nie występuje promotor, np. gdy podmiot opracowuje i wdraża swój własny 

 40 Tamże, s. 18. Opinia ta została podtrzymana również w trakcie konferencji Deutscher 
Steuerberaterverband e.V., 67. Berliner Steuergespräch: Anzeigepflicht für Steuergestaltungen kon-
trovers diskutiert, 12.06.2018 online:dstv.de [dostęp: 20.09.2018].
 41 An Act to grant certain duties, to alter other duties, and to amend the law relating to the 
National Debt and the Public Revenue, and to make further provision in connection with finance, 
UK Public General Acts 2004 no. 12 - Finance Act 2004.
 42 Oxford University Center for Business Taxation, Report 2: The Disclosure of Tax Avoidance 
Schemes Regime, Oxford 2012, online: sbs.ox.ac.uk [dostęp: 20.09.2018], s. 4.
 43 Tamże, s. 4.
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schemat (w tym ostatnim przypadku termin na dokonanie zgłoszenia wynosi 
30 dni od implementowania schematu)44. Na gruncie prawa common law istotą 
tajemnicy zawodowej (ang. legal professional privilege)45 jest co do zasady wystę-
pująca niemożność skutecznego żądania przez osobę trzecią (w tym urzędnika) 
jakichkolwiek informacji dostarczonych w związku z poszukiwaniem porady 
prawnej. Zasada ta jest określana wręcz jako „kamień węgielny społeczeństwa 
rządzonego przez praworządność”46, który występuje zarówno w orzecznictwie 
jak i w ustawodawstwie Anglii i Walii od co najmniej szesnastego stulecia47. 
Należy przy tym podkreślić, że tajemnica zawodowa ogranicza się do zawodów 
prawniczych i nie obejmuje zawodów księgowych. Kwestia ta została potwier-
dzona w wyroku Sądu Najwyższego UK w wyroku z dn. 23 stycznia 2013 roku48. 
Spór dotyczył nałożonego przez brytyjskie organy podatkowe (ang. Her Majesty 
Revenue and Customs) na korzystającego obowiązku ujawnienia schematów opty-
malizacyjnych, opracowanych przez dużą firmę consultingową. Sąd stwierdził, 
że ewentualne rozciągnięcie tajemnicy zawodowej na pozostałe zawody leży 
w gestii ustawodawcy, nie sądów. Sąd Najwyższy UK nie osiągnął jednak w tej 
sprawie jednomyślności - wyrok zapadł większością pięciu głosów do dwóch, 
co było żywo i kreatywnie komentowane w doniesieniach brytyjskich kancelarii 
prawnych49. Aktualnie tajemnica zawodowa została rozciągnięta na mocy Legal 
Services Act 2007 również na podmioty autoryzowane w rozumieniu ustawy. 
Wnioski wynikające z wyroku w sprawie Prudential co do zasady mogą znaleźć 
zastosowanie w całym Zjednoczonym Królestwie50.

 44 HMRC, Guidance Disclosure of tax avoidance schemes (DOTAS), online: gov.uk [dostęp: 
20.09.2018], p. 17.
 45 W Szkocji instytucja występuje pod nazwą poufności komunikacji - ang. confidentiality 
of communications.
 46 Bar Council, The Law Society, Investigatory Powers and Legal Professional Privilege, online: 
barcouncil.org.uk [dostęp: 20.09.2018], s. 2.
 47 Tamże, s. 2-3.
 48 Prudential plc and another, R (on the application of) vs. Special Commissioner of Income 
Tax and another, [2013] UKSC 1.
 49 M.in. M. Spragg, Legal professional privilege - Lawyers 5 : Accountants 2 [Obowiązek 
zachowania tajemnicy zawodowej - Prawnicy 5 : Księgowi 2], online: keystonelaw.co.uk [dostęp: 
07.09.2018]. Artykuł zawiera podsumowanie: „W tym momencie, sprawa prezentuje jasny wybór 
dla klientów: jeśli chcecie uzyskać poradę podatkową, która nie ulega ujawnieniu, lepiej skorzy-
stajcie z pomocy firmy prawniczej”.
 50 Wyrok Sądu Najwyższego UK nie jest teoretycznie wiążący dla Szkocji, bazując na roz-
kładzie głosów przy wydawaniu orzeczenia, w literaturze wskazuje się jednak, iż prawdopodobnie 
szkockie sądy dojdą do takich samych wniosków. Zob. szerz.: Ch. Livingstone, R. Hall, Legal 
Professional Privilege in Scotland and Elsewhere, 1 września 2013, online: inhouselawyer.co.uk 
[dostęp: 20.09.2018].
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Zdaniem OECD, regulacje brytyjskie cechują się skutecznością - do 2013 
roku zaraportowano 2.366 schematów, z czego zamknięto możliwość korzysta-
nia z 925. Działania legislacyjne we wskazanym obszarze są jednak nazywane 
w dyskursie prowadzonym z perspektywy niemieckiej jako „legislacyjne szybkie 
strzały” (niem. legislative Schnellschüsse)51 - zmiany nie do końca odpowiednio 
kompleksowe. Każdemu schematowi nadawany jest numer identyfikacyjny, 
jednak dopiero po dokonaniu zgłoszenia organ ocenia, czy występuje taka 
konieczność. Jeśli tak, powiadamia się zgłaszającego o nadanym numerze (sec. 
311 Financial Act 2004). Należy jednak podkreślić, że nadanie numeru referen-
cyjnego nie jest prawnym potwierdzeniem, iż wystąpiła przesłanka zgłoszenia 
schematu w postaci uzyskania korzyści podatkowej.

VI. Podsumowanie

Ze względu na działania podjęte na poziomie unijnym, wszystkie Państwa 
Członkowskie zostały zobowiązane do wprowadzenia MDRs w minimalnym, 
określonym dyrektywą zakresie, odnoszącym się do sytuacji transgranicznych 
oraz stosowania reguł sprawozdawczych od dnia 1 lipca 2020 roku. Zgodnie z art. 
8ab ust. 12 Dyrektywy 2011/16 (w brzmieniu nadanym Dyrektywą 2018/822), 
Państwa Członkowskie zostały ponadto zobowiązane do przyjęcia wszystkich 
niezbędnych środków, w celu zobowiązania promotorów i podatników do prze-
kazywania informacji na temat podlegającego zgłoszeniu uzgodnienia trans-
granicznego, w odniesieniu do którego dokonano pierwszej czynności służącej 
jego wdrożeniu w okresie między dniem wejścia w życie dyrektywy (25. czerwca 
2018 r.) a datą rozpoczęcia jej stosowania (1. lipca 2020). Pośrednicy i właściwi 
podatnicy przekazują wówczas, w stosownym przypadkach, informacje o pod-
legających zgłoszeniu uzgodnieniach transgranicznych do dnia 31. sierpnia 
2020 r. Wiele jurysdykcji rozważa poszerzenie zakresu regulacji także o sytuacje 
krajowe. Działania podejmowane na skutek BEPS często charakteryzują się 
wprowadzaniem daleko idących rozwiązań oraz stanowią asumpt do poszerza-
nia postulatów wypracowywanych na arenie międzynarodowej o dodatkowe 
elementy, co powoduje, iż aktualny stan prawa podatkowego międzynarodo-
wego nazywany jest niekiedy „Gorączką BEPS”52. Ze względu na unijny wymiar 

 51 Deutscher Steuerberaterverband e.V., 67. Berliner Steuergespräch: Anzeigepflicht für 
Steuergestaltungen….
 52 KPMG, Poland Frontrunners in BEPS. Introducing the BEPS Thermometer, 2015, online: 
assets.kpmg.com [dostęp: 20.09.2018], s. 3.
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MDRs powinny być dyskutowane przede wszystkim w doktrynie na poziomie 
międzynarodowym. Istnieje jednak szereg zagadnień, które wymagają ponadto 
rozstrzygnięcia na poziomie krajowym. Zagadnienia te dotyczą nie tylko szcze-
gółowej implementacji dyrektywy i ewentualnego poszerzenia jej zakresu także 
o uzgodnienia krajowe, lecz również odnoszą się do zakresu temporalnego stoso-
wania regulacji w okresie przed wejściem w życie krajowych środków. Powstaje 
bowiem pytanie na ile stosowanie krajowej ustawy z mocą wsteczną, wynikające 
z przepisów unijnych niekorzystnych dla adresatów, może być usprawiedliwione 
przez konieczność wywiązania się z zobowiązań międzynarodowych - w szcze-
gólności wobec automatyzmu we wskazanym zakresie i braku analizy zgodności 
takiego rozwiązania z krajowymi standardami konstytucyjnymi.

Badanie zasadności wprowadzenia krajowych MDRs oraz ocena odpo-
wiedniego ukształtowania unijnych MDRs powinna być dokonywane na 
następujących etapach funkcjonowania wskazanej regulacji: (1) etap zbierania 
informacji, (2) etap przetwarzania informacji oraz (3) etap opracowywania 
reakcji na wykryte metody optymalizacji. Kwestie te mają znaczenie nie tylko 
dla uzgodnienia czy MDRs powinny być wprowadzone (co należy do dyskursu 
politycznego), ale również czy mogą być wprowadzone, w szczególności pod 
kątem zgodności z konstytucją (co już należy do sfery dyskursu prawnego). 
Dyskurs polski ogranicza się przy tym właściwie jedynie do pierwszego etapu. 
W tym zakresie należy mieć na uwadze, aby obciążenia nakładane na podmioty 
nie były nieproporcjonalnie duże w odniesieniu do korzyści uzyskiwanych ze 
wskazanej regulacji. Jak również należy zważyć na wartości takie jak tajemnica 
zawodowa. Odnośnie drugiego etapu - analiza nie może ograniczać się jedynie do 
oceny mechanizmów raportowania, ale wymagane jest także zapewnienie przez 
struktury publicznoprawne realnych możliwości przetwarzania zgromadzo-
nych danych. Skalę złożoności i skomplikowania tego etapu oddaje wypowiedź 
T. Eisgrubera, przedstawiciela Ministerstwa Finansów Bawarii, który wskazuje, 
iż w Bawarii rocznie wydawanych jest ok. 42 miliony decyzji podatkowych. Przy 
założeniu, iż obowiązkowi raportowania będzie podlegał jedynie 1% schematów 
występujących w ocenianych w decyzjach konstrukcjach, powstanie 420.000 
wymagających przetworzenia przypadków, co będzie wymagało znacznego 
nakładu pracy i przekracza możliwości administracji53. Tymczasem niemoż-
ność efektywnego przetworzenia zgromadzonych danych, powoduje - zdaniem 
przedstawicieli niemieckiej doktryny - niekonstytucyjność regulacji, podobnie 

 53 Deutscher Steuerberaterverband e.V., 67. Berliner Steuergespräch: Anzeigepflicht für 
Steuergestaltungen…
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jak uchwalanie regulacji dla skutku odstraszającego54. Wnioskom tym trudno 
odmówić słuszności, także na gruncie polskiego porządku prawnego. J. Hey 
przedstawia ponadto interesujące spostrzeżenie, że niemożność przetworze-
nia dodatkowych danych w Niemczech jest tym bardziej prawdopodobna, iż 
aktualnie organy podatkowe przyznają, że nie są w stanie przetworzyć danych 
wynikających z samych tylko wniosków o wydanie wiążących informacji (niem. 
verbindliche Auskünfte)55. Odnośnie trzeciego etapu - w niemieckim dyskursie 
naukowym wprost podnosi się, że MDRs mają sens wyłącznie wtedy, jeśli zgro-
madzone informacje są wykorzystywane w rozsądny sposób, do uszczelniania 
systemu podatkowego odpowiednio przemyślanie i kompleksowo, a nie do 
forsowania „legislacyjnych szybkich strzałów” o niskiej jakości56. 

W Unii Europejskiej impulsem do rozpoczęcia prac nad MDRs były schematy 
uchylania się od opodatkowania (ang. tax evasion), takie jak ujawnione na sku-
tek m.in. Panama Papers57. Na tym tle doskonale widać ewolucję, jaką przeszła 
idea MDRs w Unii Europejskiej oraz jak daleko od pierwotnych zamierzeń 
została opracowana dyrektywa, która stanowi ponadto asumpt do wprowadza-
nia jeszcze dalej idących instytucji krajowych. Zaobserwować można przejście 
od metody przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania w aspekcie mię-
dzynarodowym (w szczególności z zaangażowanymi jurysdykcjami offshore), 
przez unikanie transgranicznego unikania opodatkowania, po raportowanie 
również schematów wyłącznie krajowych, w dodatku bez ustanowienia jasnej 
granicy pomiędzy podlegającym zgłoszeniu unikaniem opodatkowania a nie 
wymagającym takiego działania planowaniem podatkowym. MDRs w kształcie 
zaprezentowanym w Dyrektywie 2018/822 oraz bezkrytycznie powtórzonym 
(czy wręcz rozszerzonym) przez polskiego ustawodawcę wydają się naruszać 
podstawowy postulat, rozpoznany przez OECD, a mianowicie „jasność i łatwość 
w zrozumieniu” MDRs. Polski ustawodawca nie przedstawia przy tym argu-
mentów świadczących o szczegółach odnoszących się do efektywności i real-
ności racjonalnego przetwarzania gromadzonych danych - co zupełnie pomija 
pozostałe postulaty OECD, odnoszące się do: konieczności zapewnienia równo-
wagi pomiędzy kosztem nałożonym na podatników, a korzyściami uzyskanymi 

 54 Prof. Dr. J. Hey wskazuje, że im większy zakres zastosowania MDRs, tym bardziej prawdo-
podobna niekonstytucyjność regulacji, wynikająca z braku możliwości efektywnego opracowania 
zgromadzonych nadmiernie danych. Zob. szerz. Tamże.
 55 Niemiecki odpowiednik polskiej instytucji interpretacji indywidualnych. Instytucja 
verbindliche Auskunft została uregulowana w §89 Abs. 2 AO.
 56 Deutscher Steuerberaterverband e.V., 67. Berliner Steuergespräch: Anzeigepflicht für 
Steuergestaltungen…
 57 F. Chachia, Tax Transparency for Intermediaries…, s. 206.
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przez administrację podatkową, efektywności w osiąganiu zamierzonych celów 
politycznych, dokładności w identyfikowaniu odpowiednich schematów oraz 
efektywności w używaniu gromadzonych informacji.

Jednocześnie podkreślenia wymaga tempo prac nad implementacją dyrek-
tywy w Polsce, które wydaje się nieuzasadnione. Na Państwa Członkowskie 
został nałożony obowiązek przyjęcia i opublikowania przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych do dyrektywy najpóźniej do dnia 31. grudnia 
2019 r. Na dzień wszczęcia procedury publikacji niniejszego artykułu MDRs były 
jedynie projektowane na etapie RCL, a na dzień ostatnich poprawek redakcyj-
nych, bezpośrednio poprzedzających publikację - już obowiązujące, w dodatku 
w szerszym niż wymagany dyrektywą zakresie. Tymczasem w Niemczech dys-
kusja przebiega powoli, a projekt aktualnie jest dyskutowany w środowiskach 
administracji publicznej, samorządów zawodowych oraz uniwersyteckich - także 
ze względu na wyjątkowo sensytywny charakter materii, która zdecydowanie 
osłabia w określonych okolicznościach wagę tajemnicy zawodowej, który to 
skutek w Niemczech określa się jako wręcz naruszenie konstytucyjnej zasady 
wolności wykonywania zawodu i zaufania pomiędzy Klientem a podmiotem 
profesjonalnym, stanowiącego fundament idei zawodów zaufania publicznego, 
a w systemie common law obrazowo nazywanym kamieniem węgielnym społe-
czeństwa rządzonego przez praworządność. 

Podsumowując, nowa regulacja wywołuje wątpliwości już tylko na poziomie 
unijnym, między innymi przez wzgląd na niejasne sformułowania, którymi 
operuje, a w dodatku wywołuje szeroką debatę również na poziomie krajo-
wym, co do kwestii podstawowych (jak szczegółowy sposób implementacji pod 
kątem krajowych standardów konstytucyjnych) a także kwestii dodatkowych 
- takich jak rozszerzenie zakresu raportowania na schematy krajowe. W tym 
kontekście warto podkreślić, iż w Australii w całości odrzucono ideę obowiąz-
kowego sprawozdawania schematów podatkowych, skupiając się na udzielaniu 
ochrony podatnikowi po dobrowolnym ujawnieniu przez niego określonych 
informacji oraz szczegółów schematu58. Podobny skutek w postaci zgromadzenia 
szczegółów na temat konstrukcji wdrażanych przez podatników, w zamian za 
uzyskanie ochrony schematu niestanowiącego unikania opodatkowania, wywo-
łuje krajowa instytucja interpretacji indywidualnych czy wiążącej informacji 
(niem. verbindliche Auskunft) na gruncie przepisów niemieckich. Wciąż otwarte 
zatem pozostaje pytanie, czy środkiem zdobywania informacji  o schematach 

 58 T. Richardson, An Analysis of the Proposed Mandatory Disclosure Regime in Australia, 
Western Australian Student Law Review 81/2017.
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podatkowych skuteczniejszym i bardziej uzasadnionym pod względem standar-
dów konstytucyjnych jest metoda oparta na nałożeniu dodatkowego obowiązku, 
za którego niedopełnienie grozi sankcja, w dodatku potencjalnie naruszającego 
tajemnicę zawodową oraz wywołującą wątpliwości co do możliwości efektywnego 
przetworzenia zgromadzonych danych przez administrację publiczną, czy też 
raczej metoda bazująca na przyznaniu korzyści w zamian za podzielenie się 
przez podatnika odkrytym schematem, wykorzystującym luki w uchwalonych 
przepisach - zatem niedociągnięcie powstałe na etapie legislacyjnym.
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Streszczenie
Obowiązek raportowania schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules; MDRs) 
stanowi temat niezwykle aktualny i  szeroko dyskutowany w  doktrynie międzynaro-
dowego prawa podatkowego za sprawą działań podejmowanych na poziomie OECD 
(w ramach projektu BEPS) oraz w Unii Europejskiej (wprowadzenie obowiązku rapor-
towania schematów transgranicznych w drodze dyrektywy 2018/822). Przedstawiony 
przez polski rząd projekt ustawy implementującej był szeroko omawiany w literaturze 
popularnonaukowej i wzbudzał duże kontrowersje - nie tylko ze względu na niejasne 
pojęcia, jakimi operuje dyrektywa, ale także za sprawą wprowadzenia instytucji w szer-
szym zakresie aniżeli wynikający z dyrektywy - to jest mający zastosowanie także do 
schematów krajowych oraz ze skutkiem wstecznym od dnia wejścia w życie ustawy (od 
dnia wejścia w życie dyrektywy - od dnia 25. czerwca 2018 r., chociaż dyrektywa nakłada 
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na podmioty prywatne dodatkowe obowiązki i nie jest oczywiste czy ustawa pozostaje 
w tym zakresie zgodna z polską konstytucją). W artykule Autor zwraca uwagę na dys-
kurs prowadzony w ramach niemieckiego systemu prawnego, w którym konferencja 
ministrów finansów krajów członkowskich opowiedziała się za wprowadzeniem MDRs 
również do sytuacji czysto krajowych, co wywołało zdecydowany sprzeciw środowisk 
naukowych, zawodowych oraz organizacji wspierających rozwój gospodarczy (w tym 
organizacji ściśle związanej z  rządzącą koalicją CDU/CSU i  SPD, która analizowała 
zagadnienie pod kątem zgodności z  umową koalicyjną). Autor zarysowuje również 
istotę regulacji brytyjskich, które przewidują instytucję krajowych MDRs od 2004 roku. 
Dokonana analiza prowadzi do poczynienia wniosków co do kształtu regulacji polskiej, 
jak również do wyodrębnienia trzech etapów, na których skuteczność oraz uzasadniony 
charakter MDRs powinny być analizowane, a mianowicie etap (1) pozyskiwania danych 
(2) przetwarzania danych przez administrację publiczną (3) metod opracowywania 
reakcji na wykryte schematy.

SŁOWA KLUCZOWE: Obowiązek raportowania schematów podatkowych, Mandatory 
Disclosure Rules, Rzeczpospolita Polska, Republika Federalna Niemiec, Zjednoczone 
Królestwo, prawo podatkowe, unikanie opodatkowania.

Summary
Mandatory Disclosure Rules (MDRs) are a current and widely discussed in the legal 
discourse issue. That discussion was caused by actions undertaken at the international 
level - both by the OECD (in the Project BEPS) and in the European Union (in the 
Directive 2018/822). The bill implementing the directive, presented by the Polish Gov-
ernment and particularly urgently adopted, has been widely commented in popular 
literature and aroused serious controversies - not only because of the general terms, 
which are invoked in the directive, but also for the reason of an intend to implement 
the directive into the Polish domestic legal order in a wilder scope than required by 
the European Union Law. These latter controversies are focused on the introduction of 
domestic mandatory disclosure rules (the directive is applied only to transboundary 
arrangements), as well as on the temporary aspect of the regulations (in Poland it was 
decided to apply the MDRs rules to schemes created or implemented before the date of 
entry into force the domestic statue, t.i. from the date, on which the directive entered 
into force - from the 25th June 2018. It should be stressed that the directive imposed 
obligations on private entities, therefore it cannot be directly applied and it is not clear, 
if new domestic, regulations are in accordance with the Polish constitution). In the 
Article the Author depicts crucial arguments, invoked in the German legal discourse, in 
which the Conference of the Finance Ministers of Federal States declared itself in favor 
of the introduction the MDRs, applied also to purely domestic cases. Such a declaration 
triggered an unhesitating objection of the German academia, professionals and organi-
zations supporting the economic growth (including the organization strictly connected 
to the coalition CDU/CSU and SPD, which made an analysis of the conformity between 
the national MDRs and the Coalition Agreement). Furthermore, the Author drafts the 
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British regulations, in which national MDRs have been applied since 2004. The anal-
ysis leads to the conclusions, concerning Polish regulation on MDRs, as well as to the 
depiction of the three phases, in which effectiveness and justified nature of the MDRs 
should be analyzed, that is: the phase of (1) receiving data (2) processing the data by the 
public authorities (3) methods of preparing the reaction on the depicted arrangements.

KEY WORDS: Mandatory Dsiclosure Rules, Republic of Poland, Federal Republic of Ger-
many, United Kingdom, tax law, tax avoidance.
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Michał Jędrzejczyk

Aktualne zasady i kontrola planowania 
finansowego
Current principles and control of financial planning

I. Podstawy planowania finansowego budżetu 
państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

Na poziomie budżetu państwa, pomimo wprowadzenia nowej instytucji pla-
nowania wieloletniego w postaci wieloletniego planu finansowego państwa, 
nadal dominuje zasada rocznego planowania finansowego, która realizowana 
jest za pomocą ustawy budżetowej, jako bieżącego instrumentu zarządzania 
środkami publicznymi. Ponadto, planowanie wieloletnie odbywa się za pomocą 
układu zadaniowego. Układ ten oznacza zestawienie odpowiednio wydatków 
budżetu państwa lub kosztów jednostki sektora finansów publicznych spo-
rządzone według funkcji, oznaczających poszczególne obszary działań oraz 
zadań budżetowych, grupujących wydatki według celów, podzadań budżeto-
wych grupujących działania umożliwiające realizację celów zadania, w ramach 
którego podzadania te zostały wyodrębnione wraz z opisem celów tych zadań 
i podzadań, a także z bazowymi i docelowymi miernikami stopnia realizacji 
celów działalności państwa, oznaczającymi wartościowe, ilościowe lub opisowe 
określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych nakładów1. 

Projektantami planowania z reguły są podmioty zaangażowane w jego koor-
dynację, tworzenie, weryfikację i kontrolę. Należy podkreślić, że co do zasady, 
za głównego „planistę”, uważać należy Ministra Finansów, który jest inicjatorem 
podejmowanych działań akceptowanych na etapie wykonawczej przez rząd. 
Ponadto, na poziomie operacyjnym, proces planowania koordynowany jest 

 1 Zob. art. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 27.8.2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2013 r. poz. 885 ze zm.) dalej jako: u.f.p. z 2009 r.
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przez komórki finansowo-budżetowe instytucji sektora finansów publicznych. 
Dodatkowo organizacja procesu planowania budżetowego zakłada koniecz-
ność autoryzacji planu budżetowego przez Parlament, potwierdzoną podpisem 
Prezydenta RP oraz poprzez możliwość nadzoru Trybunału Konstytucyjnego 
oraz organów ochrony prawa w tym w szczególności Najwyższej Izby Kontroli2.

Natomiast na szczeblu samorządowym zasady planowania finansowego 
odnoszą się głównie, podobnie zresztą jak w skali rządowej, do ich odpowied-
ników, tj. uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej. W pierw-
szej kolejności znaczenia nabiera roczne planowanie finansowe realizowane 
za pomocą uchwały budżetowej, dla której prognoza finansowa jest jedynie 
instrumentem wspomagającym.

II. Zasada prognozowania dochodów publicznych

Warto podkreślić, że zarówno ustawa budżetowa, jak też uchwała budżetowa po 
stronie dochodów publicznych, zawiera jedynie prognozowanie ich wielkości, 
czym stanowi o zasadzie indykatywności (jednostronnej dyrektywności) pla-
nowania dochodów. Natomiast po stronie wydatków obie instytucje rocznego 
planowania finansowego określają nieprzekraczalne limity, stanowiąc w tym 
względzie o dyrektywnym charakterze planowania finansowego3.

Takie unormowania sprawiają, że dochody ujęte w budżecie są wiążące dla 
adresata, wyłącznie w zakresie wykazania się należytą starannością w zakresie 
ich ustalenia gromadzenia i odprowadzenia na zasadach i terminach, wynika-
jących z obowiązujących przepisów, oraz w zakresie polityki podatkowej w taki 
sposób, by zaplanowana kwota dochodów rzeczywistych możliwie najpełniej 
odzwierciedlała kwotę zaplanowaną w budżecie4. Ponadto należy podkreślić, 
że przez należytą staranność trzeba rozumieć podjęcie wszelkich możliwych 
czynności, mających na celu wyegzekwowanie przysługującej JST należności, 
choć nie koniecznie zawsze działanie takie cechować się będzie stuprocen-
tową skutecznością. Bardziej zatem chodzi tu o podjęcie niezbędnych w danym 

 2 S. Franek, Wieloletnie planowanie budżetowe w podsektorze rządowym, Warszawa 2013. 
s. 26.
 3 Zob. art. 52 ust 1 pkt 2 u.f.p. z 2009 r.
 4 W. Białończyk, Ł. Kasiak, Budżet państwa, w: Finanse publiczne, Praktyka stosowania 
nowej ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych, red. Lachiewicz, Warszawa 2010, 
s. 214. 
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przypadku czynności, które potencjalnie zmierzają do skutecznego wyegzekwo-
wania należności, niż na zaspokojeniu się JST5.

Zaakcentowania wymaga fakt, że takie rozwiązanie jest zupełnie zrozu-
miałe z uwagi na to, że ze względu na sposoby ustalania i konkretyzacji danin 
publicznych oraz trybu postępowania daninowego, związanego z jej admini-
stracyjnoprawnym odpowiednikiem, nie można dokładnie, a nawet z pewnym 
przybliżeniem, ustalić konkretnej wysokości dochodów publicznych6.

Warto podkreślić, że w omawianym zakresie w sposób szczególny penalizuje 
się, m.in. zachowanie polegające na niedochodzeniu należności publiczno-
prawnych7. Reguła nakazująca egzekwowanie należności publicznoprawnych 
jednostki oraz jej wierzytelności wynikających z udziału w obrocie cywilnopraw-
nym, opiera się bowiem na zasadzie najwyższej staranności w gospodarowaniu 
publicznymi środkami finansowymi oraz na zasadzie legalności tego gospoda-
rowania, a więc działań lub zaniechań wynikających z uprawnienia konkretnego 
organu do takich zachowań8.

Oczywiście nie oznacza to swoistej dowolności w tym zakresie i tworzenia 
zupełnie nierealnych prognoz dochodów, niemniej jednak w tej mierze przepisy 
prawa nie sankcjonują przekroczenia ani niepełnej realizacji przyjętej prognozy. 
Dlatego też jedynie sytuacja niewykonania prognozy dochodów w wyniku zawi-
nionego działania lub zaniechania może spowodować negatywne konsekwen-
cje dla osoby odpowiedzialnej za dokonanie określonego naruszenia9. Należy 
bowiem podkreślić, że rozbieżności pomiędzy prognozowaniem i wykonaniem 
mogą mieć negatywne skutki dla publicznej gospodarki finansowej, stąd też 
zwraca się uwagę na konieczność respektowania obowiązku realnego i rzetelnego 
prognozowania dochodów10.

Wydaje się, że jednym z podstawowych celów konstrukcji prognozy docho-
dów jest ustalenie rozmiarów potencjalnego deficytu budżetowego. Przewi-
dywanie kwoty, jaką dana JST może przeznaczyć na sfinansowanie wydatków, 
pozwala jednocześnie odpowiedzieć na pytanie: czy środki te będą wystarczające. 

 5 Orzeczenie GKO z dnia 8 listopada 2007 r. DF/GKO-4900-56/60/07/2487, SIP Legalis nr 
185759.
 6 C. Kosikowski, Zagadnienia egzaminacyjne, s. 35. 
 7 Zob. art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.n.d.f.p.
 8 L. Lipiec-Warzecha, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
Komentarz, Warszawa 2012, s. 89 i n.
 9 W postaci możliwości nałożenia jednej z czterech kar : upomnienia, nagany, kary pienięż-
nej, zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi przewidzianej 
w art. 31 ust. 1 u.o.n.d.f.p.
 10 L. Lipiec-Warzecha, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, SIP LEX 2011.
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Z uwagi na dominującą w polskim systemie zasadę jedności budżetu11, zgodnie 
z którą dowolne rodzaje dochodów budżetowych mogą być wykorzystywane 
na finansowanie dowolnych wydatków w prognozie dochodów, bardziej chodzi 
o ich łączną kwotę niż samą strukturę.

Wydaje się, że prognozować dochody należy ostrożnie, ale nie asekurancko12. 
Prognozowanie zbyt optymistyczne jest na tyle niebezpieczne, że pociąga za 
sobą równie wysoki plan wydatków. W sytuacji natomiast nie spełnienia się 
optymistycznej prognozy wydatków, późniejsze dopasowanie planu wydatków 
może okazać się wręcz niemożliwe i skutkować będzie nie planowanym deficytem 
budżetowym. Z drugiej strony, powściągliwe prognozowanie dochodów może 
doprowadzić nie tylko do niezrealizowania ważnych dla danej społeczności 
zadań publicznych, ale także do ponadprognozowanych dochodów. Niemniej, 
jak podkreśla się w praktyce, w takiej sytuacji najczęściej dochodzi do przezna-
czenia środków budżetowych na takie przedsięwzięcia, które nie uzyskałyby 
aprobaty w toku normalnych prac nad budżetem, a niekiedy też dochodzi do 
wydatkowania „zaoszczędzonych” środków, w ostatniej chwili, na kompletnie 
niepotrzebne wydatki rzeczowe.

Odnosząc się do zasady prognozowania dochodów, należy zaakcentować, 
że obecnie dochody JST można podzielić na dwie podstawowe grupy: własne 
(zaliczane są tu udziały w podatkach centralnych, podatki i opłaty lokalne itp.) 
i dochody transferowe (subwencja ogólna, dotacje).

W dochodach uzyskanych przez JST w 2017 r. - dochody własne stanowiły 
49,3%, z czego dochody bieżące 47,2% (w tym udziały w podatkach dochodowych 
– 23,2%, podatki i opłaty – 17,2%, pozostałe własne dochody bieżące – 6,9%), 
natomiast własne dochody majątkowe – 2,0% (w tym dochody ze sprzedaży 
majątku – 1,5% dochodów ogółem, które dla prawie 2/3 JST (63,6%) nie sta-
nowiły w budżecie nawet 1%, a 195 JST nie zrealizowało żadnych dochodów 
z tego źródła).

W dochodach własnych największe znaczenie miały dochody z tytułu udziału 
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (39,6%). Istotnym 

 11 Należy jednak zaznaczyć, że od zasady jedności budżetowej przepisach dotyczących 
budżetów JST odnaleźć można wiele wyjątków. Za przykład może posłużyć utworzony na pod-
stawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1256 z późn. zm. dotyczącej gospodarowania 
środkami pochodzącymi z opłat za koncesje na detaliczną i hurtową sprzedaż alkoholu - środki 
z tych opłat stanowią wprawdzie część dochodów budżetu samorządowego gmin i województw, 
ale mogą być wydatkowane wyłącznie na dość ściśle wskazane we wspomnianej ustawie cele 
związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.
 12 E. Malinowska-Misiąg, J. Misiąg, W. Misiąg, M. Tomalak, Metody budżetowania, s. 183.
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źródłem dochodów własnych były także dochody z podatku od nieruchomości 
(19,3%), stanowiącego najbardziej efektywny i najważniejszy podatek lokalny, 
natomiast niewielkie znaczenie miały dochody ze sprzedaży majątku (3,1%) 13.

Dokonując zatem analizy samodzielności dochodowej JST podkreślić należy, 
że prawie ¾ ogółu środków pozostających w gestii samorządów jest im przeka-
zywana z budżetu państwa, Unii Europejskiej lub jako udział w podatkach, na 
które samorządy mają jedynie ograniczone możliwości oddziaływania. Stwier-
dzić zatem należy, że większość dochodów własnych jest ustalana przez rząd lub 
zależy od czynników losowych, na które samorządy nie mają większego wpływu. 
Szczególnie niekorzystna sytuacja przedstawia się w stosunku do samorządów 
powiatowych i wojewódzkich, które nie dysponują żadnym podatkiem stano-
wiącym ich wyłączny dochód14. W konsekwencji, system finansów JST, często 
ocenia się jako nieprzystający do roli, jaką mają samorządy pełnić w rozwoju 
społeczno - gospodarczym15.

III. Zasada planowania wydatków publicznych

Niewątpliwie tematyka planowania wydatków publicznych, jako przedmiot 
badań naukowych w obszarze finansów publicznych, jest dziedziną o wiele mniej 
poddaną badaniom empirycznym, aniżeli proces planowania dochodów publicz-
nych. Niemniej, wydatki publiczne muszą mieć zawsze podstawę planistyczną 
w postaci publicznego planu finansowego, który zawiera skonkretyzowane kwo-
towo i celowo upoważnienie do dokonania wydatków w ramach prowadzenia 
gospodarki finansowej, w danym okresie oraz odrębnie określa tryb i formy 
organizacyjne, za pomocą których dokonuje się ostatecznego wydatkowania, 
jak i tryb przekazywania środków wewnątrz aparatu państwa oraz innych pod-
miotów publicznych16.

 13 Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Sprawozdanie z działalności regio-
nalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego 
w roku 2017, Warszawa 2018, s. 175, www.rio.gov.pl [ dostęp 10.10.2018 r.].
 14 P. Swianiewcz, Finanse lokalne, s. 61.
 15 P. Piątkowski, Dług publiczny a wieloletnia prognoza finansowa na przykładzie doświadczeń 
Białegostoku, w: Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie zadań publicznych 
Benchmarking, red. S. Franek, M. Będziaszek, Warszawa 2014, s. 21.
 16 T. Dębowska-Romanowska, Wydatki publiczne, ich formy prawne oraz zasady realizacji 
w sektorze finansów publicznych, w: Prawo sektora finansów publicznych, red. E. Ruśkowski, 
Warszawa 2010, s. 113-137.
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W planie wydatków budżetu JST wyszczególnia się, w układzie działów i roz-
działów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty wydatków bieżących i wydat-
ków majątkowych. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się, w układzie 
działów i rozdziałów, planowane kwoty, w szczególności na wydatki jednostek 
budżetowych, w tym na wynagrodzenie i pochodne od nich, wydatki związane 
z realizacją ich zadań statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki 
na programy w części związanej z realizacją zadań JST, finansowane z udziałem 
środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środ-
ków, z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA i innych środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, wypłaty 
z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym 
roku budżetowym, a także wydatki na obsługę długu JST17. W takiej samej 
szczegółowości sporządzony jest plan wydatków majątkowych18. W planie tym 
wyodrębnia się wydatki także w układzie działów i rozdziałów. Do wydatków 
majątkowych zaliczone zostały wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 
w tym także na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 
w u.f.p. z 2009 r. , w części związanej z realizacją zadań JST - zakup i objęcie 
akcji i udziałów oraz wydatki w celu wniesienia wkładów do spółek prawa han-
dlowego19. Ustalona powyżej szczegółowość klasyfikacji budżetowej dla planu 
wydatków może zostać zwiększona, w drodze uchwały organu stanowiącego20. 
Natomiast roczne sprawozdanie z wykonania budżetu JST powinno zawie-
rać jedynie dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
w szczegółowości określonej, w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków 
na realizację programów finansowych oraz stopień zaawansowania realizacji 
programów wieloletnich21.

Planowanie finansowe w zakresie wydatków publicznych, w przeciwień-
stwie do prognozowania dochodów, określa górną granicę upoważnienia do ich 
dokonywania przez dysponentów budżetowych. Oznacza to, że ujęte w budżecie 
państwa, budżetach jednostek samorządu terytorialnego i planach finanso-
wych jednostek budżetowych - wydatki oraz łączne rozchody, stanowią nie-
przekraczalny limity. Jednocześnie pomimo, że wydatki mogą być dokonywane 
w granicach ustalonych kwot, to zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem 
winny być one dokonywane w sposób celowy i oszczędny, co nazywane jest 

 17 Zob. art. 236 ust. 3 u.f.p. z 2009 r.
 18 Zob. art. 236 ust. 4 u.f.p. z 2009 r.
 19 Zob. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. z 2009 r.
 20 Zob. art. 236 ust. 5 u.f.p. z 2009 r.
 21 Zob. art. 269 u.f.p. z 2009 r.
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w literaturze zasadą racjonalnego wydatkowania środków publicznych22. Doko-
nywanie wydatków w sposób racjonalny zapewnić ma reguła, określana mianem 
zasady dyrektywnego charakteru wydatków ze środków publicznych, bowiem 
wielkości środków przeznaczonych w planach finansowych na wydatki publiczne 
są dyrektywne (wiążące), choć mogą ulec zmianie w trakcie roku budżetowego23. 
Odstępstwa od dyrektywnego charakteru wydatków publicznych są dopuszczalne 
jedynie w przypadkach określonych w ustawie, pod warunkiem uwzględnienia 
ich w planie finansowym oraz spełnieniu ustawowych przesłanek określonych 
w u.f.p. 2009 r. tj. : zrealizowaniu przychodów własnych w stopniu wyższym od 
prognozy, zwiększenie kosztów nie spowoduje zwiększenia dotacji z budżetu 
lub zwiększenia planowanego stanu zobowiązań24. Gwarancją przestrzegania 
limitu wydatków są zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finan-
sowej. Zgodnie bowiem z właściwą ustawą25, odpowiedzialności podlega sprawca 
dokonania wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia lub z przekro-
czeniem zakresu upoważnienia. Należy przy tym podkreślić, że plan finansowy 
określa zakres upoważniania do dokonania wydatków ze środków publicznych, 
wskazując zarówno cele, jak i limity wydatków oraz konkretne kwoty wydatków 
określone w podziałce klasyfikacji budżetowej, przesądza zarówno o kierunkach, 
jak i zakresie działalności rzeczowej26. Obowiązkiem osób odpowiedzialnych 
za realizację budżetu oraz planu finansowego jednostki jest bieżące śledzenie 
jego wykonania, co gwarantuje wydatkowanie środków w sposób właściwy, tj. 
w granicach kwot określonych przez organ stanowiący27.

Wydatki publiczne są planowane i uchwalane w ramach takich planów finan-
sowych jak: budżet państwa i budżet jednostek samorządu terytorialnego oraz 
państwowe fundusze celowe. Od dnia 1 stycznia 2010 r. zamieszczenie w budże-
cie lub w planie finansowym funduszu celowego środków na sfinansowanie 
wydatków publicznych nie stanowi podstawy prawnej powstania zobowiązań 
budżetu lub funduszu na rzecz osób trzecich i wysuwania przez nich roszczeń 
wobec budżetu lub funduszu o wypłatę środków. Należy jednak zaznaczyć, że na 

 22 J. Harasimowicz Zasady polskiego prawa budżetowego, w: Finanse i prawo finansowe, red. 
J. Harasimowicz, J. Gliniecka, Bydgoszcz 2001, s. 92-94.
 23 E. Ruśkowski, w: Finanse publiczne, Komentarz praktyczny, red. E. Ruśkowski, J.M. 
Salachna, Gdańsk, 2013, s. 167-168.
 24 Zob. art. 52 ust. 2 pkt 2 u.f.p. z 2009 r.
 25 Zob. art. 11 ust. 1 o.n.d.f.p.
 26 B. Kucia-Guściora, Komentarz do art. 6 ustawy o finansach publicznych, w: Ustawa 
o finansach publicznych. Komentarz, red. P. Smoleń, Warszawa 2012, s. 124.
 27 Orzeczenie GKO z dnia 25 listopada 2010 r., sygn. BDF1/4900/91/102/10/2468, www.
mf.gov.pl [dostęp 5.09.2018 r.].
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gruncie u.f.p. z 1998 r.28 oraz u.f.p. z 2005 r.29, powyższe ograniczenia doznawały 
wyjątku w zakresie możliwości dochodzenia wypłaty subwencji z budżetu pań-
stwa przez jednostkę samorządu terytorialnego z jednoczesnym zastrzeżeniem, 
że osoby trzecie nie mogły dochodzić roszczeń, bądź zobowiązań wobec jednostki 
samorządu terytorialnego. Wprowadzona zmiana miała na celu unormować 
zasadę, zgodnie z którą prognozowane dochody oraz limity wydatków, jako że 
są ich liczbowym ujęciem, nie mogą stanowić podstawy dochodzenia roszczeń30. 
Przyjęto wówczas założenie, że w odniesieniu do subwencji dla jednostek samo-
rządu terytorialnego, przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego, są wystarczającą gwarancją do ich wypłaty31.

Warto zaakcentować, że pomimo wprowadzonego przepisu w doktrynie pod-
kreśla32 się, że natura subwencji dla samorządu umożliwia jednak dochodzenie 
ich zapłaty, w zależności od przyjętej koncepcji, w postępowaniu cywilnym albo 
administracyjnym. Opinie takie dotyczą zarówno sytuacji możliwości docho-
dzenia wypłaty subwencji przez JST, w stosunku do budżetu państwa33, jak też 
możliwości dochodzenia przez osoby trzecie roszczeń bądź zobowiązań od JST34..

 28 Zob. art. 27 u.f.p. z 1998 r.
 29 Zob. art. 32 u.f.p. z 2005 r.
 30 B. Kucia-Guściora, dz, cyt., s. 396.
 31 P. J. Lewkowicz, Zasady gospodarowania finansami publicznymi, w: Nowa ustawa 
o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą, Komentarz praktyczny, red. E. Ruśkowski, 
J.M. Salachna, Gdańsk 2010, s. 187.
 32 Por. E. Kornberger-Sokołowska, Opinia dotycząca rządowego projektu ustawy o finansach 
publicznych z dnia 20 października 2008 r., Druk Sejmowy Nr 1181, http://orka.sejm.gov.pl [dostęp 
21.04.2014 r.]; (zgodnie z jej treścią pomimo, że przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego wskazują konieczność terminowej wypłaty subwencji, to nie dają gwarancji jej 
pełnego przekazania.)
 33 Zob. A. Borodo, Samorząd terytorialny, System prawno finansowy, Warszawa 2004, s. 
156-157 oraz tegoż, Subwencje i dotacje jako formy dochodów samorządu terytorialnego w Polsce, 
w: Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa, Księga pamiątkowa ku czci profesor Natalii 
Gajl, red. T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz Warszawa 1999, s. 325; M. Bogucka-Felczak, 
Sądowa ochrona praw jednostek samorządu terytorialnego do dochodów, „Finanse Komunalne” 
2012, nr 3, www.samorzad.lex.pl [dostęp 20.09.2015 r.].
 34 W początkowym okresie (w latach 1999-2006) SN zajmował stanowisko twierdzące, 
ze roszczenie o zapłatę (uzupełnienie) dotacji nie podlega rozpoznaniu przez sądy powszechne 
z uwagi na publicznoprawny charakter sprawy (postanowienie SN z dnia 7 maja 1999 r., sygn. 
akt I CKN 1132/97, OSNC 1999, nr 11, poz. 200). Zwrot linii orzeczniczej nastąpił w wyroku SN 
z dnia 3 stycznia 2007 r., sygn. akt IV CSK 312/06, SIP Legalis nr 170584, w którym SN przyjął 
równorzędność stron stosunku dotacyjnego, o którym mowa w art. 90 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty, tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm., czym wykluczył 
władcze formy udzielania dotacji należnej niepublicznym szkołom i innym placówką. Sąd uznał 
na tej podstawie, że przyznanie na mocy ustawy dotacji oświatowej tworzy pomiędzy udzie-
lającym dotacji, a jej beneficjentem stosunek prawny zbliżony do zobowiązania, zatem droga 
sądowa w dochodzeniu roszczeń o świadczenie z tego stosunku jest dopuszczalna. Natomiast 
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Dyrektywność po stronie wydatków nie ma charakteru bezwzględnego, 
bowiem zasada ta doznaje w przepisach ustawy o finansach publicznych wyjąt-
ków. Odnosi się to tego głównie instytucja określano jako tzw. virement, czyli 
przeniesień oraz blokowania planowanych wydatków35.

Należy zaakcentować, że ograniczone możliwości samodzielnego kształto-
wania wydatków publicznych istnieją w budżetach jednostek samorządu tery-
torialnego, które z powodu niedysponowania odpowiednimi możliwościami 
w zakresie dochodów własnych, uzależnione są od transferów finansowych 
otrzymywanych z budżetu państwa. Dlatego też, wysokość środków budżetu 
państwa kierowanych do budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w dużej 
mierze determinuje możliwości wydatkowe jednostek samorządu terytorialnego.

IV. Kontrola wydatków publicznych

Z zasadami planowania oraz prognozowania finansowego dochodów oraz wydat-
ków publicznych związany jest także problem weryfikacji przyjętych założeń. 
Kontrola stanu obowiązującego w zakresie wydatków publicznych powinna mieć 
na celu ustalenie i ocenę, czy umożliwiają one wykonywanie zaplanowanych 
zadań publicznych. Niewątpliwie też organizacja kontroli wydatków publicznych 
jest oparta na strukturze organizacyjnej władzy publicznej, należąc przy tym 
do wszystkich jej ogniw: władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej 

sądy administracyjne zajmują równolegle odmienne do powyższego stanowisko. Żądanie wypłaty 
dotacji kwalifikowane jest tu jako żądanie dokonania sądowej kontroli czynności z zakresu admi-
nistracji publicznej, dotyczącej uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, zob. 
wyrok NSA z dnia 17 stycznia 2008 r., sygn. akt II GSK 319/07, SIP Legalis nr 102329; wyrok NSA 
z dnia 17 stycznia 2008 r., sygn. akt II GSK 320/07, SIP Legalis nr 102330; wyrok WSA w Poznaniu 
z dnia 29 września 2011 r., sygn. akt I SA/Po 392/11, SIP Legalis Nr 862386; wyrok WSA w Kra-
kowie z dnia 13 marca 2012 r., sygn. akt III SA/Kr 183/11, SIP Legalis nr 866117. Ponadto NSA 
opowiedział się za administracyjnym charakterem stosunku dotacyjnego, łączącego podmiot 
prowadzący szkołę lub placówkę oświatową i JST udzielającą dotacji oraz dopuścił się sądowo 
administracyjnej kontroli ustalania wypłacania dotacji oświatowej (postanowienie NSA z dnia 
27 marca 2013 r., sygn. akt II GSK 321/13, SIP Legalis nr 920538). Obecnie należy stwierdzić, że 
orzecznictwo zarówno jednych, jak i drugich sądów potwierdza, że obie koncepcje są praktyko-
wane. Niemniej podkreśla się, że kluczowe jest rozstrzygnięcie czy dotacja podmiotowa, o której 
mowa w art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty, została przekazana na podstawie umowy, czy też 
w wyniku czynności materialno – technicznej organu wykonawczego JST. W zależności od sposoby 
działania właściwa do dochodzenia dotacji będzie przy pierwszym rozwiązaniu droga cywilna, 
a przy drugim – sądowo administracyjna, por. W. Lachiewicz, B. Jakacka, Dochodzenie wypłaty 
dotacji w należnej kwocie – tryb dochodzenia, w: Dotacje oświatowe, P. Ciszewski, W. Lachiewicz, 
B. Jakacka, L. Lipiec-Warzecha, A. Pawlikowska, Warszawa 2015, s. 236.
 35 Zob. art. 171-180 oraz art. 257-260 u.f.p. z 2009 r. 
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oraz organów kontroli państwowej, a także do niektórych sądów i trybunałów. 
Należy przy tym podkreślić, iż kontrola budżetów jednostek sektora finansów 
publicznych innych niż organy władzy publicznej i jednostki samorządu tery-
torialnego, jest elementem systemu zarządzania publicznego. Dlatego też w tym 
ujęciu kontrola należy do odpowiednich organów zwierzchnich jednostek sektora 
finansów publicznych.

Kontrola wydatków publicznych na etapie ich planowania i ujmowania, 
w ramy budżetu lub innego planu finansowego, w pierwszej kolejności zakłada, 
że zamierzenia rządu oraz organu wykonawczego samorządu terytorialnego 
będą poddane weryfikacji przez organy władzy ustawodawczej, tj. parlament 
w stosunku do planowania finansowego na szczeblu centralnym oraz radę gminy, 
radę powiatu lub sejmik województwa odnośnie jednostek samorządu terytorial-
nego. Dopiero w odniesieniu do projektu ustawy budżetowej - opinię, w zakresie 
poprawności przyjętych parametrów finansowych, przedstawiają Najwyższa Izba 
Kontroli (dalej jako: NIK) oraz Narodowy Bank Polski, zaś w przypadku uchwał 
budżetowych samorządu terytorialnego - opinie wydają Regionalne Izby Obra-
chunkowe (dalej jako: RIO) Ponadto, w przypadku uchwalania ustawy budże-
towej, możliwa jest kontrola ze strony Senatu w formie zgłaszanych poprawek 
do ustawy. Sejm bowiem ma obowiązek rozpatrzenia poprawek i odniesienia 
się do nich w głosowaniu. W tej mierze należy podkreślić, że Prezydent RP po 
uchwaleniu ustawy budżetowej, korzystając ze swoich konstytucyjnych kompe-
tencji, może odmówić podpisania ustawy budżetowej lub skierować ją do TK 
w celu zbadania jej zgodności z konstytucją. Warto jednak podkreślić, że żaden 
z wymienionych organów nie ma prawnego obowiązku badania ustawy budże-
towej pod kątem jej prawidłowości ekonomicznej i społecznej oraz rozmiarów 
wydatków publicznych.

Podstawowym narzędziem w zakresie kontroli planowania wydatków jest 
unormowana, w ustawie o finansach publicznych, kontrola zarządcza. Niemniej, 
obowiązujące przepisy prawne, podobnie jak i poprzednia ustawa o finansach 
publicznych, nie definiują samego pojęcia tej kontroli. Z treści u.f.p. z 2009 r.36 
wynika jedynie, że kontrola zarządcza w ujęciu funkcjonalnym stanowi ogół 
działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób 
zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Podstawowe zagadnienia 
odnoszące się do kontroli zarządczej, określające kształt nowych obowiązków 
obciążających kierowników jednostek sektora finansów publicznych ujęte zostały 
w przepisach rozdziału VI Działu I u.f.p. 2009 r. Natomiast uzupełnieniem 

 36 Zob. art. 68 ust. 1 u.f.p. z 2009 r.
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regulacji ustawowej są, standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów 
publicznych, opublikowane w Komunikacie Ministra Finansów z 16.12.2009 r.37. 
Należy zaznaczyć, że standardy nie kreują konkretnych obowiązków, nie opisują 
wymaganych zachowań, nie dają upoważnień do wprowadzenia szczegółowych 
regulacji wewnętrznych, stanowiąc zbiór uniwersalnych wskazówek opisują-
cych model kontroli zarządczej, zgodny ze standardami międzynarodowymi 
w omawianym zakresie38. Odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków 
związanych z kontrolą zarządczą związana jest z zapewnieniem adekwatnej 
skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, i dotyczy: ministra w kierowanych 
przez niego działach administracji rządowej; wójta, burmistrza, prezydenta 
miasta, przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego oraz 
kierownika określonej jednostki. Ponadto, wypada zaakcentować, że minister, 
burmistrz, prezydent miasta, przewodniczący zarządu jednostki samorządu 
terytorialnego występują w podwójnej roli, co jest dowodem na funkcjonowanie 
dwóch poziomów kontroli zarządczej. Z jednej strony, jako kierownicy jednostek, 
odpowiadają oni za system kontroli zarządczej w ministerstwach oraz urzędach 
jednostek samorządu terytorialnego (urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd 
marszałkowski), z drugiej są także odpowiedzialni za funkcjonowanie kontroli 
zarządczej w zakresie działu administracji rządowej i jednostki samorządu tery-
torialnego. Sam proces wykonywania budżetów i planów finansowych podlega 
kontroli bieżącej i kontroli następczej. Pierwsza ma na celu ocenę prawidło-
wości wykonywania planów finansowych w zakresie dokonywania wydatków 
publicznych, działań weryfikacyjnych oraz sanacyjnych w sytuacji naruszenia ich 
struktury. Natomiast, w ramach kontroli następczej, dochodzi do sprawdzenia 
i oceny wykonania budżetu lub innych planów finansowych w roku, którego one 
dotyczyły. W odniesieniu do wykonania budżetu państwa jest to kontrola NIK, 
prowadzona z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelno-
ści39. Natomiast w odniesieniu do budżetów samorządowych - kontrola właściwej 
RIO40. Warto zaznaczyć, że w tym zakresie kontrola dokonywana przez RIO, nie 
jest prowadzona tylko pod względem formalnym i rachunkowym41. Skład orzeka-
jący dokonuje bowiem analizy zawartych w rocznym sprawozdaniu z wykonania 

 37 Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r., Dz. Urz. Min. Fin. z 2009 r., 
Nr 15, poz. 84.
 38 P. Walczak, Kontrola zarządcza, w: Prawo finansowe, red. R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska, 
Warszawa 2011, s. 487.
 39 Zob. art. 203 ust. 1 Konstytucji RP.
 40 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, tekst jedn. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 561 z późn. zm., dalej: u.r.i.o.
 41 Zob. art. 9a u.r.i.o.
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budżetu danych pod kątem ich zgodności, z danymi (przede wszystkim z kwotami 
zamieszczonymi w podziałkach klasyfikacji) wynikającymi z uchwały budżetowej 
oraz przesyłanych w trakcie roku zmianami tego aktu, a także z wysokościami 
kwot i ich klasyfikacją wynikającą z przesłanych sprawozdań budżetowych42. 
Ponadto, zwraca się uwagę na to, czy np. były realizowane obligatoryjne wydatki 
oraz czy nie dokonywano wydatków nienależących do sfery działalności danej 
JST, jaki jest poziom wydatków wymagalnych, jaka jest rzeczywista kwota długu 
i czy nie przekracza ona przewidzianego u.f.p. pułapu zadłużenia. Dodatkowo 
w opiniach niejednokrotnie formułowano pewne spostrzeżenia, co do tenden-
cji realizacji budżetu, których utrzymanie może skutkować na koniec okresu 
(roku budżetowego) nieprawidłowościami, szczególnie w kontekście informacji 
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej43.

Wskazując na największe problemy, w zakresie weryfikacji i kontroli wydat-
ków publicznych, należy podnieść, że prawo dotyczące regulacji planowania, 
opiera się na jedynym kryterium kontroli - zwanym kryterium legalizmu, czyli 
sprawdzenia prawidłowości opracowania i uchwalania oraz dochowania wyma-
ganych terminów w planowaniu budżetowym i finansowym. W odniesieniu 
do wykonywania wydatków, należy je oceniać w przeciwieństwie do samego 
planowania - czy proces ten był zgodny z prawem oraz czy odbywał się w sposób 
terminowy, celowy, oszczędny i efektywny ekonomicznie. Dodatkowo w odnie-
sieniu do wykonania budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu teryto-
rialnego pojawiają się także kryteria rzetelności i gospodarności. Wprowadzenie 
tak różnych wyznaczników kontroli, mających pozaprawny charakter, nie zawsze 
spotyka się z uznaniem i racjonalnością w opinii podmiotów kontrolowanych. 
Wątpliwości budzą również unormowania w zakresie procedury kontroli, która 
łącząc uprawnienia jedynie z kontrolującymi nie zapewniają należytej ochrony 
prawnej kontrolowanych przed działaniami i decyzjami organów kontroli. Nie-
wątpliwie współcześnie rola planowania wydatków publicznych stanowi ważny 
czynnik w zakresie racjonalizacji finansów publicznych. 

W kwestii odpowiedzialności w zakresie planowania i wykonania planu 
finansowego zarówno na szczeblu rządowym, jak też samorządowym, należy 
zwrócić uwagę na dwa odrębne reżimy odpowiedzialności. W przypadku nie-
udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu JST - uruchamiana jest 

 42 m.in. Rb-27S, Rb-28S, Rb-50, Rb-Z, Rb-NDS.
 43 S. Srocki, Część II Komentarz do art. 13 u.r.i.o., w: A. Babczuk, P. Ciszewski, B. Cybulski, 
L. Etel, W. Miemiec, Z. Mykowska, M. Paczocha, S. Płażek, D. Renczyński, J.M. Salachna, S. Srocki, 
R. Trykozko, W. Witalec, Z.K. Wójcik, W. Wróbel, Regionalne izby obrachunkowe. Charakterystyka 
ustrojowa i komentarz do ustawy, red. M. Stec, SIP LEX 2010.
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procedura referendum w sprawie jego odwołania. Odnosi się to zarówno do 
organu jednoosobowego (wójt, burmistrz , prezydent miasta), jaki do organu 
kolektywnego (zarząd powiatu, zarząd województwa). Niemniej, na szczeblu 
centralnym odpowiedzialność za wykonanie ustawy budżetowej, w tym także 
wieloletniego planu finansowego państwa, jest iluzoryczna. Należy bowiem 
podkreślić, że nie dotyka ona ani Rady Ministrów, ani jej Prezesa, chyba, że wcho-
dzi w grę odpowiedzialność przed TS, co od czasów ministra Skarbu Państwa 
Gabriela Czechowicza (tj. od roku 1929), nie miało miejsca44. Tym samym na 
szczeblu państwowym odpowiedzialność za planowanie finansowe jest zdecy-
dowanie ograniczone, aniżeli w przypadku planowania finansowego na szczeblu 
jednostek samorządu terytorialnego.

V. Podsumowanie 

Zjawisko planowania finansowego utożsamiane jest zwykle z procesem ciągłego 
stosowania wytyczonych zadań, modyfikowania tych zadań i wytyczania nowych 
zadań45. Ponadto w innym ujęciu za planowanie finansowe uznać należy proces 
podejmowania decyzji dotyczących rozdysponowywania zasobów finansowych, 
stojących do dyspozycji władzy publicznej46.

Współcześnie uważa się, że planowanie finansowe nie może polegać tylko 
i wyłącznie na przekazywaniu przez jednostki nadrzędne dyrektyw jednostkom 
im podległym. Jednostki, które są pozbawione prawa dokonywania wyboru 
i podejmowania odpowiednich decyzji, nie mogą bowiem niczego planować47.

Planowanie finansowe o charakterze publicznym, w odróżnieniu od plano-
wania finansowego w instytucjach prywatnych, traktowane jest jako obowiązek 
organów państwa, JST i innych instytucji, które opracowują plany nie z wyboru, 
lecz na podstawie ustaw i przepisów wykonawczych48.

 44 Gabriel Czechowicz, ur. 2 października 1876 k. Mińska, zm. 22 stycznia 1938 w Warsza-
wie – prawnik i ekonomista, znawca skarbowości. W latach 1926-1929 pełnił funkcję ministra 
skarbu Rzeczypospolitej Polskiej. Był jedynym polskim politykiem okresu międzywojennego post-
awionym przed TS. Wydarzenie to znane jest jako „sprawa Czechowicza”.
 45 F. Federowicz, Planowanie, s. 28.
 46 S. Franek, dz. cyt., s. 25.
 47 Tamże, s. 237.
 48 J. Komorowski, Programowanie i planowanie finansowe w Polsce, w: Nauka Finansów 
Publicznych i Prawa Finansowego w Polsce, Dorobek i Kierunki Rozwoju, red. A. Pomorska, Lublin 
2008, s. 532.
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Pod względem przedmiotowym planowanie finansowe dotyczy zarówno 
strony dochodowej, jak i wydatkowej oraz wyniku w postaci nadwyżki lub defi-
cytu. Niemniej wielkości kwoty dochodów publicznych można jedynie szacować, 
ponieważ są one pobierane na podstawie odrębnych ustaw niezależnie od tego, 
w jakiej wysokości ich wpływ ujęto w danym planie finansowym. Natomiast 
planowanie wydatków publicznych może mieć charakter indykatywny lub dyrek-
tywny. Jeżeli plan finansowy ma charakter „planu potrzeb”, wówczas jest planem 
o charakterze indykatywnym. Natomiast, jeśli plan wydatków publicznych ma 
charakter „projekcji finansowych możliwości”, to wydatki należy w nim ujmować 
ze względu na możliwe do osiągnięcia dochody i dopuszczalne granice zadłużenia 
publicznego. Taki plan ma wówczas charakter dyrektywny49.

Obecnie w związku z wciąż pojawiającymi potrzebami społeczeństwa na 
realizacje kolejnych - nieznanych lub nietypowych - usług publicznych narasta 
presja na podejmowanie dalszych prac związanych z unowocześnieniem pro-
cesów budżetowych.
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Streszczenie
Obecnie planowanie finansowe zarówno na szczeblu centralnym, jak też na pozio-
mie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opiera się na ściśle określonych 
zasadach. W odniesieniu do dochodów publicznych mamy do czynienia z regułą ich 
prognozowania natomiast w przypadku wydatków publicznych z regułą ich planowania. 
Pomimo, że zasady te pozostają niezmienne od lat to coraz wyraźniej dostrzegana jest 
potrzeba zwrócenia większej uwagi na stronę wydatkową zarówno budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, jak też budżetu państwa. Celem niniejszego artykułu jest 
przedstawienie aktualnych zasad dotyczących planowania finansowego oraz kontroli 
związanych z procesem uchwalania ustawy budżetowej oraz uchwały budżetowej jed-
nostek samorządu terytorialnego.
SŁOWA KLUCZOWE: wieloletnia prognoza finansowa, samorząd terytorialny, progno-
zowanie, planowanie.

Summary
Currently, financial planning both at the central level and at the level of budgets of local 
government units is based on strictly defined principles. With regard to public revenues, 
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the rule of their forecasting is the rule, while in the case of public spending they are 
usually planned. Despite the fact that these principles have remained unchanged for 
years, the need to pay more attention to the expenditure side of both the budgets of local 
government units and the state budget is more clearly perceived. The purpose of this 
article is to present current rules regarding financial planning and controls related to the 
process of adopting the budget act and budgetary resolution of local government units.

KEY WORDS: long-term financial forecast, local government, forecasting, planning.
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Jacek Lewkowicz

Ekonomia kosztów transakcyjnych 
w teorii i praktyce – integracja 
pionowa elektrowni z kopalnią węgla 
brunatnego
Transaction costs economics in theory and practice – vertical integration of 
powerplants and coal mines

 I. Wstęp

Celem niniejszej pracy jest wskazanie optymalnego rozwiązania problemów 
napotykanych przez podmioty monopolu bilateralnego. W ramach tekstu pro-
wadzona jest na łamach studium przypadku analiza w zakresie roli integracji 
pionowej jako optymalnego sposobu na  pokonanie barier, które są nierozerwal-
nie związane z funkcjonowaniem w ramach monopolu bilateralnego. Autorski 
wkład polega na przeniesieniu rozważań teoretycznych na grunt praktycznych 
problemów polskiego rynku energetycznego w zakresie relacji między elektrow-
nią a kopalnią węgla brunatnego.

Analiza problemu jest podzielona na trzy sekcje: pierwsza odnosi się do teorii 
ekonomii kosztów transakcyjnych (EKT), druga stanowi przemyślenia dotyczące 
relacji między elektrownią a kopalnią węgla brunatnego, ostatnia natomiast 
jest studium przypadku. Przedstawiona struktura pracy pozwala zarówno na 
prześledzenie ewolucji rozważań poświęconych zjawisku integracji pionowej, jak 
i na właściwy wybór narzędzi do analizy monopolu bilateralnego występującego 
w przemyśle energetycznym oraz udowodnienie, iż badania teoretyczne znajdują 
swe potwierdzenie w empirii.



 Artykuł ekonomiczny | 275

II. Integracja pionowa w ujęciu ekonomii kosztów 
transakcyjnych

Integracja pionowa (vertical integration) polega na połączeniu w ramach 
działalności jednego przedsiębiorstwa różnych faz produkcji, sprzedaży, dystry-
bucji danego dobra oraz innych istotnych procesów z nim związanych. Zjawisko 
integracji pionowej jest metodą zarządzania, tj. organizacji transakcji. Firmy, 
które są zintegrowane pionowo, cechuje wewnętrzna hierarchia, która pomaga 
w koordynowaniu przedsięwzięć. Przez przejęcie firmy będącej dostawcą półpro-
duktu, nabywca towaru rezygnuje z rozwiązania rynkowego na rzecz zarządzania 
kluczowymi procesami w ramach przedsiębiorstwa.

Powszechnie wyróżnia się trzy rodzaje integracji pionowej: wstecz (bac-
kward), w kierunku dystrybucji (forward) oraz zrównoważoną1. Integracja 
wstecz ma miejsce, kiedy przedsiębiorstwo nabywa kontrolę nad dostawcami 
półproduktów niezbędnych w procesie wytwarzania dobra finalnego (tak więc 
np. producent mebli przejmuje zakład dostarczający drewno). W takiej sytuacji 
firma przejmująca zapewnia sobie kontrolę nad dostawami, eliminuje ewentu-
alny oportunizm i koszty negocjacji dzięki zarządzaniu hierarchicznemu. Nieco 
mniej popularną formą integracji pionowej jest forward integration, kiedy firma 
ma kontrolę nad centrami dystrybucji i sprzedażą. Zrównoważona integracja 
pionowa polega natomiast na zarządzaniu wewnątrz firmy zarówno procesami 
związanymi z surowcami, półproduktami, aż po te dotyczące sprzedaży i dys-
trybucji (jest w pewnym sensie kombinacją integracji wstecz oraz w kierunku 
dystrybucji). Integracja pionowa jest determinowana relacjami z dostawcami 
(upstream suppliers) jak i nabywcami (downstream buyers). Kontraktowanie 
rynkowe zastąpione przez wewnętrzną alokację zasobów może pomóc w zwal-
czeniu niedoskonałości rynkowych utrudniających wymianę handlową. Wobec 
zawodności rynku transakcje są internalizowane w zintegrowanych pionowo 
strukturach organizacyjnych. 

Okazuje się, że integracja pionowa podmiotów, która powoduje zastąpienie 
negocjacji lub arbitrażu sądowego przez odgórne zarządzanie, jest efektywniejsza 
niż relacja kontraktowa2. Problem oportunizmu może być również spowodo-
wany specyficznością aktywów. Jeżeli dostawca dobra finalnego wykorzystuje 
do jego produkcji specyficzne dla tego dobra półprodukty (w trakcie produkcji 

 1 M. K. Perry, Vertical Integration: Determinants and Effects, w: Mark Armstrong, Robert 
H. Porter, Handbook of Industrial Organization, North Holland, 1988, s. 185-255.
 2 Ł. Hardt, Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych. Od koncepcji do operacjonalizacji, 
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, 2008, s. 117.
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niektórych z nich istnieją wysokie korzyści skali), może on napotkać na zawy-
żanie ich ceny (w przypadku, gdy na rynku obecnych jest niewielu producentów 
półproduktów). Co więcej, jedyny odbiorca półproduktów może wymuszać obni-
żenie ich ceny. Strona transakcji, która jest zobligowana do inwestycji w aktywa 
specyficzne, będzie zmuszana przez jedynego odbiorcę towaru do obniżenia cen 
do poziomu nieopłacalnego. W takiej sytuacji konflikty między podmiotami 
transakcji mogą być bardzo częste, kosztowne i trudne do wyeliminowania. 

Ogólnie rzecz ujmując, integracja pionowa w pewnych sytuacjach sprzyja 
harmonizacji interesów oraz redukcji kosztów3. Integracja pionowa w warun-
kach bilateralnego monopolu nie musi jednak zawsze nastąpić. Alternatywnym 
sposobem na załagodzenie konfliktów i zwalczanie oportunizmu może być tzw. 
zarządzanie bilateralne. Zarządzanie bilateralne może być stosowane w przy-
padku, gdy koszty dostosowań kontraktu i związane z jego obsługą są niższe 
niż korzyści ze struktury bodźców powiązanych z zewnętrznymi dostawami 
oraz mniejszego prawdopodobieństwa błędów administracyjnych4. Według 
Williamsona wybór typu zarządzania zależy od częstotliwości wymiany oraz 
stopnia jej specyficzności5. Integracja pionowa jest optymalna, gdy transakcje 
są powtarzalne, zaś stopień ich specyficzności jest wysoki. 

Zjawisko integracji pionowej związane jest często z kosztami pomiaru charak-
terystyk dóbr. Jak wskazuje Yoram Barzel, znaczną część kosztów funkcjonowania 
rynku stanowią wydatki przeznaczane na pomiar właściwości półproduktów6. 
Działania, których celem jest obniżenie ich poziomu mogą decydować o formie 
organizacji transakcji. Sytuacja, gdy jeden z podmiotów wykorzystuje asyme-
trię informacji o przedmiocie transakcji w obliczu trudności w „mierzeniu” 
jego atrybutów, sprzyja wystąpieniu zjawiska integracji pionowej7. Chęć do 
wykorzystania asymetrii informacji, a więc manipulowania charakterystykami 
dóbr, nadarza się w przypadku wysokiej liczby etapów produkcji. Nabywca musi 
bowiem sprawdzić jakość bezpośrednio kupowanego towaru, jak i atrybuty 
dobra na wszystkich niższych etapach produkcji. Integracja pionowa pozwala 
na zastąpienie kontraktów między kontrahentami przez zarządzanie w ramach 
firmy (umowy o pracę, wynagrodzenia za godzinę). Wytwórca półproduktów nie 
ma już motywacji do manipulowania jakością, ponieważ nie jest bezpośrednim 

 3 O. E. Williamson, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Warszawa 1998.
 4 Ibidem, s. 87.
 5 Ł. Hardt, op. cit. s. 121.
 6 Y. Barzel, Measurement Cost and the Organization of Markets, Journal of Law and Eco-
nomics 25 (1), 1982.
 7 Ł. Hardt, op. cit.
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beneficjentem takich działań. Tym samym, poziom kosztów mierzenia atrybutów 
dóbr zostaje obniżony.  

Kolejną przyczyną integracji pionowej może być również oportunizm oraz 
wysokie koszty organizacji transakcji za pomocą rynku8. Odmienne podej-
ście reprezentują m.in. Alchian i Demsetz, twierdząc że wymiana rynkowa nie 
pozwala na pomiar produktywności podmiotów zaangażowanych w zespołowy 
proces produkcji9. 

Na aspekcie specyficzności aktywów skupiają się m.in. K. Monteverde oraz D. 
Teece10. Monteverde i Teece zaznaczają, iż integracja pionowa eliminuje zachowa-
nia oportunistyczne między stronami kontraktu  (stabilność dostaw oraz jakość 
półproduktów są bardzo istotne w przemyśle samochodowym). Paul Joskow 
wykazuje, iż sama forma kontraktów może mieć wielkie znaczenie, np. kontrakty 
związane ze specyficznymi aktywami dotyczą niekiedy dłuższych terminów 
obowiązywania11. Według Joskowa nie istnieje w pełni zunifikowana teoria 
integracji pionowej12. Podejście ekonomii kosztów transakcyjnych dostarcza 
jego zdaniem narzędzi do kompleksowej analizy tego zjawiska. Joskow zaznacza 
potrzebę precyzyjnej analizy kosztów wynikających ze struktur organizacyjnych 
przedsiębiorstw, bowiem mogą one być kluczowe w ich funkcjonowaniu już po 
integracji pionowej13. 

Na złożoność decyzji o integracji pionowej przedsiębiorstw zwracają uwagę 
Srinivasan Balakrishnan oraz Birger Wernerfelt14. Zauważają oni, że rzeczywiście 
niepewność transakcji sprzyja integracji, lecz decyzja o jej przeprowadzeniu 
powinna uwzględniać częstotliwość zmian technologicznych w produkcji dobra 
oraz natężeniu konkurencji w sektorze. Im częstsze są zmiany technologiczne, 
tym bardziej czyni to integrację pionową nieefektywną w stosunku do wymiany 
rynkowej (przedsiębiorstwu trudniej jest sprawnie kontrolować proces produkcji 
w obliczu szybkiego postępu technologicznego). Podobnie konkurencja wśród 
dostawców oddala decyzję o integracji pionowej, ponieważ sprzyja ona wzrostowi 

 8 Ibidem, s. 131.
 9 A. Alchian, H. Demsetz, Production, Information Costs, and Economic Organization, 
American Economic Review 62 (5), 1972.
 10 K. Monteverde, D. J. Teece, Switching Costs and Vertical Integration in the Automobile 
Industry, The Bell Journal of Economics 13 (1), 1982, s. 206-213.
 11 P. Joskow, Contract Duration and Transactions Specific Investment: Empirical Evidence 
from Coal Markets, American Economic Review 77 (1), 1987, s. 168-185.
 12 Idem, Vertical Integration, Handbook of New Institutional Economics, Springer/Kluwer, 2003.
 13 Ibidem.
 14 S. Balakrishnan, B. Wernerfelt, Technical Change. Competition and Vertical Integration, 
Strategic Management Journal 7 (4), 1986, s. 347-359.
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jakości oraz obniżeniu cen półproduktów dostarczanych przez dostawców (co 
czyni organizację transakcji w ramach firmy mniej optymalną).

III. Kopalnia węgla brunatnego i elektrownia jako 
monopol bilateralny

Monopol bilateralny występuje, gdy na rynku istnieją dwie firmy, spośród których 
jedna jest jedynym producentem lub dostawcą danego dobra (monopolistą) na 
początku strumienia jego przetwarzania (upstream), zaś druga ze stron jest jego 
wyłącznym nabywcą (monopsonistą) w dole strumienia (downstream)15. W dal-
szej kolejności następuje sprzedaż produktu finalnego odbiorcom. W zależności 
od struktury rynku, monopsonista może stać się cenobiorcą, bądź cenotwórcą 
towaru. Przedsiębiorstwa działające w monopolu bilateralnym są silnie od siebie 
uzależnione, a z transakcjami między nimi wiążą się negocjacje cen i ilości dobra. 

Ponieważ dostawca nie może sprzedać towaru innym kontrahentom, zaś 
odbiorca nie znajdzie alternatywnego źródła zaopatrzenia, obu firmom zależy 
na zawarciu ugody (w przeciwnym razie grozi im bankructwo). Konstruowanie 
kontraktów bywa zatem skomplikowane i kłopotliwe, a negocjacje mogą często 
się przedłużać. Jednak każda ze stron pragnie wykorzystać swą siłę monopoli-
styczną, czy też monopsonistyczną, zwłaszcza że występuje asymetria informacji 
między stronami16. Z wymianą w ramach bilateralnego monopolu związane są 
więc wysokie koszty transakcyjne. Często można napotkać przekonanie, iż osta-
teczne rozstrzygnięcie zapadnie na korzyść firmy o większej sile przetargowej17. 

Przedmiotem wymiany między elektrownią a kopalnią węgla brunatnego 
jest węgiel brunatny, monopolistą dostarczającym węgiel – kopalnia węgla bru-
natnego, natomiast jedynym jego odbiorcą – elektrownia węglowa. Zakładając 
liberalizację rynku nergetycznego, elektrownia jest cenobiorcą. Produktem final-
nym elektrowni jest energia elektryczna, a popyt na nią jest ujemnie nachylony 
względem ceny (popyt na energię maleje wraz ze wzrostem jej ceny)18. Ponadto, 
elastyczność cenowa popytu jest w tym przypadku dosyć niska. 

 15 R. Blair, D. Kaserman, A Note on Bilateral Monopoly and Formula Price Contracts, 
American Economic Review 77 (3), 1987, s. 460-463.
 16 M. Riordan, Uncertainty, Asymmetric Information and Bilateral Contracts, Review of 
Economic Studies 51, 1984, s. 83-93.
 17 R. Blair, D. Kaserman, R. Romano, A Pedagogical Treatment of Bilateral Monopoly, 
Southern Economical Journal 55 (4), 1989, s. 831-841.
 18 L. Jurdziak, Odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego i elektrownia jako bilateralny 
monopol w ujęciu klasycznym, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 30 
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Podaż węgla brunatnego jest z góry zdeterminowana, a jego rozkład i ilość 
na danym terenie ograniczone. Skoro podaż węgla jest określona, energia moż-
liwa do wyprodukowania również ma charakter zdeterminowany. Dodatkowo 
uwzględnić należy okres eksploatacji złóż na podstawie rocznego wydobycia. 
Jedynie bardzo wysoka cena węgla zachęca kopalnię do całkowitego wykorzysta-
nia złoża. Minimalna cena, dla której to nastąpi jest tzw. ceną maksymalizującą 
wydobycie. Późniejszy jej wzrost nie oddziałuje na podaż węgla, lecz zwiększa 
zyski kopalni. Prawdopodobnie jednak cena maksymalizująca wydobycie jest 
zbyt wysoka do zaakceptowania przez rynek (a więc i w relacjach między elek-
trownią a kopalnią węgla brunatnego).

Kolejnym zagadnieniem, które może być kluczowe w relacjach między elek-
trownią a kopalnią jest kwestia jakości półproduktu. Wykorzystując asymetrię 
informacji, kopalnia może manipulować jakością węgla, mieszając urobek z róż-
nymi frontami, czy też zmieniając skład strugi. Innym istotnym czynnikiem 
zaburzającym klasyczne rozwiązanie monopolu bilateralnego zbudowanego 
przez elektrownię i kopalnię węgla brunatnego jest specyficzny charakter rynku 
energii elektrycznej.

Ponieważ cena bazowa maksymalizująca zyski jest ustalana w oparciu o infor-
macje o kosztach, konieczne jest wzajemne zaufanie w relacjach elektrowni 
z kopalnią. Oportunizm którejkolwiek ze stron spowoduje zachwianie stabilności 
owej struktury bilateralnego monopolu. Zastosowanie integracji pionowej w tym 
przypadku eliminuje powyższe obawy. 

IV. Korzyści płynące z integracji pionowej elektrowni 
z kopalnią węgla brunatnego

Integracja pionowa elektrowni z kopalnią węgla brunatnego poprawia efektyw-
ność działań w ramach tworzonego przez oba podmioty monopolu bilateralnego. 
Jednocześnie, proces ten nie powoduje negatywnych skutków ani dla rynku 
energetycznego ani obiorców energii elektycznej. Integracja pomaga w przezwy-
ciężeniu oportunizmu, redukuje koszty transakcyjne związane z negocjacjami 
i wykorzystywaniem asymetrii informacji, poprawia też wyniki finansowe stron19. 

(106), 2004, s. 103-112.
 19 L. Jurdziak, Czy integracja pionowa kopalń odkrywkowych węgla z elektrowniami jest 
korzystna i dla kogo?, Biuletyn URE 2, 2005.
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Efektywność skali produkcji objawia się w modernizacji i rozbudowie elek-
trowni. Ponadto, efektywność ta może być zauważalna również w optymalnej 
eksploatacji wyrobisk węgla brunatnego. Lepsza wewnętrzna kontrola i koor-
dynacja polega m.in. na zapewnieniu stałej jakości węgla (surowca potrzebnego 
do produkcji energii elektrycznej) oraz eliminacji podwójnej jej kontroli, czy 
też wprowadzeniu wspólnego zespołu badawczego. Szczególnie ważny jest brak 
asymetrii informacji między kopalnią a elektrownią, dzięki czemu elektrownia 
posiada pełną informację o wyrobisku i wpływ na jego eksploatację. Trwały 
związek elektrowni i kopalni niweluje problemy związane ze swobodnym ustala-
niem ceny surowca i deregulacją rynku energetycznego. Elektrownia posiadająca 
dane dotyczące eksploatacji wyrobiska jest w stanie zoptymalizować wydobycie 
węgla, natomiast kopalnia wdrożona w specyfikę produkcji energii elektrycznej 
może efektywnie zarządzać jakością węgla. Co więcej, dzięki integracji pionowej 
elektrownia nie jest narażona na brak ciągłości w dostawach surowca wynikający 
z oportunizmu kopalni. 

W przypadku monopolu bilateralnego elektrowni i kopalni węgla brunat-
nego występuje wysoka specyficzność aktywów. Kotły służące do pozyskiwania 
energii elektrycznej z węgla są dostosowane do parametrów surowca z pobli-
skiego złoża. Z kolei transport półproduktu jest nieopłacalny ze względu na 
wysoką wilgotność węgla, dlatego też elektrownie są często usytuowane w pobliżu 
kopalni. Na problem specyficzności aktywów w relacjach elektrowni i kopalni 
wskazuje również J. Kerkvliet20. Wykazuje on, iż pionowo zintegrowane firmy 
osiągają wyższą efektywność ekonomiczną oraz techniczną względem niezinte-
growanych. Kolejnym badaczem, który poddaje analizie specyficzność aktywów 
w kontekście integracji pionowej jest Paul Joskow21. Na podstawie niemalże 
trzystu kontraktów węglowych dochodzi on do wniosku, że długoterminowe 
zobowiązania dotyczące przyszłego handlu ex ante są preferowane względem 
kolejnych negocjacji cenowych w obliczu wzrostu specjalizacji aktywów. Ponadto, 
wyniki badań Joskowa potwierdzają hipotezę o silnym wpływie specyficzności 
aktywów na relacje między kontrahentami. Joskow podkreśla istnienie trudności 
w zmierzeniu różnicy kosztów zarządzania w ramach zintegrowanego pionowo 
przedsiębiorstwa a rozwiązaniem rynkowym22. 

 20 J. Kerkvliet, Efficiency and Vertical Integration: The Case of Mine-Mouth Electric Gen-
erating Plants, Journal of Industrial Economics 34 (5), 1991, s. 467-468.
 21 P. Joskow, Contract Duration and Relationship-Specific investment…, op. cit.
 22 Idem, Vertical Integration, Handbook of New Institutional Economics…, op. cit.



 Artykuł ekonomiczny | 281

Kolejnym pozytywnym aspektem wystąpienia zjawiska integracji pionowej 
elektrowni i kopalni jest uniknięcie problemu nakładania podwójnej marży23. 
Nakładanie podwójnej marży ma miejsce, kiedy więcej niż jedna z firm napo-
tyka na ujemnie nachyloną krzywą popytu w łańcuchu dostaw, co zachęca ją 
do ustalenia marży produktowej wyższej od kosztu krańcowego. Sytuacja taka 
może nastąpić, jeśli oba przedsiębiorstwa obecne w łańcuchu przetwarzania 
półproduktów mają pozycje monopolistów na swoich rynkach oraz działają 
osobno. Podwójna marża nakładana na produkt w rezultacie nienaturalnie 
zwiększa jego cenę, a co za tym idzie, redukuje łączne zyski w monopolu bila-
teralnym. Integracja pionowa redukuje również ryzyko inwestycyjne. Proces ten 
zdecydowanie obniża prawdopodobieństwo wystąpienia strat elektrowni oraz 
pomaga w eksploatacji dużych wyrobisk węgla24. 

V. Studium przypadku: ZE PAK S.A., KWB „KONIN” 
S.A. oraz KWB „ADAMÓW” S.A.

Studium przypadku, które przeprowadzę opiera się na analizie relacji między 
elektrownią cieplną (Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.) oraz 
dwiema kopalniami węgla brunatnego (Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów” 
S.A., Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A.). Mój wybór padł na 
wymienione podmioty nie tylko dlatego, że tworzą struktury monopolu bilateral-
nego, ale również ze względu na znaczenie rynkowe ich prywatyzacji w 2012 r. 

Elektrownie w Pątnowie, Adamowie i Koninie powstawały w latach 1958-
1974, ich połączenie nastąpiło w roku 1970. W grudniu 1994 r. zespół elektrowni 
przekształcono w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Pięć lat później ZE 
PAK S.A. nawiązał współpracę z inwestorem strategicznym, firmą Elektrim S.A. 
W kolejnych latach wszystkie elektrownie uzyskały koncesje na współspalanie 
biomasy (wytwarzanie „zielonej energii”) oraz pozwolenia zintegrowane (zwią-
zane z zapobieganiem oraz ograniczaniem zanieczyszczeń) na produkcję energii 
elektrycznej oraz cieplnej. ZE PAK S.A. w październiku 2012 r. zadebiutował na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

 23 L. Jurdziak, Korzyści z integracji pionowej kopalń węgla brunatnego i elektrowni, Polityka 
Energetyczna 11 (1), 2008, s. 147-164.
 24 Ibidem. 
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Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A. powstała w 1945 
roku25. W roku 1955 rozpoczęto użytkowanie kolejnej odkrywki. Wzrost wydo-
bycia surowca nastąpił w wyniku powstania Elektrowni „Konin” (1958) oraz 
Elektrowni „Pątnów” (1967-1969). W kolejnych latach systematycznie urucha-
miano kolekne odkrywki w celu pokrycia zapotrzebowania elektrowni na węgiel 
brunatny. Przekształcenie KWB „Konin” (przedsiębiorstwa państwowego) w jed-
noosobową spółkę Skarbu Państwa KWB „Konin” w Kleczewie S.A. nastąpiło 
w 1999 roku. Obszar działalności spółki obejmuje kilka powiatów. Właścicielem 
wszystkich akcji KWB „Konin” w Kleczewie S.A. był do 2014 r. Skarb Państwa. 

Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów” S.A. powstawała w latach 1959-
1964. Jej siedzibą jest Turek, aczkolwiek eksploatacja złóż surowca ma miejsce 
na obszarze dwóch tysięcy hektarów (3 odkrywki)26. Mimo, że obie opisywane 
kopalnie oferują sprzedaż węgla brunatnego, piasku, iłów oraz świadczą różno-
rodne usługi, ich działalność opiera się na dostawach węgla brunatnego do ZE 
PAK S.A. Wspomniany zespół elektrowni, aby produkować energię elektryczną, 
jest zmuszony do współpracy z kopalniami. Zauważyć można, że KWB „Konin” 
S.A. oraz KWB „Adamów” S.A. są jedynymi dostawcami węgla brunatnego, 
natomiast ZE PAK S.A. jego wyłącznym odbiorcą. 

Zasadniczym problemem w relacjach między ZE PAK S.A., KWB „Konin” 
S.A. oraz KWB „Adamów” S.A. było do 2012 r. ustalanie ceny węgla brunat-
nego. W drugiej połowie 2006 roku miejsce miały napięte negocjacje między 
zespołem elektrowni a kopalniami27. Obie kopalnie żądały podwyższenia ceny 
węgla, na co ZE PAK S.A. nie zgadzał się. Kompromis musiał zostać osiągnięty 
przed końcem roku – w przeciwnym przypadku surowiec byłby dostarczany po 
wyższej cenie, co z kolei groziło widmem wstrzymania produkcji energii przez 
zespół elektrowni. O problemach w negocjacjach świadczy również wypowiedź 
Ministra Skarbu Państwa z 7. grudnia 2006 r., w którym wyraża zaniepokojenie 
sytuacją28. Minister podkreślił również, iż w stosunki handlowe między kopal-
niami a zespołem elektrowni ingerować może wyłącznie w obliczu zagrożenia 
energetycznego kraju.

 25 Informacje udostępniane na stronie internetowej KWB „Konin” w Kleczewie S.A. On 
line.  http://www.kwbkonin.pl, [dostęp: 2.01.2018]. 
 26 Informacje udostępniane na stronie internetowej KWB „Adamów” S.A. On line.  http://
www.kwbadamow.com.pl, pl [dostęp: 2.01.2018].
 27 Negocjacje będą wznowione, Gazeta.pl. On line.  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomo-
sci/1,114873,3811152.html, [dostęp: 2.01.2018].
 28 Minister Skarbu Państwa, Odpowiedź Ministra Skarbu Państwa na zapytanie nr 1873, 
Interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie, 07.12.2006. On line.  http://orka2.sejm.
gov.pl/IZ5.nsf/main/5B01206F, [dostęp: 2.01.2018].
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Na skutek dalszych trudności w negocjacjach, ZE PAK S.A. zdecydował się na 
złożenie wniosku o postępowanie antymonopolowe skierowane przeciwko KWB 
„Konin” S.A. Sprawą zajmował się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
Zespół elektrowni argumentowal swą decyzję narzucaniem przez kopalnię wygó-
rowanych cen węgla brunatnego oraz ograniczanie zbytu i produkcji surowca29. 
Kopalnia z kolei zaznaczała, iż ZE PAK S.A. powinien składać spójne prognozy 
zapotrzebowania na węgiel brunatny (tzn. miesięczne oraz kwartalne powinny być 
zgodne ze średnią wartością przedstawianą przez plan roczny). Odchylenia od tych 
wartości KWB „Konin” S.A. zaczęła traktować jako pozaumowne, żądając za nie 
wyższych cen. UOKiK umorzył postępowanie antymonopolowe w lipcu 2007 r.

Kolejne istotne napięcia w relacjach, tym razem między KWB „Adamów” S.A. 
oraz ZE PAK S.A. wystąpiły we wrześniu 2008 roku30. Długoterminowa umowa na 
dostawy węgla brunatnego zawarta między wspomnianymi przedsiębiorstwami 
traciła ważność 30.09.2008. Do tego czasu konieczne było porozumienie co do 
nowych kontraków. Kopalnia zaproponowała ustalenie ceny surowca na podstawie 
danych rynku energetycznego agregowanych przez Agencję Rynku Energii S.A. 
lub Towarowej Giełdy Energii. ZE PAK S.A. preferowało szacowanie ceny węgla 
w oparciu o wzrost cen energii w latach 2002-2006. Kopalnia doświadczyła w 2008 
roku wzrostu kosztów wydobycia węgla (inflacja, opłaty i materiały), przez co jej 
przychody ze sprzedaży surowca spadły. Niezbyt korzystne ustalenie ceny węgla 
w nowych kontraktach mogło skutkować ograniczeniem wydobycia.

W 2009 roku ZE PAK S.A. pozwał do sądu KWB „Konin” w Kleczewie S.A. 
Powodem sporu było wstrzymanie przez kopalnię dostaw paliwa niezbędnego 
do produkcji energii elektrycznej31. Kopalnia zapewniała zespołowi elektrowni 
około 70% dostaw węgla w 2009 r. Wartość sporu szacowano na 355 mln zł. Sła-
womir Mazurek, Prezes Zarządu kopalni, zaproponował wyższe ceny węgla oraz 
skrócenie kontraktu o 12 lat względem umowy z 2006 roku, która gwarantowała 
dostawy do 2027 r. Skrócenie kontraktu było umotywowane faktem, iż przy zasadach 
z 2006 r. kopalnia zobowiązałaby się do sprzedaży surowca z nieistniejących jeszcze 
odkrywek. Kopalni zależało również, aby ryzyko związane z eksplotacją obarczało 
również zespół elektrowni. Na takie warunki nie przystała Prezes Zarządu ZE PAK 

 29 Prezes UOKiK Delegatura UOKiK w  Poznaniu, Decyzja Nr RPZ 40/2007, Poznań, 
lipiec 2007. On line. http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/Ope-
nAttachment/dec_prez.nsf/4B4ADA5F52C9B654C12574F60029349B/Body/Decyzja_nr_
RPZ_40_2007_z_25.07.2007.pdf [dostęp: 2.01.2018].
 30 Wstrzymają węgiel?, Portal Wielkopolski Wschodniej, 25.09.2008. On line. http://www.
konin.lm.pl/aktualnosci/informacja/27159/wstrzymaja_wegiel, [dostęp: 2.01.2018].
 31 K. Kochanowski, Sąd rozstrzygnie spór o węgiel dla elektrowni, Parkiet.com, 06.01.2012. 
On line. http://www.parkiet.com/artykul/0,648889.html, [dostęp: 2.01.2018].
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S.A., wobec czego kopalnia wypowiedziała umowę. Zespół elektrowni potrzebował 
gwarancji stałych dostaw węgla przed rozpoczęciem modernizacji bloków energe-
tycznych w Pątnowie (inwestycja o wartości ok. 3 mld zł). Zaniepokojenie sytuacją 
wykazało Ministerstwo Skarbu Państwa, zaznaczając jednocześnie, że pomimo 
posiadania przez Skarb Państwa 100% akcji KWB „Konin” S.A. oraz 50% akcji ZE 
PAK S.A., spółki działają samodzielnie, a ich zarządy kierują się dobrem swoich firm.

Polityka Ministerstwa Skarbu Państwa związana z ujednoliceniem struktury 
właścicielskiej ZE PAK S.A., KWB „Konin” S.A. oraz KWB „Adamów” S.A. zmie-
niała się na przestrzeni lat. W 1999 roku partnerem strategicznym i właścicielem 
20% akcji ZE PAK S.A. został Elektrim S.A., który  dodatkowo został zobowiązany 
do modernizacji bloków energetycznych oraz uruchomienia nowych w ciągu 
72 miesięcy. Spółka jednak miała poważne problemy finansowe w 2005 roku, 
wobec czego złożyła wniosek o przedłużenie terminu inwestycji, który został 
zaakceptowany. W obliczu narastających napięć w relacjach zespołu elektrowni 
i kopalni, Ministerstwo Skarbu Państwa w 2007 roku planowało wykluczenie 
Elektrim S.A. z ZE PAK S.A.32, między innymi poprzez wsparcie finansowe 
KGHM Polska Miedź S.A. W 2008 roku potencjalnym inwestorem, który miałby 
odkupić udziały od Elektrim S.A., wobec której toczyło się wówczas postępowanie 
upadłościowe, była Enea S.A. kontrolowana przez Skarb Państwa33. Powyższe 
plany nie zostały jednak zrealizowane. W lutym 2010 roku MSP zaprosiło do 
negocjacji w sprawie nabycia 85% akcji KWB „Konin” w Kleczewie S.A. oraz 
KWB „Adamów” S.A. (15% akcji pozostało do przekazania uprawnionym pra-
cownikom) oraz 50% akcji ZE PAK S.A.34 Wyłączność negocjacyjną otrzymało 
Rafako S.A. z siedzibą w Raciborzu., od negocjacji jednak odstąpiono. W lipcu 
2011 roku MSP ponownie zaprosiło do negocjacji w sprawie nabycia akcji, tym 
razem jedynie KWB „Konin” w Kleczewie S.A. oraz KWB „Adamów” S.A.35 Do 

 32 R. Grochal, W. Szymański, Skarb chce się pozbyć Solorza za wszelką cenę?, Gazeta.
pl, 23.09.2007. On line. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,4514200.html, 
[dostęp: 2.01.2018].
 33 R. Grochal, Resort skarbu wymyślił, jak pozbyć się Solorza, Gazeta.pl, 24.04.2008. On line. 
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,5153953.html, [dostęp: 2.01.2018].
 34 Minister Skarbu Państwa, Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółkek 
Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów w Turku, Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie-
,Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin w Koninie, Ministerstwo Skarbu Państwa, 2010. On 
line. http://www.msp.gov.pl/portal/pl/250/8750/Zaproszenie_do_negocjacji_w_sprawie_naby-
cia_akcji_spolkek_Kopalnia_Wegla_Brunatn.html?search=4740759, [dostęp: 2.01.2018].
 35 Minister Skarbu Państwa, Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółek: Kopal-
nia Węgla Brunatnego Adamów S.A. z siedzibą w Turku oraz Kopalnia Węgla Brunatnego Konin 
w Kleczewie S.A. z siedzibą w Kleczewie, Ministerstwo Skarbu Państwa, 2011. On line. http://www.
msp.gov.pl/portal/pl/32/16950/Kopalnia_Wegla_Brunatnego_Konin_w_Kleczewie_SA_z_sie-
dziba_w_Kleczewie.html?search=4740759, [dostęp: 2.01.2018].
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złożenia ofert wiążących oraz przeprowadzenia ograniczonego badania kopalni 
dopuszczono ZE PAK S.A. oraz Społem Plus Sp. z o.o. W marcu bieżącego roku 
odstąpiono od negocjacji ze Społem Plus Sp. z o.o. Parafowanie projektu umowy 
sprzedaży akcji kopalni przez ZE PAK S.A. (uprawniające do podjęcia negocjacji 
pakietu socjalnego przez potencjalnego inwestora) miało miejsce 19.04.2012. 
Niewiele ponad miesiąc później (28.05.2012) Minister Skarbu Państwa podpisał 
warunkową umowę sprzedaży 85% akcji obu kopalń na rzecz ZE PAK S.A.36 Po 
uzyskaniu zgody Prezesa UOKiK oraz wniesieniu zapłaty za transakcję przez 
zespół elektrowni (175 mln zł) doszło do transakcji w lipcu 2012 r. W ramach 
umowy ZE PAK S.A. miało przeprowadzić do końca 2016 r. inwestycje w kopal-
niach o wartości 250 mln zł. Dodatkowe warunki dotyczą gwarancji pracowni-
czych górników oraz pozostałych zatrudnionych.

Rozważania teoretyczne dotyczące monopolu bilateralnego elektrowni 
i kopalni węgla brunatnego znalazły swe potwierdzenie w realiach polskiego 
sektora energetycznego. Fakty związane z relacjami między opisywanymi pod-
miotami wskazują na utworzenie struktur monopolu bilateralnego. Istnieją liczne 
prace naukowe poświęcone temu zjawisku, które powinny być wskazówką dla 
Ministerstwa Skarbu Państwa już w trakcie częściowej prywatyzacji ZE PAK 
S.A. w 1999 roku. Niestety, twórcy planu prywatyzacji przedsiębiorstw pań-
stwowych nie przewidzieli problemów typowych dla podmiotów składających 
się na układ monopolu bilateralnego. Sytuacji takiej z pewnością można było 
uniknąć poprzez jednoczesną (nawet opóźnioną) sprzedaż akcji ZE PAK S.A oraz 
KWB „Konin” S.A. i KWB „Adamów” S.A. Co więcej, za wzór posłużyć mogły 
działania zagranicznych przedsiębiorstw energetycznych, np. niemieckiego 
RWE Rheinbraun AG. 

Integracja pionowa okazuje się rzeczywiście najoptymalniejszym środkiem 
poprawy relacji w przypadku monopolu bilateralnego. Proces prywatyzacji 
wspomnianych kopalni (polegający na objęciu przez ZE PAK S.A. 85% akcji 
KWB „Konin” S.A. oraz KWB „Adamów” S.A.) został finalizowany w lipcu 2012 
r. (zgoda prezesa UOKiK na transakcję). Kolejne lata potwierdziły zażegnanie 
problemów związanych z relacjami w ramach monopolu bilateralnego, które 
miały miejsce w przeszłości.

 36 Minister Skarbu Państwa, Inwestor dla KWB Adamów i KWB Konin, Ministerstwo Skarbu 
Państwa, 2012. On Line. http://www.msp.gov.pl/portal/pl/29/21597/Inwestor_dla_KWB_Adamo-
w_i_KWB_Konin.html?search=30526652, [dostęp: 2.01.2018].
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VI. Podsumowanie

W pracy zostało wykazane, iż elektrownia i kopalnia węgla brunatnego tworzą 
struktury monopolu bilateralnego. Zaprezentowano, że integracja pionowa tych 
podmiotów jest optymalnym rozwiązaniem problemów dotyczących negocjacji 
cen surowca, podziału zysku oraz innych przejawów oportunizmu.

Badania związane ze zjawiskiem integracji pionowej pozwalają na elastyczną 
adaptację wzorcowych rozwiązań do konkretnych przypadków. W przypadku 
zintegrowanej z kopalnią elektrowni, koszty transakcyjne negocjacji są zredu-
kowane, asymetria informacji zanika, zaś efektywność skali produkcji osiąga 
wyższy poziom. Ponadto, koordynowanie wielu procesów staje się zdecydowanie 
łatwiejsze. Integracja pionowa powoduje również obniżenie ryzyka inwestycyj-
nego oraz eliminuje problem nakładania podwójnej marży. Wszystkie wymie-
nione efekty przyczyniają się również do lepszego dostosowania podaży energii 
elektrycznej do popytu rynkowego. Pamiętać należy jednak, że sam proces 
integracji pionowej jest skomplikowany i wymaga bardzo starannie przygoto-
wanego planu wdrożenia.

Zastanawiający jest fakt niewykorzystywania aparatu narzędziowego teorii 
ekonomii kosztów transakcyjnych przez polskie Ministerstwo Skarbu Państwa. 
Przede wszystkim uwagę należy zwrócić na brak ujęcia ewentualnych problemów 
charakteryzujących monopol bilateralny elektrowni i kopalni węgla brunatnego 
podczas prywatyzacji ZE PAK S.A. w 1999 roku. Być może uważano, że kon-
flikty takie nie będą miały miejsca, ponieważ przed 2003 rokiem cena węgla 
brunatnego była ustalana odgórnie. Jednak oportunizm w relacjach między ZE 
PAK S.A. a KWB „Adamów” S.A. oraz KWB „Konin” S.A. stał się istotnym pro-
blemem wraz ze zmianą przepisów w 2003 roku (cena surowca stała się  wtedy 
przedmiotem negocjacji elektrowni i kopalni). Aż do 2012 roku nie udało się 
przeprowadzić zmian w strukturze właścicielskiej przedsiębiorstw, mimo że 
Ministerstwo Skarbu Państwa zdawało sobie sprawę z konieczności takich prze-
kształceń. Tymczasem liczne spory skutkowały narastaniem wysokich kosztów 
transakcyjnych.
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Stereszczenie
Artykuł podejmuje problematykę integracji pionowej elektrowni i kopalni węgla brunat-
nego. Jego istotnym elementem jest analiza ujęcia zjawiska integracji pionowej w ramach 
ekonomii kosztów transakcyjnych. Uwaga jest poświęcona również korzyściom, jakie 
integracja pionowa może przynieść podmiotom tworzącym struktury monopolu bilate-
ralnego. Praca jest wzbogacona o studium przypadku dotyczące relacji w ramach układu 
ZE PAK S.A., KWB „Adamów” S.A. oraz KWB „Konin” w Kleczewie S.A.

SŁOWA KLUCZOWE: ekonomia kosztów transakcyjnych, integracja pionowa, monopol 
bilateralny, negocjacje, teoria gier, struktura organizacyjno-właścicielska, studium 
przypadku

Summary
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from the  transaction costs perspective. The paper is also aimed at potential advantages 
of vertical  integration for entities that form a bilateral monopoly. The article contains 
the case study of  relationships between ZE PAK S.A. (power plant), KWB “Adamów” 
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Mirosław Machnacki

Wykorzystanie rachunkowości rolnej 
w wycenie efektów zewnętrznych 
w rolnictwie
The role of accounting in the valuation of external effects in agriculture

I. Wstęp

Efekty zewnętrzne występują wtedy gdy decyzje produkcyjne i konsumpcyjne 
jednego podmiotu bezpośrednio wpływają na decyzje i dziania innych podmio-
tów. Wpływ ten nie jest wyceniany przez rynek i nie znajduje w ogóle lub pełnego 
odzwierciedlenia w cenach rynkowych. Wiąże się to ze zużywaniem lub oddzia-
ływaniem, w tym również tworzeniem dóbr wspólnych. Działalność rolnicza 
wiąże się bardzo silnie z dobrami wspólnymi. Definicje dobra wspólnego dotyczą 
głównie zjawisk o charakterze lokalnym, ale takie określanie może być również 
stosowane do dóbr państwowych i globalnych. Dobrami publicznymi w eko-
nomii określa się najczęściej dobra, które spełniają kryteria niewykluczalności 
i niekonkurencyjności. Klasycznym przykładem dobra mającego obie te cechy 
jest oświetlenie uliczne. Jego uruchomienie powoduje, że wszyscy znajdujący 
się w zasięgu mogą korzystać z tego dobra. Korzystanie ze światła przez jednego 
użytkownika nie pomniejsza możliwości korzystania przez innego użytkownika 
czyli tzw. interesariusza. Nie można również nikogo wykluczyć z możliwości 
korzystania z tego dobra. Podobnymi cechami charakteryzuje się m.in. odśnie-
żanie chodników i dróg, zapewnienie bezpieczeństwa przez wojsko, policję itp.

Funkcjonują również określenia, że dobro wspólne to wszystkie odnawialne 
zasoby zarządzane przez grupy ludzi, w sposób uwzgledniający równy dostąp 
i użytkowanie tego dobra (sprawiedliwe dla członków danej wspólnoty, ale 
wykluczające jego wykorzystywanie przez jednostki nieuprawnione), ponieważ 
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wiąże się to ze zrównoważonym utrzymaniem oraz zapewnieniem trwałości 
dobra i odpowiednią jego, jakością.

W ekonomii również funkcjonuje pojęcie wspólne zasoby, którymi określa 
się dobra, które charakteryzują się co prawda brakiem możności wykluczenia 
interesariuszy z ich użytkowania, ale korzystanie przez jednego użytkownika 
uniemożliwia korzystanie z niego innym użytkownikom. Na przykład zebra-
nie grzybów przez wstających raniej grzybiarzy ogranicza udane grzybobranie 
przybyłym później do lasu.

Rolnictwo może by twórcą dobra wspólnego. W ten sposób można traktować 
np. bezpieczeństwo żywnościowe. Ponadto rolnictwo tworzy inne pozytywne 
efekty zewnętrzne, np. piękno krajobrazu, tradycja i kultura wiejska. Rolnictwo 
jest jednak również uzależnione od zasobów naturalnych i świadczeń środo-
wiska, które zapewnia odpowiednie warunki do produkcji roślinnej i zwierzę-
cej. Użytkowanie tych zasobów najczęściej nie jest uwzględnianie w rachunku 
produkcyjno-ekonomicznym gospodarstwa. Powoduje to, że często są niezau-
ważane i pomijane niekorzystne oddziaływania na środowisko naturalne na 
poziomie lokalnym jak i globalnym (czyli pomijane są tzw. efekty zewnętrzne). 
W długim okresie ich znaczenie jest ogromnie ważne dla funkcjonowania spo-
łeczności lokalnych, krajów i regionów a nawet całego globu. Rolnicy również 
często bezkosztowo korzystają z takich dóbr publicznych jak wiedza informacje 
o rynkach czy zasoby informacji biologicznej. Coraz częściej zaczyna się jednak 
upowszechniać podejście, że należy unormować korzystanie z dóbr wspólnych 
zarówno na poziomie teorii jak i praktyki. Nie wszystko bowiem załatwia nie-
widzialna ręka rynku, ponieważ ludzie i przedsiębiorstwa kierują się głównie 
zasadą maksymalizacji zysku, czy korzyści ekonomicznych i nie uwzględniają 
w swoich działaniach zasady trwałości wykorzystywanych wspólnych zasobów. 
W ekonomii wyodrębniły się nowe nurty ekonomii dobra wspólnego. Postulują 
one przeniesienie nacisku w rachunku ekonomicznym z optimum ekonomicz-
nego na optimum społeczne. Wiąże się to z uwzględnianiem w rachunku eko-
nomicznym tzw. efektów zewnętrznych.

II. Efekty zewnętrze a rolnictwo

Z faktu istnienia efektów zewnętrznych istnieje różnica pomiędzy optimum 
ekonomicznym a społecznym. Efekty zewnętrzne są często niezamierzonymi 
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skutkami (powodującymi koszty i korzyści) prowadzenia działalności przez 
jednostki gospodarcze1.

W przypadku rolnictwa jest to szczególnie widoczne ponieważ rolnictwo 
oddziałuje na środowisko naturalne, ale ono również jest istotnym czynnikiem 
produkcji. W przypadku rolnictwa dominują takie efekty zewnętrzne jak kra-
jobraz rolniczy, produkcja tlenu, bioróżnorodność czy wpływ na glebę wody 
i powietrze, co jest odczuwalne przez społeczeństwa. Zakres dóbr i zasobów 
publicznych a w tym i efektów zewnętrznych nie jest określony raz na zawsze, 
ale zmienia się wraz z postępem wiedzy i bogactwa społeczeństw. Od niedawna 
przedmiotem szerszej dyskusji społecznej i politycznej jest występowanie w rol-
nictwie takiego efektu zewnętrznego jak dobrostan zwierząt, choć naukowcy 
i praktycy zajmują się tym zagadnieniem od wielu lat. Obecnie poza efektami 
produkcyjnymi podnoszone są głównie aspektami natury etycznej, humanitar-
nego utrzymania zwierząt. Próbuje się również uzasadnić wpływ dobrostanu na 
jakość produkowanej żywności (specjalne oznaczanie żywności pochodzącej 
z różnych warunków utrzymania). Znalazło to również swoje uzasadnienie 
w postępującym procesie tzw. zazielenienia Wspólnej Polityki Rolnej, której 
instrumenty stopniowo ewaluują w przenoszenia ciężaru wsparcia z produkcji 
na aspekty pozaprodukcyjne, takie jak tworzenie dóbr środowiskowych.

Nadrzędnym celem prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw 
jest maksymalizacja zysku (czy w przypadku rodzinnych gospodarstw rolniczych 
dochodu rolniczego), a to wiąże się z osiąganiem optimum ekonomicznego. 
Współcześnie jednak coraz większy nacisk kładziony jest na osiągnięcie przez 
gospodarki stanu rozwoju zrównoważonego, a ekonomiści skupiają swoją uwagę 
na optimum społecznym. Osiągnięcie stanu równowagi społecznej (optimum 
społecznego), w rachunku produkcyjno-ekonomicznym przedsiębiorstw wiąże 
się z uwzględnieniem w nim efektów zewnętrznych (korzyści zewnętrzne po 
stronie przychodów, koszty zewnętrzne jako element kosztów prowadzonej 
działalności)2. Internalizacja efektów zewnętrznych to proces wyceny i włączania 
ich do rachunku ekonomicznego. Jest to zagadnienie o coraz większym znaczeniu 
z uwagi na rosnącą wiedzę społeczeństwa i wzrost świadomości konsumentów. 
Największym problemem związanym z internalizacją efektów zewnętrznych jest 
ich wycena. Jest to proces złożony i kosztowny. Poza wynikami produkcyjnymi 
i kosztami produkcji rachunek ekonomiczny musi uwzględnić wpływ prowadzo-

 1 J.S. Zegar, Racjonalność w rachunku ekonomicznym rolnictwa, Annales Universitatis 
Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, 44, 2010, s. 249-269.
 2 K. Pradecki, Metody internalizacji efektów zewnętrznych w rolnictwie, Studia i Prace 
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 42(2), 2015, s. 89-98.
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nej działalności na społeczeństwo i tym samym określa stan osiągnięcia optimum 
społecznego. W literaturze przedmiotu często wymieniane są dwie podstawowe 
metody internalizacji efektów zewnętrznych: teoremat Coase’a i podatek Pigou. 
Mają one jednak swoje ograniczenia, wynikające z istnienia kosztów transak-
cyjnych, dostępnej wiedzy i choć mają solidne umocowanie teoretyczne, nie 
mają praktycznego zastosowania. Szczególnie w przypadku rolnictwa z uwagi 
na złożoność problemu, wielokryterialne oceny, często zależność oceny wpływu 
na otoczenie związane z poziomem intensywności i wielkością prowadzonych 
działalności metody te mają znikome zastosowanie, choć dają wiele przesłanek 
teoretycznych do tworzenia innych metod wyceny i wartościowania efektów 
zewnętrznych. W przypadku rolnictwa efekty zewnętrzne mają charakter śro-
dowiskowy i społeczny. W zakresie środowiskowych efektów zewnętrznych 
szczególną uwagę należy zwrócić na3: oddziaływanie na wody; wpływ na gleby 
i podglebie (erozja i zachowanie substancji organicznej w glebie); utrzymaniu 
bioróżnorodności; zachowanie odpowiednich poziomów emisji i obiegu pier-
wiastków w przyrodzie (związki azotu i fosforu, potasu, gazy cieplarniane). 
Do społecznych efektów zewnętrznych najczęściej zalicza się bezpieczeństwo 
żywnościowe (zapewnienie odpowiedniej ilości żywności dla społeczeństwa), 
bezpieczeństwo żywności (żywność odpowiedniej jakości, która wpływa pozy-
tywnie na zdrowie konsumentów), zdrowie i dobrostan zwierząt, żywotność 
obszarów wiejskich (szczególnie dotyczy to prowadzenia działalności rolniczej 
na tak zwanych obszarach marginalnych, gdzie z uwagi na niską jakość gleb, 
surowszy klimat, konkurencję dzikich zwierząt, czy wreszcie słaby dostęp do 
infrastruktury, małe możliwości dodatkowego zatrudnienia czy edukacji i pod-
noszenia kwalifikacji przez co rozwój rolnictwa jest ograniczony, co wiąże się ze 
zjawiskami depopulacji i zanikaniem krajobrazu wiejskiego).

III. Internalizacja efektów zewnętrznych w rolnictwie

Internalizacja tych efektów zewnętrznych do rachunków ekonomicznych w rol-
nictwie wiąże się z dwoma rodzajami kosztów4 : ponoszone bezpośrednio przez 
rolnika, związanymi z obowiązującymi regulacjami, normami i standardami 
oraz ponoszonymi przez społeczeństwo: związanymi ze wspieraniem sektora 

 3 K. Pradecki, Produktywność wybranych form rolnictwa zrównoważonego, Z badań nad 
rolnictwem społecznie zrównoważonym, 25, IERiGŻ- PIB Warszawa 2014, s. 16.
 4 E. Gajos, Internalizacja i metody wyceny efektów zewnętrznych w rolnictwie, Z badań nad 
rolnictwem społecznie zrównoważonym, 35, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2016, s. 63-78.
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w celu utrzymania lub zwiększenia skali generowanych dóbr publicznych oraz 
ograniczeniem zakresu negatywnych efektów zewnętrznych, przy zachowaniu 
poziomu cen produktów rolnych i pochodnych od nich cen żywności.

Powszechnie przyjmuje się, że przedsiębiorstwo funkcjonuje w konkretnym 
otoczeniu i jego działalność jest poddana ocenie wielu interesariuszy, którzy są 
zainteresowani wzrostem wartości przedsiębiorstwa. Sunder5 postawił tezę, że 
przedsiębiorstwo można przedstawić jako zespół kontraktów między agentami 
(czyli inaczej interesariuszami), którzy w zamian za udostępniane mu zasoby 
oczekują konkretnych efektów pieniężnych i maksymalizacji swoich korzyści. 
Oznacza to, że za dostarczone zasoby takie jak praca, towary, materiały wiedzę 
i umiejętności, zaangażowany kapitał wymagają korzyści, które przewyższają 
poniesione przez nich koszty. Uzyskiwane i oczekiwane przez interesariuszy 
korzyści nie dotyczą tylko i wyłącznie wartości pieniężnych, ale mogą mieć one 
również charakter niefinansowy. Coraz większe znaczenie zaczęto przypisywać 
takim trudnym do wyrażenia w pieniądzu wartościom jak satysfakcja z pracy, 
warunków współpracy, działań społecznych itp. Również w rachunkowości 
zaczęto przywiązywać coraz większą wagę do społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw.

Drucker6 jako jeden z pierwszych ustalił, że cel istnienia przedsiębiorstwa 
polega na tym, że jest ono potrzebne społeczeństwu a nie tylko biznesowi czyli 
zobowiązania społeczne przedsiębiorstwa traktuje się na równi z celami eko-
nomicznymi. Takie podejście jest jednym z podstaw funkcjonowania zrówno-
ważonego przedsiębiorstwa, które oprócz zaspokajania potrzeb w wymiarze 
ekonomicznym również realizuje potrzeby społeczne i środowiskowe. Przemawia 
za tym fakt, że wszyscy interesariusze czerpią nie tylko korzyści z funkcjonowa-
nia jednostek gospodarczych ale również ponoszą bezpośrednio lub pośrednio 
koszty jego funkcjonowania i tworzenia jego wartości7. Kalkulacja wartości dla 
interesariuszy takich jak klienci dostawcy, pracownicy, wierzyciele, których 
związki z przedsiębiorstwem są silne i łatwo identyfikowalne jako różnica między 
alternatywnymi cenami i kosztami a faktycznie realizowanymi cenami i kosztami 
nie jest w praktyce sprawą prostą8. Tym bardziej w przedsiębiorstwach zrów-
noważonych, gdzie wśród ważnych interesariuszy znajduje się społeczeństwo 

 5 S. Sunder, Theory of of acocountingnad control, Soth-Western College Publishing, Cin-
cinnati 1997, s. 13-31.
 6 P.F. Drucker, Myśli przewodnie, MT Biznes, Warszawa 2008, s. 16-28.
 7 T. Garbusewicz, Sustaiablility Accounting Definitions and Trends, Prace Naukowe Uniw-
ersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 302, 2013, s. 37-46.
 8 G. Charreaux, P.Desbrieres, Gouvernance des enterprises: valeur partenariale contre valeur 
actionnariale, Financecontrolestrategie, 1(2), s. 57-88.
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i środowisko oraz przyszłe pokolenia, z którymi umowy (kontrakty) mają inny, 
nieformalny charakter, wycena korzyści i kosztów finansowych jest szczegól-
nie trudna. Wycena kosztów zmniejszenia emisji zanieczyszczeń ponoszonych 
przez przedsiębiorstwa jest możliwa do ustalenia, natomiast wycena wartości 
np. dla społeczeństwa tych działań stanowi problem dla rachunkowości i metod 
pomiaru. Wiele dokonań w zakresie postępów w zrównoważonym rozwoju 
można przedstawiać w postaci jednostek naturalnych np. zmiany m3 emito-
wanego CO2, i nie zawsze istnieje potrzeba wyceny społecznej w jednostkach 
pieniężnych tych działań, zwłaszcza przy trudnościach z precyzyjnym ich sza-
cowaniem. Jednak systematycznie podejmowane są wysiłki wyceny dóbr nie-
rynkowych, które mogłyby być stosowane do wyceny efektów zewnętrznych 
wartościowo. Stosowane są metody pośrednie i bezpośrednie9. Polegają one na 
wycenie dóbr komplementarnych (które posiadają cenę rynkową) w stosunku do 
wycenianego dobra publicznego nierynkowego. Na potrzeby społecznej wyceny 
dóbr i zasobów publicznych , w których wykorzystaniu i tworzeniu współuczest-
niczy rolnictwo stosować można takie metody jak metoda wyceny warunkowej, 
eksperyment z wyborem, metoda kosztów podróży czy cen hedonicznych 10. Pro-
blemem z wykorzystaniem tych metod jest często duża subiektywność badanych 
respondentów jednak bardzo duże skomplikowanie powiązań występujących 
w gospodarstwach rolnych. Szczególnie gospodarstwa rodzinne, które mają 
wiele celów zbieżnych ze zrównoważonym rolnictwem w przeciwieństwie do 
dużych przedsiębiorstw rolnych w hierarchii celów prowadzonej działalności 
mają także cele prywatne jak czas wolny, wykształcenie dzieci, integracja rodziny 
rolniczej wokół działalności rolniczej. Występuje więc korelacja celów prywat-
nych i gospodarczych, co sprawia, że gospodarstwo rodzinne jest złożonym 
systemem społeczno-gospodarczym, ważnym z punktu widzenia zrównowa-
żonego rozwoju społeczno-ekologicznego, a jego funkcjonowanie niezwykle 
istotne dla społeczeństwa z uwagi na przeciwdziałanie negatywnym skutkom 
industrializacji, koncentracji, systematycznemu zmniejszaniu się osób w pełni 
czy w ogóle zatrudnionych w rolnictwie.

 9 S. Małażewska, Metody wyceny dódr publicznych generowanych przez rolnictwo [w] 
B. Gołębiewska(red.), Wyzwania współczesnej gospodarki aspekty teoretyczne i praktyczne, War-
szawa 2015, s. 312-319.
 10 A. Bartczak, H. Lindhjem, S. Navrud, M. Zandersen, T. Żylicz, Valuing forest recreation 
on the national level in a transition economy. The case of Poland, Forest Policy and Economics, 
10, 2008, s. 467-472.; T. Liziński, A. Wróblewska, K. Rauba , Application of CVM method in the 
evaluation of flood control and water and sewage management projects, Journal of Water and Land 
Development, 24, 2015, s. 41-49. B. Piontek, Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego - 
wybrane problemy, Ekonomia i środowisko, 41, 2012, s. 47-70.
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Stąd ważna rola rachunkowości dla poprawnej wyceny wartości tych gospo-
darstw. Z punktu widzenia tylko i wyłącznie ekonomicznego znaczna część 
gospodarstw jest niekonkurencyjna, dopiero włączenie do rachunku celów 
społecznych i ekologicznych przez nie realizowanych przedstawia ich realną 
wartość11.

W Unii Europejskiej kwestia internalizacji efektów zewnętrznych jest także 
nieodłącznym elementem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), co jest głównie 
związane z procesem jej „zazieleniania”, jak również finansowym wsparciem dla 
trwałości gospodarstw realizowanych specjalnymi subwencjami skierowanymi 
do młodych rolników i modernizacji szczególnie polegającej na zwiększeniu 
wyposażenia gospodarstw w produkcyjne, ale służące również ochronie śro-
dowiska naturalnego środki trwałe. WPR wprowadza specyficzne instrumenty 
które uwzględniają i odpowiadają na problemy efektów zewnętrznych genero-
wanych przez rolnictwo różnych krajów i regionów. Instrumenty te obejmują 
zarówno środowiskowe, jak i społeczne efekty zewnętrzne związane z rolnictwem 
i wyrażają się w postaci odpowiednich wymogów wobec rolników korzystających 
z dopłat bezpośrednich, czy z PROW, wsparcie dla producentów rolnych tworzą-
cych dodatkowe dobra publiczne. Podstawowy algorytm wyboru instrumentów 
finansowania efektów zewnętrznych w rolnictwie w UE opiera się w pierwszej 
kolejności na określeniu skali powstających efektów zewnętrznych obecnie 
oraz w przyszłości, która uwzględnia oczekiwania społeczne w tym zakresie. 
Następny element to określenie kosztów dostosowania poziomu generowanych 
przez rolnictwo efektów zewnętrznych do poziomu społecznie akceptowanego. 
Dopiero na podstawie tych analiz ustala się wybór odpowiednich instrumen-
tów adresowanych do rolników. Problemem jest nie tylko wybór instrumentów 
oraz poziom środków przeznaczonych na ich wdrażanie ale również badanie 
efektywności ich oddziaływania.

IV. Rachunkowość rolna w wycenie efektów 
zewnętrznych

W rolnictwie zdobywanie i posiadanie informacji z wyżej wymienionych powo-
dów ma coraz większe znaczenie. Dużą rolę zarówno przy podejmowaniu decyzji 
przez rolnika o charakterze produkcyjnym jak również do tworzenia informacji 

 11 T. Kondraszuk, J. Jaworski, Ramy koncepcyjne zastosowania strategicznej karty wyników 
gospodarstwie wiejskim, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 74(130), 2013, s. 45-63.
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o poziomie generowanych efektów zewnętrznych odgrywają wielkości ilościowe, 
a więc wyrażone w jednostkach naturalnych. Efektywnie gospodarowanie w rol-
nictwie, wiąże się z oddziaływaniem poprzez czynniki produkcji na żywe orga-
nizmy roślinne oraz zwierzęce i regulacje zachodzących procesów biologicznych 
uwzględniających zmienne warunki glebowo klimatyczne. Ewidencja ilościowa 
pozwala na obserwowanie w konkretnych warunkach powtarzalności efektyw-
ności stosowanych czynników produkcji, która wpływa zarówno na produk-
cyjno-ekonomiczne wyniki gospodarowania jak również na oddziaływanie na 
środowisko naturalne. W rolnictwie bowiem szczególne znaczenia ma określenie, 
że kto nieefektywnie zużywa zasoby ten je rozprasza. Gromadzenie, przetwarza-
nie i analiza informacji ilościowo-wartościowej w gospodarstwach rolnych ma dla 
ich zarządzających znaczenie nie do przecenienia. Pozwala bowiem na lepsze zro-
zumienie procesów w nim zachodzących zwłaszcza pod wpływem ciągle nowych 
środków do produkcji rolnej oraz technologii wytwarzania oraz ich wpływu na 
osiągane wyniki ekonomiczne. Również rosnąca skala gospodarstw, a w przy-
padku wielu z nich posiadanie dzierżawionych gruntów położonych w różnych, 
często odległych od ośrodka gospodarczego obszarach wymaga dla właściwego 
zarządzania gromadzenia informacji w różnych przekrojach. Szczególne znacze-
nie ilościowo-wartościowej ewidencji związane jest właśnie z wyceną efektów 
zewnętrznych. Działalność rolnicza w odróżnieniu od działalności zakładów 
przemysłowych emituje z powierzchni gospodarstwa różne substancje do gleby 
wód i powietrza bez należytej kontroli. Niemożliwe jest bowiem zainstalowanie 
na wyjściu z gospodarstwa mierników określających ilości przenikających do 
środowiska zanieczyszczeń. Stąd potrzeba metod pośrednich pomiaru tych 
wielkości jak bilanse węgla, azotu fosforu, glebowej substancji organicznej. Takie 
podejście wymaga specyficznego sposobu gromadzenia informacji w postaci kart 
technologicznych ilości zakupionych czynników produkcji i sprzedanych płodów 
rolnych i zwierząt czy warunków w jakich stosowano zabiegi technologiczne 
(na przykład aplikacja pestycydów). Dawniej powszechna była dyskusja nad 
kształtem rachunkowości właśnie w ujęciu ilościowo-wartościowym. Wiązało się 
to po części z rolnictwem przedindustrialnym, gdzie siły natury i odpowiednia 
współpraca z nimi dawała dla rolnika największe efekty ekonomiczno-produk-
cyjne. Ilościową ewidencję w gospodarstwach rolnych nazywano ewidencją 
gospodarczą12. Wraz z industrializacją rolnictwa zaczęły tracić na znaczeniu 
praktyki typu zmianowanie, gromadzenie substancji organicznej w glebie i jej 
przetwarzanie na próchnicę zapewniającą właściwości sorbcyjne gleby, czy 

 12 R. Manteuffel, Rachunkowość rolnicza t. 1 i 2 ,PWRiL, Warszawa 1964/1965.
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produkcyjne wykorzystanie łąk i pastwisk. Dochodzi więc systematycznie do 
zmian zarówno strukturalnych jak i technologicznych. Barierą dla nich jest 
uwzględnianie w działalności rolniczej dóbr i zasobów publicznych, efektów 
zewnętrznych i związanych z nimi zasad zrównoważonego rozwoju rolnictwa. 
To też rodzi potrzebę powrotu do pewnych metod stosowanych w rachunkowości 
rolnej. Gospodarstwa rolne nie mają obowiązku (poza nielicznymi przypadkami) 
prowadzenia rachunkowości rolnej. Podstawowe dane o gospodarstwach rolnych 
od lat zbiera Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERIGŻ-
-PIB). Systemy prowadzonej ewidencji zmieniały się w latach na skutek zmian 
w zapotrzebowaniu na informację wraz ze zmianą polityki rolnej i zmieniają-
cych się instrumentów oddziaływania jej na rolnictwo. Oprócz tych systemów 
znaczna część gospodarstw na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (ARMiR), która jest płatnikiem dopłat w rolnictwie we wnioskach 
lub w ramach odrębnej ewidencji zbiera informacje o strukturze zasiewów, 
stosowanych pestycydach i warunkach prowadzonych zabiegów. Nie ma nato-
miast informacji odnośnie uzyskiwanych efektów produkcyjnych tych działań. 
Rozproszenie tych informacji nie sprzyja ocenom ekologiczno-ekonomicznym 
gospodarstw. Trudne do ustalenia są tzw. wskaźniki odpowiedzi na instru-
menty polityki rolnej. Konieczna staje się integracja wymienionych podsystemów 
w ramach jednego systemu rachunkowości. Zgodnie zasadami zrównoważonego 
rozwoju system rachunkowości jest właściwy, kiedy jego koszty ewidencji pozo-
stają we właściwej proporcji w stosunku do oczekiwanych korzyści. W takich 
systemach rachunkowości ilość danych wejściowych szybko wzrasta, i konieczne 
staje się zastosowanie urządzeń elektronicznych, automatyzujących rejestrację 
a przede wszystkim analizowanie parametrów na poziomie produkcyjno-eko-
nomiczno-ekologicznym. Jest to ważny argument za opracowaniem technik 
komputerowych na potrzeby pomiaru i ewidencji zdarzeń gospodarczych13. 
Konieczna staje się integracja w różnych systemów gromadzenia informacji 
w różnych miejscach i na potrzeby różnych instytucji publiczno-prawnych. 
Powszechnie panuje przekonanie, że nawet niezbyt dokładna informacja daje 
pogląd na ocenę interesujących zjawisk. Ocena zrównoważenie gospodarstw 
również możliwa jest przy użyciu danych FADN (główny system zbierania danych 
o gospodarstwach rolnych w UE) (na przykład opracowania Machnacki, 2014, 
Kondraszuk Machnacki, 2012).Dostępność danych sprawia, że zrównoważenie 

 13 T. Kondraszuk, Specyficzne elementy oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw rolniczych 
na przykładzie PFADN i MSR 41 „Rolnictwo”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 20, 2009, s. 243-257.
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gospodarstw próbuje się określić może mniej precyzyjnie, ale przy mniejszym 
nakładzie czasu i na większym poziomie ogólności14 . Prace te podejmują próbę 
oceny systemu FADN dla celów oceny ekonomiczno-ekologicznych gospodarstw 
wskazują na jej braki głównie w zakresie ewidencji ilościowo-wartościowej, co 
utrudnia tworzenie chociażby bilansów węgla i azotu.

V. Podsumowanie

Internalizacja efektów zewnętrznych do rachunków ekonomicznych w rolnic-
twie wiąże się z dwoma rodzajami kosztów : ponoszone bezpośrednio przez 
rolnika, związanymi z obowiązującymi regulacjami, normami i standardami 
oraz ponoszonymi przez społeczeństwo: związanymi ze wspieraniem sektora 
w celu utrzymania lub zwiększenia skali generowanych dóbr publicznych oraz 
ograniczeniem zakresu negatywnych efektów zewnętrznych, przy zachowaniu 
poziomu cen produktów rolnych i pochodnych od nich cen żywności.

Wraz z industrializacją rolnictwa zaczęły tracić na znaczeniu praktyki typu 
zmianowanie, gromadzenie substancji organicznej w glebie i jej przetwarza-
nie na próchnicę zapewniającą właściwości sorbcyjne gleby, czy produkcyjne 
wykorzystanie łąk i pastwisk. Dochodzi więc systematycznie do zmian zarówno 
strukturalnych jak i  technologicznych. Barierą dla nich jest uwzględnianie 
w działalności rolniczej dóbr i zasobów publicznych, efektów zewnętrznych 
i związanych z nimi zasad zrównoważonego rozwoju rolnictwa. To też rodzi 
potrzebę powrotu do pewnych metod stosowanych w rachunkowości rolnej. 
Gospodarstwa rolne nie mają obowiązku (poza nielicznymi przypadkami ) 
prowadzenia rachunkowości rolnej. Podstawowe dane o gospodarstwach rol-
nych od lat zbiera Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
(IERIGŻ-PIB). Systemy prowadzonej ewidencji zmieniały się w latach na sku-
tek zmian w zapotrzebowaniu na informację wraz ze zmianą polityki rolnej 
i zmieniających się instrumentów oddziaływania jej na rolnictwo. Oprócz tych 
systemów znaczna część gospodarstw na potrzeby Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR), która jest płatnikiem dopłat w rolnictwie 
we wnioskach lub w ramach odrębnej ewidencji zbiera informacje o strukturze 

 14 M. Machnacki, Regionalne zrównoważenie ekonomiczno-ekologiczne gospodarstw rol-
niczych a położenie na ONW. Problemy drobnych gospodarstw rolnych,4, 2014, s. 35-49.; T. Kon-
draszuk, M. Machnacki, Rachunkowość środowiskowa a system zbierania danych rachunkowych 
z gospodarstw rolniczych Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Ekonomiczne Problemy 
Usług, 696 (81), 2012, s. 333-341.
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zasiewów, stosowanych pestycydach i warunkach prowadzonych zabiegów. Nie 
ma natomiast informacji odnośnie uzyskiwanych efektów produkcyjnych tych 
działań. Wiele szczegółowych informacji zbieranych jest na potrzeby rozliczeń 
ARiMR. Informacje te rolnicy przekazują zarówno we wnioskach o dopłaty jak 
również prowadzą ewidencję np. nawożenia, czy stosowanych zabiegów ochrony 
roślin na potrzeby przeprowadzonych wyrywkowo kontroli. Ewidencja ta ma 
zmusić rolników do analizy efektywności zabiegów agrotechnicznych oraz zapo-
biec stosowaniu niedozwolonych w danych uprawach związków chemicznych. 
Rozproszenie tych informacji nie sprzyja ocenom ekologiczno-ekonomicznym 
gospodarstw oraz wycenie negatywnych efektów prowadzenia działalności rol-
niczej. Rolnictwo jest sprawcą również pozytywnych efektów zewnętrznych, 
które są trudniej mierzalne i wymagają stosowania różnorodnych, opisywanych 
w literaturze przedmiotu metod. W księgach rachunkowych prowadzonych przez 
rolników możliwe są one do zidentyfikowania poprzez obserwowanie zmian 
struktury użytkowania powierzchni ogólnej, UR, czy GO.
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Streszczenie
Celem głównym pracy jest określenie powiązań gospodarstw rolnych z otaczającym je 
środowiskiem oraz sposobów jego pomiaru. Pomiar i ocena stopnia zrównoważenia 
ekologiczno-ekonomicznego rolnictwa wykracza poza tradycyjne dane systemu ewi-
dencji księgowej. Na potrzeby wyceny efektów zewnętrznych przedsiębiorstw tworzy 
się nowe działy rachunkowości tzw. rachunkowość środowiskową. W  odróżnieniu 
od rachunkowości finansowej musi ona zawierać oprócz danych wyrażonych warto-
ściowo również informacje ilościowe i jakościowe. Rachunkowość rolnicza z uwagi na 
charakter opisywanych procesów produkcyjnych w  rolnictwie, w  których zaangażo-
wane są różne elementy środowiska naturalnego dostarcza wiele informacji służących 
ocenie wpływu gospodarstw na środowisko. Gospodarstwa rolne nie mają obowiązku 
(poza nielicznymi przypadkami) prowadzenia rachunkowości rolnej. Podstawowe dane 
o gospodarstwach rolnych od lat zbiera Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej (IERIGŻ-PIB) (m.in. FADN). W FADN podstawową trudnością jest usta-
lenie wskaźników wymagające danych dotyczących przepływu materiałów produktów 
i  półproduktów, stanu technicznego i  wyposażenia gospodarstw, ale dość dokładnie 
można określić rozmiary działalności ekologicznej i społecznych kosztów tych działań.

SŁOWA KLUCZOWE: rachunkowość, wskaźniki ekonomiczno-ekologiczne, zrównowa-
żenie ekonomiczno-ekologiczne gospodarstw rolniczych, efekty zewnętrzne.
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Summary
The chief aim of the study is to determine the basic features of sustainable farming 
and to determine ways of measuring it. Measurement and evaluation of sustainable 
development of farming goes beyond the traditional date of the accounting system.
Evaluation of externalities produced by business necessitated development of new 
branches of accountancy, collectively referred to as environmental accountancy. Unlike 
financial accountancy, apart from data expressed values, it has to include quantitative 
and qualitative information.On account of the nature of farming production processes, 
which involve a variety of natural environment factors, agricultural accountancy provides 
a great deal of information that can be used in evaluation of environmental impact of 
a farm. Apart from a small number of isolated cases, farms are not required to keep 
accounts in accordance with the principles of agricultural accountancy. The basic data 
on farms has been long collected by the Institute of Agricultural and Food Economics 
(IERIGŻ-PIB) (FADN). In the FADN accounting the primary difficulty is determination 
of indexes requiring data on the flow of materials, semi-products and products, and the 
technical condition and the equipment of farms, but the extent of ecological activities 
and the social cost of these activities can be determined quite precisely. 

KEY WORDS: accountancy, economic and ecological indicators, economic and ecological 
sustainability of farms, FADN, the valuation of external effects in agriculture.
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Judyta Przyłuska-Schmitt

Organizacja zabezpieczenia 
emerytalnego w Niemczech
The organization of pension security in Germany

I. Wstęp

Niemcy należą do krajów bogatych w doświadczenia różnorodnych progra-
mów emerytalnych, bowiem emerytury pracownicze stanowią w Niemczech 
– od ponad 180 lat – integralną część przyszłego zabezpieczenia na starość. 
Ich znaczenie ciągle rośnie, zwłaszcza w obliczu obniżania się poziomu usta-
wowych świadczeń emerytalnych i prawdopodobnie w przyszłości tendencja 
ta przybierze jeszcze bardziej na sile. Emerytury pracownicze oferują zarówno 
pracownikom, jak i firmom wiele zalet i możliwości, które należy wykorzystać 
dla dobra wszystkich zaangażowanych osób. Dla pracodawców są to głównie 
korzyści podatkowe, poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, a także moty-
wacja i satysfakcja pracowników o szczególnym dla zakładu pracy znaczeniu. 
Z punktu widzenia pracowników, za emeryturą firmową przemawia potrzeba 
dodatkowego zabezpieczenia finansowego i poprawa zwrotu z kapitału, które 
można osiągnąć w wyniku zaangażowania dużej liczby ubezpieczonej społecz-
ności. Aby móc inwestować więcej na rynku kapitałowym, pracodawcy i firmy 
z sektora prywatnego muszą najpierw zostać zwolnieni z tych minimalnych 
zobowiązań, tj. gwarancji, aby można było wykorzystać bardziej ryzykowne - 
a przez to bardziej obiecujące - możliwości inwestycyjne, na przykład poprzez 
inwestycje kapitałowe.

Obecnie istnieją dobre warunki wstępne dla silnego pobudzenia rozwoju 
emerytur pracowniczych. Jednak szeroki ich wpływ można osiągnąć tylko wtedy, 
gdy osiągną dobrą reputację jako dodatkowy przywilej lepiej zarabiających pra-
cowników w dużych firmach, a w dalszej kolejności zostaną rozpowszechnione 
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w  małych i  średnich przedsiębiorstwach wśród osób o  niższym, średnim 
dochodzie.

II. Pracownicze zabezpieczenia emerytalne

Pierwsze państwowe systemy emerytalne dla pracowników służby cywilnej 
i wojskowej stworzono już w XVII w., a w XVIII w. rozwinęły się obok systemów 
zaopatrzenia emerytalnego dla urzędników państwowych również pracownicze 
programy emerytalne. Pracownicze zabezpieczenia emerytalne w Niemczech 
bazują na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. 
Podstawą uprawniającą pracownika do świadczenia z pracowniczego zabezpie-
czenia emerytalnego jest zawarty z pracodawcą stosunek pracy. W finansowaniu 
tego typu dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, pracodawca ma do dys-
pozycji 5 sposobów realizacji swoich zobowiązań:

•	 ubezpieczenie bezpośrednie (Direktversicherung),
•	 kasy emerytalne (Pensionskasse),
•	 fundusze emerytalne (Pensionsfonds),
•	 fundusze zapomogowe (zasiłkowe) (Unterstützungskasse),
•	 przyrzeczenie (obietnice) bezpośrednie (Direktzusage).
Z wyjątkiem ostatniej wymienionej wyżej możliwości, pracodawca przy orga-

nizacji dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego zwraca się do zewnętrznych 
ubezpieczycieli. Przy pierwszych trzech drogach realizacji programu zaopatrze-
nia zakładowego chodzi o – najprościej mówiąc – modyfikację polisy ubezpie-
czenia na życie. Dla tych trzech dróg możliwa jest dodatkowa pomoc, w postaci 
państwowego dofinansowania, tzw. Riester-Förderung.

W umowie zaopatrzenia emerytalnego ustala się, kto ponosi – w wyniku 
jej zawarcia – finansowy koszt konfigurowania uprawnień emerytalnych, pra-
codawca, czy – w przypadku konwersji wynagrodzenia – pracownik. Możliwe 
jest również finansowanie umowy przez obie strony. W zależności od tego, kto 
finansuje koszty programu zaopatrzenia emerytalnego ten określa również 
drogę jego realizacji. Jeśli pracodawca ponosi nakład finansowy na ten cel, to 
może też określić drogę implementacji zakładowego zabezpieczenia emerytal-
nego na starość. Jeśli finansowanie pracowniczego zabezpieczenia na starość 
przejmuje pracownik, to może on zażądać, aby pracodawca spełnił warunki 
konieczne do wdrożenia dodatkowej pomocy emerytalnej dotowanej za pomocą 
programu Riester-Förderung. O tym jednak, która z tych dróg realizacji dojdzie 
do skutku, ostatecznie decyduje pracodawca. Jeżeli pracodawca nie jest skłonny 
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do przekazywania wynagrodzenia na fundusz emerytalny czy kasy emerytalne, 
wówczas pracownik może zażądać, aby pracodawca zawarł na jego rzecz umowę 
ubezpieczenia bezpośredniego (Direktversicherung). Powstaje zatem pytanie, 
która z tych możliwości jest najlepsza? Trudno tu jednak o jednoznaczną odpo-
wiedź, ponieważ nie ma jednej, optymalnej drogi implementacji zabezpieczenia 
emerytalnego, która byłaby odpowiednia dla wszystkich przedsiębiorstw i pra-
cowników. Te 5 sposobów realizacji zaopatrzenia emerytalnego charaktery-
zują różne właściwości, które w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa mogą 
wywierać korzystny lub niekorzystny wpływ na dany zakład. Dlatego konieczne 
jest staranne rozważenie zalet i wad w każdym indywidualnym przypadku, 
zanim podejmie się decyzję o wyborze konkretnej, opisanej niżej drogi realizacji 
długofalowego programu. 

III. Charakterystyka poszczególnych dróg realizacji 
zabezpieczenia emerytalnego 

Ubezpieczenie bezpośrednie (Direktversicherung)
Ubezpieczenie bezpośrednie jest to ubezpieczenie zawierane przez pracodawcę 
(ubezpieczającego) z  towarzystwem oferującym ubezpieczenia na życie na 
rzecz pracownika (ubezpieczonego). Prawo poboru świadczeń z tego ubez-
pieczenia przysługuje ubezpieczonemu pracownikowi lub – w przypadku jego 
śmierci – rodzinie zmarłego. Opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia na życie 
ponosi pracodawca (ubezpieczający), przy ewentualnym udziale pracownika 
(ubezpieczonego).

Kasy emerytalne (Pensionskassen)
Kolejna droga to kasy emerytalne, które są samodzielnymi instytucjami 
zaopatrzeniowymi, zapewniającymi prawo roszczenia na oferowane przez nie 
świadczenia. Ten rodzaj zaopatrzenia emerytalnego jest zaliczany do praw-
nie funkcjonujących ubezpieczycieli i podlega kontroli instytucji Federalnego 
Urzędu Nadzoru Usług Finansowych (BaFin). Kasy emerytalne i ubezpiecze-
nia bezpośrednie funkcjonują według bardzo podobnych zasad. Pracodawca 
świadczy – przy udziale pracownika lub bez jego udziału – dotacje do kasy 
emerytalnej, nazywane składkami ubezpieczeniowymi. Świadczenia zaopatrze-
niowe będą wypłacane ubezpieczonemu pracownikowi lub jego spadkobiercom. 
Kasy emerytalne mogą ograniczać się do ubezpieczenia pracowników jednego 
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przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw. Mogą być także otwarte dla szer-
szego kręgu przedsiębiorstw jako pozazakładowe kasy emerytalne. 

Fundusze emerytalne (Pensionsfonds)
Ten rodzaj zaopatrzenia emerytalnego jest najmłodszym z oferowanych roz-
wiązań, które funkcjonuje od 2001 r. w ramach reformy emerytalnej. Chodzi 
tu o instytucje zaopatrzenia w formie prawnej spółki akcyjnej lub zrzeszenia 
funduszy emerytalnych opartych na zasadzie wzajemności, które uznają prawne 
roszczenia na świadczone przez nie usługi. Fundusze emerytalne podlegają – tak 
jak kasy emerytalne i ubezpieczenia bezpośrednie – nadzorowi BaFin. Kapitał 
zaopatrzeniowy jest zasilany ze składek pracodawcy, ale możliwy jest też udział 
pracownika poprzez konwersje części jego wynagrodzenia na rzecz funduszu 
emerytalnego. Fundusze emerytalne są również funduszami inwestycyjnymi, 
dlatego przy lokowaniu kapitału funduszom ubezpieczeniowym wolno podej-
mować wyższe ryzyko w porównaniu z innymi drogami realizacji zaopatrzenia 
emerytalnego. Podczas gdy w ubezpieczeniach na życie dozwolony udział akcji 
ograniczony jest w zasadzie do wysokości 30% a w kasach emerytalnych do 
wysokości 35%, to w funduszach emerytalnych może on sięgać znacznie wyższy.

Kasy zapomogowe (Unterstützungskassen)
Kasy zapomogowe – w przeciwieństwie do kas emerytalnych i innych sposobów 
realizacji zaopatrzenia emerytalnego – nie zapewniają żadnych roszczeń praw-
nych na świadczone przez siebie usługi i z tego względu nie podlegają kontroli 
ze strony instytucji Federalnego Urzędu Nadzoru Usług Finansowych (BaFin). 
Z reguły ma ona formę prawną zarejestrowanego stowarzyszenia lub spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością i jest finansowana składkami pracodawców. 
Kasa zapomogowa może inwestować swój majątek na rynku kapitałowym lub 
udzielać pożyczek na działalność pracodawców. Szczególną jej formą jest kasa, 
która swoje przyszłe obietnice dotyczące świadczeń zaopatrzeniowych rease-
kuruje w firmie ubezpieczeniowej. Pokrycie reasekuracyjne jest ubezpiecze-
niem na życie pracownika, o które, jednakże świadczenia nie może wnioskować 
osoba ubezpieczona, lecz ubezpieczona kasa zapomogowa. Jeśli – w przypadku 
zaopatrzenia – majątek kasy nie wystarczy do świadczenia tych w przyszło-
ści obiecanych usług, to pracownik kieruje roszczenie przeciwko pracodawcy 
(ponoszącemu odpowiedzialność jako spółka zależna = odpowiedzialność subsy-
diarna). Jakość prawna zakładowego zaopatrzenia emerytalnego realizowanego 
przez kasę zapomogową nie pozostaje przez to w tyle za niżej opisaną formą 
obietnicy bezpośredniej. 
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Obietnice (przyrzeczenie) bezpośrednie (Direktzusage)
Ostatnim z przyjętych rozwiązań jest tzw. przyrzeczenie bezpośrednie lub obiet-
nica bezpośrednia. Przy tej formie pracodawca zobowiązuje się dokonywać 
późniejszych świadczeń zaopatrzeniowych bezpośrednio z majątku zakładowego 
(przedsiębiorstwa). Dla zapewnienia świadczeń zaopatrzeniowych, pracodawca 
– podczas aktywności zawodowej pracowników (przez lata ich pracy) – groma-
dzi na ten cel środki. W bilansie wykazuje on odpowiednie zobowiązania jako 
pozycje kapitału obcego pod nazwą „świadczenia emerytalne” po stronie pasy-
wów, niczym dług wobec beneficjentów. Zgromadzone środki są uwzględniane 
jako majątek po stronie aktywów w bilansie, bez potrzeby ich szczegółowego 
(jednostkowego) rozpoznania jako takie. Środki te mogą być w przedsiębiorstwie 
swobodnie inwestowane lub kierowane na dowolne formy lokowania kapitału, 
np. na ubezpieczenia reasekuracyjne czy zakup papierów wartościowych. 

Nakład pracodawcy na zakładowe zaopatrzenie emerytalne swoich pracow-
ników, może być –zasadniczo przy wszystkich drogach realizacji – traktowany 
jako wydatek zmniejszający zysk przedsiębiorstwa do opodatkowania. 

IV. Dane z niemieckiego rynku zaopatrzenia 
emerytalnego

Dane z niemieckiego rynku zakładowego zabezpieczenia na starość wskazują 
na różny udział poszczególnych dróg realizacji zabezpieczenia emerytalnego. 
Na koniec 2014 r. pracownicze fundusze emerytalne w sektorze prywatnym 
wyniosły 557,0 mld euro we wszystkich kanałach wdrożenia. Najważniejszą 
i najbardziej znaczącą drogą realizacji, o wartości 285,2 mld euro, było bezpo-
średnie przyrzeczenie (Direktzusage), które osiągnęło 51,2% środków pokrycia. 
Z 285,2 mld euro, około 158 mld euro stanowiły bieżące emerytury a 126 mld 
euro uprawnienia nabyte. W 2014 r. prawie 8 milionów pracowników nabyło 
uprawnienia emerytalne w ramach bezpośredniej emerytury lub otrzymało już 
emeryturę zakładową. Środki zabezpieczające pokrycie funduszy emerytalnych 
wyniosły 143,3 mld euro (tj. 25,7% funduszy zabezpieczających), funduszy 
zapomogowych 37,8 mld euro (tj. 6,8% funduszy zabezpieczających) i 60,0 
mld euro (tj. 10,8%) na pokrycie ubezpieczeń bezpośrednich. Na koniec 2014 r. 
fundusze emerytalne stanowiły 30,7 mld euro, czyli 5,5% wszystkich funduszy 
zabezpieczających (wykres 1). 
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Wykres 1. Środki na pokrycie zaopatrzenia emerytalnego w miliardach Euro w 2014 r.

Źródło: aba-Heidelberg, opracowanie własne na podstawie opublikowanych danych przez BAV/
GDV/PSVag

Środki na pokrycie pracowniczych funduszy emerytalnych, jak i wartość 
aktywów wykorzystanych do wypełnienia zobowiązań w zakładowym funduszu 
emerytalnym, wyniosły na koniec 2015 r. 575 miliardów euro, co stanowi wzrost 
o 3,2% w porównaniu z rokiem poprzednim (557 miliardów euro). Środki na 
pokrycie kosztów emerytalnych w 2015 r. wzrosły we wszystkich możliwych 
sposobach realizacji. W ubezpieczeniach bezpośrednich (Direktversicherung) 
wzrosły o 2,2% (z 60 mld do 61,3 mld), w kasach emerytalnych (Pensionskasse) 
o 6,2% (z 143,3 mld do 152,2 mld euro), w funduszach emerytalnych (Pensions-
fonds) o 6,2% (z 30,7 mld euro do 32,6 mld euro), w kasach zapomogowych 
(Unterstützungskasse) o 2,1% (z 37,8 mld do 38,6 mld euro), a w przyrzeczeniach 
bezpośrednich (Direktzusage) o 1,8% (z 285,2 mld euro do 290,3 mld euro).
Ze środków pokrycia o  łącznej wysokości 290,3 mld euro w  2015 r. 
przeznaczonych na zobowiązania typu przyrzeczenia bezpośrednie przypadało 
ok. 161 mld euro na bieżące emerytury i ok. 129 mld euro w postaci świadczeń 
z tytułu nabytych uprawnień (do świadczeń). Natomiast w objętych nadzorem 
ubezpieczeniowym funduszach emerytalnych, w tym samym roku było ok. 7,3 
mln wnioskodawców i 1,2 mln osób pobierających emerytury (Wykres 2). 
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Wykres 2. Środki na pokrycie zaopatrzenia emerytalnego w miliardach euro w 2015 r.

Źródło: aba-Heidelberg, opracowanie własne na podstawie opublikowanych danych przez BAV/
GDV/PSVag

Z wykresu 3 wynika, iż dotychczasowa tendencja utrzymuje się, ale naj-
ważniejszym i najbardziej popularnym źródłem dodatkowego pracowniczego 
zaopatrzenia na starość są obietnice bezpośrednie i fundusze zapomogowe. 

Wykres 3. Środki pokrycia zakładowych emerytur w 2015 r. wobec 2014 r. 

Źródło: https://www.aba-online.de/news/29/c-deckungsmittel-der-betrieblichen-
altersversorgun.html
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Ustawodawca niemiecki zachęca pracowników do aktywności w ramach ich 
stosunku pracy i do pełnego korzystania ze świadczeń emerytur pracowniczych 
poprzez ich własny wkład. Jeśli pracownik jest przygotowany do wnoszenia 
swojej części, zostanie również nagrodzony w kwestiach podatkowych. W ten 
sposób przyszłą emeryturę czyni się priorytetem, zapewniając roszczenie odro-
czonej rekompensaty.

Od 2002 r. pracownicy mają zapewnione ustawowo tzw. roszczenie wobec 
pracodawcy o zawarcie umowy zamiany wynagrodzenia na rzecz zakładowego 
programu emerytalnego. Dla pracowników oznacza to, że rezygnując z części 
swojego przyszłego wynagrodzenia gotówkowego, mogą ubiegać się o przyznanie 
uprawnień emerytalnych za pośrednictwem zakładowego programu emerytal-
nego. Pracownik ma zatem możliwość uwolnienia części swojego dochodu brutto 
od podatku lub odliczenia od podatku kosztu na składki emerytalne.

Wybierając wariant wolny od podatku, oznacza to, że przy odroczonej kom-
pensacji i przeliczeniu na składkę emerytalną np. 100 euro, wynagrodzenie 
brutto zmniejszy się o tę kwotę, podczas gdy pracownicy otrzymają jedynie ok. 
60 euro mniej w kategoriach netto. Dla pracodawców oznacza to konieczność 
ułatwienia – na prośbę pracowników – rozliczenia emerytury pracowniczej 
poprzez utworzenie odpowiedniej infrastruktury. Takie prawo do konwersji 
wynagrodzenia przysługuje wszystkim pracownikom, którzy są obowiązkowo 
ubezpieczeni w ramach ustawowego programu emerytalnego ze względu na 
stosunek pracy z pracodawcą. Z tego modelu wyłączeni są urzędnicy, żołnierze 
i członkowie tzw. profesjonalnego programu emerytalnego.

V. Konwersja wynagrodzenia 

Wysokość roszczenia pracownika o konwersję jest ograniczona z góry i z dołu. 
Oznacza to, iż ustalono maksymalną stawkę na poziomie progu 4% dochodów 
w ustawowym programie emerytalnym (w 2005 r. było to 2 496 euro). Poza tym 
limitem pracownicy mogą dokonywać konwersji składników wynagrodzenia 
tylko za zgodą pracodawcy. Aby jednak, zapobiec tworzeniu niewielkich upraw-
nień (w małych zakładach pracy i niskich płacach), ustalono minimalną kwotę 
na konwersję wynagrodzeń w wysokości sto sześćdziesiątej miesięcznej kwoty 
referencyjnej zgodnie z § 18 ust. 1 SGB IV (tabela 1). W 2005 r. było to co naj-
mniej 181 euro rocznie. Kwota ta wynika z następującego obliczenia: (w 2005 r.) 
2.415 euro :160 = 15,09 x 12 miesięcy = 181,13 euro. Dokonując tych samych 
obliczeń dla 2018 r. będzie to minimalna kwota roczna w wysokości 228 euro. 



 Artykuł ekonomiczny | 311

W poniższej tabeli przedstawiono wartości odniesienia dla obliczenia dolnej 
granicy, rocznego wkładu w zakładowym programie zabezpieczenia na starość 
zarówno w starych jak i nowych landach.

Tabela 1. Wartość odniesienia w starych i nowych krajach związkowych zgodnie z § 18 ust. 1 
SGB IV w euro w ujęciu miesięcznym i rocznym

Źródło: opracowanie własne na podstawie T. Hoffmann, Aktuelle Werte: Bezugsgröße nach § 18 
SGB IV, http://www.aktuar-hoffmann.de/_bezugsgrobe_gemab_18_sgb_iv.html

Tylko jeśli pracownik dokona konwersji tego minimalnego wkładu, to zgod-
nie z prawem pracy ma on wobec swego pracodawcy roszczenie (żądanie) o kon-
wersje wynagrodzenia. Ponadto roszczenie ogranicza się do tego, że istniejące 
już umowy zamiany (konwersji) wynagrodzeń są zaliczane na poczet kwoty 
roszczenia, a zatem odpowiednio zmniejszają roszczenie. Sposób realizacji 
i związane z tym zachęty podatkowe nie mają znaczenia dla odliczenia. Zakła-
dowe programy emerytalne finansowana przez pracodawcę nie są zaliczane. 
Przy ustalaniu limitów, w każdym przypadku podaje się dynamiczne zmienne 
obliczeniowe z ustawy o ubezpieczeniach społecznych, które są corocznie dosto-
sowywane do średniego poziomu wynagrodzeń. Obowiązuje nie tylko bieżące 
wynagrodzenie (miesięczne), ale także jednorazowe świadczenie, takie jak płat-
ność bożonarodzeniowa lub świąteczna. Jeżeli pracownik chce przelać bieżące 
wynagrodzenie, pracodawca może zabezpieczyć się przed nieproporcjonalnymi 
obciążeniami administracyjnymi związanymi z przekazywaniem składek, nale-
gając na konwersję składek w bieżącym roku kalendarzowym według tej samej 
stawki. W odniesieniu do tego, czy, w jakim zakresie i na jakich warunkach 
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można domagać się roszczenia o odroczoną rekompensatę, duże znaczenie 
mają układy zbiorowe.

Od 2001 r. pracownicy objęci układami zbiorowymi mogą dokonać przeli-
czenia wynagrodzeń na podstawie zbiorowych składników wynagrodzenia, jeśli 
pozwala na to zbiorowe porozumienie. Bez odpowiedniego otwarcia układu 
zbiorowego porozumienie o zamianie wynagrodzenia może zostać zawarte tylko 
dla tych, którzy są objęci taryfą lub którzy nie są związani umową zbiorową.

Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych daje stronom szansę 
na przekształcenie uprawnień do odroczonej rekompensaty w drodze układów 
zbiorowych. Możliwe jest również odejście od wymogów prawnych, na przykład 
poprzez szczegółowe zasady ustalania procedury lub kwoty wymienialnych ele-
mentów wynagrodzenia. Możliwe są również ograniczenia dotyczące pewnych 
płatności, takich jak urlop lub zasiłek bożonarodzeniowy. Albo na przykład 
konwersja nadgodzin lub kredytu czasu pracy. Pracownik ma dwie możliwości 
zamiany części swoich wynagrodzeń w zakładowym systemie emerytalnym.  

Opcja 1: przeliczenie wynagrodzenia z dochodu brutto („Eichel-Förderung“). 
Składki są wówczas wolne od podatku i (do 2008 r. włącznie) wolne od składek 
na ubezpieczenia społeczne, ale świadczenia emerytalne muszą być w pełni 
opodatkowane (późniejsze, przesunięte w czasie opodatkowanie) i zwykle pod-
legają obowiązkowi płacenia składek w ustawowym ubezpieczeniu zdrowotnym 
i długoterminowym.

Opcja 2: przeliczenie wynagrodzenia z dochodu netto („dopłata Riester”). 
Pracownik może nalegać, aby pracodawca zapewnił mu drogę wdrożenia, która 
umożliwi mu skorzystanie z tego świadczenia. Dzieje się tak w przypadku ubez-
pieczeń bezpośrednich, kasy emerytalnej lub funduszu emerytalnego i obej-
muje obowiązek podatkowy i składkowy w odniesieniu do odpowiednich kwot 
zamiany wynagrodzenia. Świadczenia emerytalne w pełni podlegają opodatko-
waniu i zwykle pełnemu obowiązkowi opłacania składek w ustawowym ubez-
pieczeniu zdrowotnym i długoterminowym.

Pracownik może również skorzystać z obu sposobów odroczonego wyna-
grodzenia. Jednak wsparta przez dotacje, będzie tylko część, która została opo-
datkowana i wniesiona na etapie finansowania. 

Rozprzestrzenianie pracowniczych systemów emerytalnych znacznie wzrosło 
od czasu wprowadzenia reformy emerytalnej z 2001 roku - co wynika z raportu 
bezpieczeństwa emerytalnego w 2016 roku i przeprowadzonego przez TNS Infra-
test w 2015 badania. Liczba aktywnych uprawnień nabytych (uprawnionych do 
świadczeń) z 14,6 mln w 2001 r. wzrosła do 20,4 miliona w 2015 roku. Przyrost 
wynosi około 40 procent. Jednakże ogólny przyrost liczby uprawnionych w dużej 
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mierze nastąpił w latach 2001-2005 i wyraźnie stracił na dynamice w ostatnich 
latach. Od 2013 r. wzrost liczby uprawnionych do świadczeń (zakładowych 
ubezpieczeń emerytalnych) nie nadąża za wzrostem liczby pracowników.

Największy wzrost uprawnień emerytalnych odnotowano w funduszach eme-
rytalnych w ostatnich latach. Podczas gdy w 2001 r. tylko ok. 1,4 miliona benefi-
cjentów funduszy emerytalnych sektora prywatnego miało aktywne uprawnienia, 
liczba ta wzrosła o około 243% do nieco ponad 4,8 miliona do grudnia 2015 
roku. Z wyjątkiem dodatkowych funduszy emerytalnych w służbie cywilnej, 
wzrost ten można również zaobserwować w innych kanałach wdrażania. Ścieżka 
wdrażania funduszy emerytalnych, która została ustanowiona dopiero w 2002 r., 
również rozwija się pozytywnie. Jednak znaczenie obecnych około 0,4 miliona 
wnioskodawców jest nadal znacznie niższe niż liczba kandydatów w tradycyjnych 
ścieżkach wdrażania bAV.

Tabela 2. Aktywne zakładowe zabezpieczenia emerytalne osób uprawnionych wg sposobów 
realizacji w latach 2001-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2016), 
Ergänzender Bericht der Bundesregierung zum Rentenversicheungsbericht 2106 gemäß § 154 
Abs. 2 SGB VI Alterssicherungsbericht, s. 131.

VI. Dotacja państwowa „Riester-Förderung”

Szerszego wyjaśnienia wymaga pomoc państwa Riester-Forderung. Dla wielu 
pracowników, bowiem dotacja Riester może być w przyszłości interesująca 
w planie emerytalnym firmy, a eksperci oczekują znacznie większego popytu. Od 
czasu reformy emerytalnej z 2001 r. promowano tworzenie tego dodatkowego 
planu emerytalnego finansowanego z akumulacji kapitału. W tym przypadku 
ustawodawca myślał o prywatnym świadczeniu, a w szczególności o różnych 
formach emerytur pracowniczych, które w ostatnich latach, z powodu niskiego 
oprocentowania, coraz bardziej spadały. Zarówno pracodawca, jak i pracownik 
są zachęcani do wniesienia składek do pracowniczego programu emerytalnego 
w celu poprawy opieki nad pracownikiem. Pomoc państwa przyznawana jest 
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pracownikom, którzy są obowiązkowo ubezpieczeni w ramach ustawowego 
systemu ubezpieczenia emerytalnego. Ta grupa ludzi powinna być szczególnie 
promowana, ponieważ musi oczekiwać niższych świadczeń z ustawowego ubez-
pieczenia emerytalnego z powodu obniżenia poziomu emerytury i przejścia 
na pełne opodatkowanie emerytury. Chociaż urzędnicy państwowi, sędziowie 
i żołnierze mają również prawo do „dotacji Riester”, nie mogą tego osiągnąć 
w ramach zakładowego programu emerytalnego.

Dotacje państwowe obejmują: ubezpieczenia bezpośrednie, kasy emerytalne 
i fundusze emerytalne, jeżeli zagwarantowana jest dożywotnia emerytura. Pry-
watne umowy emerytalne muszą być certyfikowane, aby otrzymać finansowanie 
(takie kryteria obejmują bieżące dobrowolne składki, całożyciowe świadcze-
nia emerytalne, gwarantowane składki). Jednak w kontekście pracowniczych 
programów emerytalnych certyfikacja przewidziana przez innych dostawców 
produktów emerytalnych nie jest wymagana, ponieważ pracownicze świadcze-
nia emerytalne już spełniają porównywalne minimalne standardy. Od 2002 r. 
państwo subsydiuje składki własne pracowników na budowę dodatkowych 
świadczeń emerytalnych. Ulga podatkowa jest ograniczona w górę i w dół. Ogra-
niczenie jest dokonywane przez tak zwaną ilość bazową. Kwota podstawowa to 
minimalna kwota wkładu własnego, którą należy zapłacić za przyznanie upraw-
nień. Ta podstawowa kwota została ujednolicona w ramach ustawy o przyszłej 
starości do 60 euro rocznie, wcześniej zależała od liczby posiadanych dzieci. 
Górny limit to ustawienie górnych limitów dla potrącenia specjalnego. Dodatki 
lub specjalne potrącenia są przyznawane jako alternatywa. Dodatki są korzystne 
w obszarach o niższym dochodzie, a specjalne potrącenia (odliczenie) są bardziej 
korzystne w obszarach dla wyższych dochodów. Test owych korzyści przepro-
wadza urząd skarbowy.

Składki pracownicze w 2005 r. kwalifikowalne wynosiły 1 050 euro rocznie. 
W latach 2006-2008 odpowiednio wzrosły do 1 575 euro i 2 100 euro rocznie. 
Wsparcie w formie dodatków składa się z dodatku podstawowego i zasiłku na 
dziecko, które w dalszej fazie, od 2008 r. rosło corocznie w następujący sposób:

•	 154 € (dodatek podstawowy, w małżeństwie dla każdego z małżonków) 
plus;

•	 185 € na każde dziecko, które należy wziąć pod uwagę.
W okresie od 2002 do 2007 r. obowiązywały niższe niż obecnie kwoty, według 
następujących przyrostów:
Podstawowe okresy oceny uprawnień:

•	 2002 i 2003 do 38 €
•	 2004 i 2005 do 76 €
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•	 2006 i 2007 do 114 €
•	 od 2008 r. do 154 €
Okresy pobierania zasiłku rodzinnego:
•	 2002 i 2003 do 46 €
•	 2004 i 2005 do 92 €
•	 2006 i 2007 do 138 €
•	 2008 r. do 185 €
Dodatki powyższe były przyznawane tylko wtedy, gdy została wniesiona 

pewna minimalna składka. Początkowo było to 1% (2002/2003) dochodu pod-
legającego składkom w poprzednim roku kalendarzowym. Od 2004 r. mini-
malny wkład własny wynosił 2% dochodu składkowego z poprzedniego roku 
kalendarzowego. W latach 2006/2007 było to 3% a od 2008 r., 4% dochodów 
składkowych z poprzedniego roku kalendarzowego. Dodatki są doliczane do 
minimalnego wkładu własnego, co oznacza, że minimalny wkład własny (60 
euro) jest pomniejszony o te świadczenia. Jeżeli jednak, minimalny wkład wła-
sny nie zostanie osiągnięty, świadczenie zostanie proporcjonalnie zmniejszone. 
Jeśli jest to korzystniejsze dla podatnika, kwalifikujące się składki emerytalne 
mogą być również zgłaszane jako wydatki specjalne. Odliczenie specjalne będzie 
korzystniejsze niż subsydium, jeżeli oszczędności podatkowe ze specjalnego 
odliczenia przekraczają kwotę subsydium. Z jednej strony, w przypadku rodziny 
z dwójką dzieci dotacja do zasiłku - niezależnie od dochodu - wynosiła w 2005 r. 
336 euro. Na sumę te składały się dwa podstawowe dodatki w wysokości 76 euro 
plus dwa zasiłki dla dzieci po 92 euro każdy. Wówczas oczekiwano, że rodzina 
osiągnie dochód do opodatkowania w wysokości 30 000 euro a kwalifikujące się 
składki emerytalne wyniosą 600 euro. W tych stosunkach dochodowych oszczęd-
ności podatkowe wynikające ze specjalnego odliczenia składek wyniosłyby 158 
euro. Subsydium w wysokości 336 euro było zatem znacznie tańsze. Z drugiej 
strony, jeśli rodzina ma wysoki dochód podlegający opodatkowaniu, na przykład 
60 000 euro, wówczas urząd skarbowy uwzględnia korzystniejsze specjalne odli-
czenie przy ustalaniu zobowiązania podatkowego. Odliczenie specjalne od tej 
sytuacji dochodowej z kwalifikującą się składką emerytalną w wysokości 1050 
euro wobec oszczędności podatkowych w 2005 r. w wysokości 350 euro, a zatem 
przekraczało kwotę dotacji w wysokości 336 euro. Co istotne, to od pracownika 
zależy, z jakiego rodzaju wsparcia skorzysta. Decyzja w sprawie modułu dotacji 
nie wyklucza jednak korzystania z innych dodatków. 

Emerytury pracownicze zapewniają bowiem wszystkie opcje: 
•	 ubieganie się o dodatki za przeliczenie wynagrodzenia z dochodu netto 

(„dopłata Riester”),
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•	 wpłacanie składki do funduszu emerytalnego, ubezpieczenia bezpośred-
niego lub kasy emerytalnej za pośrednictwem konwersji wynagrodzenia 
bez podatku („dopłata Eichel”), 

•	 zastosowanie opcji zryczałtowanego opodatkowania w przypadku starych 
umów (ubezpieczenie bezpośrednie, fundusz emerytalny).

VII. Korzyści z emerytur pracowniczych 
w porównaniu z prywatnymi emeryturami

Coraz bardziej staje się jasne, iż nie można polegać wyłącznie na ustawowych 
świadczeniach emerytalnych. Podczas gdy osoby w wieku od 50 do 65 lat mogą 
dziś jeszcze utrzymać poziom życia jedynie dzięki ustawowej emeryturze, to 
całkiem inaczej wygląda to dla osób w wieku od 20 do 34 lat. Im będzie – wg 
dzisiejszej siły nabywczej - brakowało średnio ok. 800 euro miesięcznie. Eme-
rytura ustawowa jest ważna, ale sama nie wystarczy. Według badań większość 
obywateli musi zapewnić sobie dodatkowe zabezpieczenie, a zwłaszcza dotyczy 
to młodych ludzi. 

Zasadniczo obydwa dodatkowe programy emerytalne - zarówno pracownicze 
programy emerytalne jak i prywatne emerytury są odpowiednim uzupełnieniem 
ustawowego ubezpieczenia emerytalnego. Możliwe jest również połączenie obu 
planów emerytalnych. Bowiem, w porównaniu z prywatnymi emeryturami, 
emerytury pracownicze mają wiele zalet:

•	 są bardzo wydajne (korzystny stosunek między wkładem a świadcze-
niem, tj. korzystna proporcja cena-świadczenie ze względu na zbiorowego 
porozumienia);

•	 są łatwiejsze i bezpieczniejsze dla pracownika (wybór dostawcy usług 
finansowych jest pominięty, ponieważ zakładowy system emerytalny jest 
obsługiwany przez pracodawcę i dodatkowo zabezpieczony);

•	 oferują możliwość korzystania z różnych opcji finansowania (zachęty 
podatkowe wykraczające poza dotację);

•	 oferują wysoką jakość opieki (ubezpieczenie na wypadek niewypłacal-
ności zobowiązań emerytalnych, dostosowanie emerytur pracowniczych 
do utraty siły nabywczej);

•	 oferuje także korzyść z reguły ścisłego powiązania zobowiązania do 
świadczeń z ustawowym ubezpieczeniem emerytalnym;

•	 są pożądane społeczno-politycznie i  dla poszczególnych znaczą-
cych elementów osiągnięcia, które mogą być realizowane tanio, tylko 
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w zbiorowych systemach zaopatrzenia, jak na przykład wcześniejsza 
ochrona przy niepełnosprawności.

Mimo wprowadzenia różnego rodzaju pomocy w rozpowszechnianiu zakła-
dowego zaopatrzenia na starość, tylko niektóre branże troszczą się o lepsze 
dodatkowe zabezpieczenie na utrzymanie wyższego standardu w przyszłości 
(wykres 4).

Wykres 4. Popularność zakładowego zabezpieczenia na starość w poszczególnych branżach

Źrodło: opracowanie własne na podstawie Bundesministerim fur Arbeit und Soziales, Alterssi-
cherungsbericht, stan: koniec 2012.  

Według wskazanego wyżej badania, należy kierować się trzema tak zwanymi 
warstwami ostrożności określającymi poziom przyszłej emerytury:

Warstwa 1 - świadczenia z tytułu starości, tj. ustawowe ubezpieczenie eme-
rytalne, służba cywilna i pracowniczy program emerytalny, ma średnią stopę 
zastąpienia równą 48,9 procent. Około 33,5 miliona pracowników ma roszczenia 
z tej warstwy. 

Warstwa 2 - dodatkowa emerytura: emerytura w systemie Riester, emerytury 
pracownicze i dodatkowa służba publiczna. 19,6 miliona ludzi w Niemczech ma 
do tego roszczenia. Te 19,6 mln ludzi, którzy, oprócz roszczeń z pierwszej warstwy 
posiada również wierzytelności z drugiej warstwy, osiągnie stopy zastąpienia 
średnio ponad 60 procent ostatniego wynagrodzenia brutto, a tym samym może 
kontynuować według wszelkiego prawdopodobieństwa swój poziomu życia 
w starszym wieku. 
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Warstwa 3 - Inwestycje kapitałowe: na przykład prywatna emerytura, 
oszczędności, akcje lub nieruchomości. Około 15,7 miliona osób ma roszczenia 
z wszystkich trzech warstw.

Ci, którzy mają roszczenia z drugiej warstwy, osiągają średnio wskaźnik 
zastąpienia na poziomie 61,8 procent, choć różnice zachodzą w poszczególnych 
grupach wiekowych.

VIII. Reforma emerytalnego wsparcia 

Ustawa emerytalna weszła w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. Przed tą datą 
zakładowe programy emerytalne były częściowo opodatkowane na (wczesnym) 
etapie finansowania, a częściowo (na dalszym etapie) w fazie świadczenia. Har-
monogram i wysokość opodatkowania różniły się w zależności od procedury. 
Ustawa o przyszłych przychodach z emerytury harmonizuje opodatkowanie 
i upraszcza je w długim okresie. Stanowi jednocześnie – po okresie przejściowym 
– systematyczną zmianę systemu, sprowadzając ją do późniejszego, jednolitego 
opodatkowania wszystkich kanałów realizacji. Opodatkowanie z dołu (nachgela-
gerte Besteuerung) oznacza, iż ustanowienie zakładowego programu emerytal-
nego (etap finansowania) nie jest powiązane z opodatkowaniem emerytalnym 
pracownika. Składki i świadczenia odprowadzane funduszowi emerytalnemu 
są wolne od podatku. Opodatkowanie ma miejsce w fazie świadczenia, gdy 
wypłacane są emerytury. Oprócz późniejszego opodatkowania (z dołu), przed 
wprowadzeniem ustawy o dochodach z emerytury istniała możliwość wcze-
śniejszego opodatkowania (z góry) w przypadku ubezpieczeń bezpośrednich 
i funduszy emerytalnych.

Z kolei opodatkowanie z góry (vorgelagerte Besteuerung) oznacza, że składka 
pracodawcy na system emerytalny podlega podatkowi dochodowemu. W fazie 
wypłaty emerytury (faza świadczenia) opodatkowaniu podlegał jedynie dochód 
odsetkowy. Ze względu na uzasadnione oczekiwania, możliwość opodatkowania 
z góry starych zobowiązań (przyznanych przed 1 stycznia 2005 r.) nie zostały 
nagle zniesione. Przy spełnieniu pewnych warunków opodatkowanie takie może 
zostać nadal utrzymane.

Do tej pory istniały różne zwolnienia podatkowe na etapie świadczenia, 
w zależności od wybranej drogi wdrożenia i decyzji w sprawie ubiegania się 
o opodatkowanie na poziomie wyższego lub niższego szczebla. Indywidualne 
uprawnienia są w sposób ciągły zmniejszane, w okresie przejściowym o dłu-
gości 35 lat, do jednolitej wartości. Obniżenie tych ulg podatkowych odbywa 
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się zgodnie z tzw. zasadą kohortową, co oznacza, że wysokość świadczenia 
jest ustalana na początku emerytury i zasadniczo obowiązuje przez całe życie. 
W związku z tym roczne świadczenia emerytalne zawsze otrzymują takie same 
korzyści podatkowe, jak procent uzyskanego dochodu. W przypadku podwyżek 
emerytur w następnym roku, ulgi podatkowe są ustalane na niższym poziomie, 
tak aby nowi emeryci w 2040 r. jako pierwszy rocznik otrzymywali korzyści 
(ulgi) podatkowe w kwocie docelowej zryczałtowanej stawki o wartości 102 euro. 
Podsumowując należy dodać, iż ustawa ta zmienia w  istocie podatkową 
sytuację zabezpieczenia emerytalnego pracownika, a skutki dla pracodawcy są 
wyłącznie pośredniego rodzaju. 

 IX. Podsumowanie

W wyniku zachodzących zmian demograficznych, zapewnienie przyszłej eme-
rytury może być bardziej stabilne tylko wówczas, jeśli opiera się na kilku silnych 
filarach. Dlatego, powinno się dążyć do systemowego wzmacniania pracowni-
czych programów emerytalnych. Musi to być także oczywiste i samozrozumiałe 
dla pracowników małych i średnich firm. Z tego powodu należy tworzyć warunki, 
aby emerytury firmowe znalazły szerokie zastosowanie nawet w małych firmach. 
W tym celu należy prowadzić badania, w jaki sposób i w jakim stopniu można 
ograniczyć potencjalne bariery wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Rów-
nież w kontekście europejskim należy zapewnić utrzymanie dobrych warun-
ków ramowych dotyczących pracowniczych programów emerytalnych, gdyż 
problem publicznych emerytur ma zasięg znacznie szerszy niż tylko krajowy. 
Dodatkowo, tradycyjna rola pracowniczych programów emerytalnych będąca 
uzupełnieniem wobec ustawowej emerytury standardowej, jest prawie wyłącznie 
finansowana przez pracodawcę, przez co jest najważniejszym świadczeniem 
socjalnym pracodawcy a zarazem dobrowolnym. Nowa rola pracowniczych 
programów emerytalnych realizowana poprzez reformę Riester-Forderung ma 
na celu częściowe zastąpienie, czyli obniżenie poziomu emerytury w ustawowym 
ubezpieczeniu emerytalnym, które powinno (przynajmniej częściowo) zostać 
przejęte właśnie przez zakładowy system emerytalny. Cel połączenia obu tych 
elementów (ustawowej i pracowniczej emerytury) ma umożliwić utrzymanie 
standardu bezpieczeństwa życia w przyszłości. Finansowanie przez pracowników 
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lub finansowanie mieszane powoduje, iż pracownicy mogą również współpra-
cować z organizacjami pożytku publicznego, jeśli pracodawca sam nie wpłaca 
składek. 
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Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kompleksowych, złożonych zasad 
funkcjonowania pracowniczych programów emerytalnych w Niemczech, w kraju który 
jest bogaty w doświadczenia organizacji systemów emerytalnych. Z analizy wynika, że 
w obliczu coraz większych problemów publicznego zabezpieczenia emerytalnego, pań-
stwo musi być aktywne w obszarze tworzenia dodatkowego zabezpieczenia finansowego 
na starość, aby system ten mógł się rozwinąć na szeroką skalę. 

SŁOWA KLUCZOWE: formy pracowniczego zabezpieczenia emerytalnego, reforma 
emerytalna, problemy publicznego zabezpieczenia emerytalnego

Summary
The purpose of this article is to present comprehensive principles of the functioning 
of employee pension programs in Germany, in a country that is rich in experience of 
organizing pension systems. The analysis shows that in the face of increasing problems 
of public pension security, the state must be active in the area of creating additional 
financial security in old age, so that the system could develop on a large scale.

KEY WORDS: forms of occupational retirement provision, pension reform, problems 
of public pension security.
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Szymon Rożek

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego 
z dnia 25 maja 2017 r., II CSK 520/16
Gloss to the Decision of the Supreme Court from 25 May 2017, II CSK 520/16

I. Wstęp

Przepis art. 162 Kodeksu postępowania cywilnego1 jest narzędziem stawiającym 
wysokie wymogi wobec stron procesu, o istotnym, a niekiedy decydującym 
wpływie na wynik postępowania. Wraz ze zmianami Kodeksu postępowania 
cywilnego postępuje zmiana wykładni tego przepisu oraz rośnie jego doniosłość 
praktyczna. Rygorystyczna wykładnia tego przepisu może skutkować ogranicze-
niem czy naruszeniem praw o fundamentalnym charakterze, jakim jest prawo 
do sądu, stąd też orzeczenia liberalizujące warunki stosowania art. 162 k.p.c., 
zasługują na aprobatę. 

Takim orzeczeniem jest glosowany wyrok z dnia 25 maja 2017 r., II CSK 
520/162, w którym Sąd Najwyższy uznał, że: „Poczynając od 3 maja 2012 r. tylko 
pouczenie strony, działającej bez profesjonalnego pełnomocnika, o treści m.in. 
art. 162 k.p.c., skutkuje stosowaniem wobec niej rygorów tegoż przepisu, oczy-
wiście poza wymogiem wskazywania przez taką stronę konkretnych przepisów 
Kodeksu postępowania cywilnego, których naruszenie nastąpiło. Z kolei brak 
pouczenia o treści art. 162 k.p.c. powoduje, że strona nie traci prawa powoływa-
nia się na uchybienie przepisom postępowania, choćby nie zgłosiła zastrzeżenia 
do protokołu we właściwym czasie. Jeżeli przebiegu posiedzenia nie utrwala 
się za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk lub dźwięk i obraz - należy 
o pouczeniu uczynić stosowny wpis w protokole posiedzenia (art. 158 § 2). Brak 
tego pouczenia wyklucza zastosowanie art. 162 k.p.c.”. 

 1 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., cyt. dalej jako k.p.c. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1360 ). 
 2 LEX nr 2334880 . 
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II. Stan faktyczny i stanowisko sądów

Komentowane orzeczenie zapadło w sprawie o zapłatę za produkty rolne dostar-
czone przez powódkę M. B. w wykonaniu umowy kontraktacji pozwanej spółce 
P. Export - Import Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) obecnie P. 
Export - Import Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą (...).Wyro-
kiem z dnia 20 października 2014 r. Sąd Okręgowy oddalił powództwo przyjmu-
jąc, że nawet w wypadku uznania istnienia łączącej strony umowy kontraktacji, 
powódka nie udowodniła, że umowę wykonała i dostarczyła towar pozwanemu 
bądź wskazanemu przez niego odbiorcy.

W apelacji od wyroku Sądu I instancji, powódka zarzuciła między innymi 
naruszenie art. 207 § 6 k.p.c. w zw. z art. 217 k.p.c. poprzez błędną ich wykładnię, 
skutkującą oddaleniem jej wniosków dowodowych, w tym wniosku o dopusz-
czenie dowodu z zeznań świadków, a także dowodów wnioskowanych pismem 
z dnia 31 sierpnia 2014 r. 

Sąd Apelacyjny oddalił apelację powódki. Ustalił, że strony łączyła umowa 
kontraktacji. Nie uznał jednak za skuteczny zarzutu naruszenia art. 207 § 6 k.p.c., 
podnosząc, że powódka obecna na pierwszej rozprawie w dniu 25 lutego 2014 r., 
na której oddalono jej wnioski dowodowe, nie zgłosiła stosownego zastrzeżenia 
w trybie art. 162 k.p.c.- co skutkowało utratą prawa do powoływania się na uchy-
bienia w tym zakresie. Sąd II instancji przyjął ponadto, że materiał dowodowy 
nie wskazywał, dlaczego powódka przesyłała produkty rolne do podmiotów 
innych niż pozwana czy jej jedyny udziałowiec. 

W skardze kasacyjnej powódki, obok zarzutu naruszenia art. 613 § 1 k.c., 
podniesiono zarzut naruszenia art. 207 § 6 w zw. z art. 217 i 162 k.p.c. poprzez 
błędną wykładnię tych przepisów, skutkującą oddaleniem wniosków dowodo-
wych powódki, m.in. dotyczących dowodów z zeznań świadków. Naruszenie 
art. 162 k.p.c. miało polegać także na przyjęciu, że powódka nie zgłosiła zastrze-
żenia w trybie art. 162 k.p.c. po zwrocie jej pisma z dnia 31 sierpnia 2014 r. 

Glosowanym wyrokiem Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego 
i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania. Podstawą takiego rozstrzy-
gnięcia było uznanie za trafny zarzutu naruszenia art. 162 k.p.c., do jakiej doszło 
poprzez przyjęcie przez sąd odwoławczy, że powódka nie składając zastrzeże-
nia w trybie tego przepisu utraciła możliwość powoływania się na uchybienia 
w zakresie oddalenia wniosków dowodowych. Sąd Najwyższy powołał się na 
pogląd funkcjonujący przed zmianą Kodeksu postępowania cywilnego, doko-
naną ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania 
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cywilnego3, zgodnie z którym rygor z art. 162 k.p.c. nie miał zastosowania do 
strony niereprezentowanej przez zawodowego pełnomocnika, jeżeli nie została 
ona pouczona o treści tego przepisu. Przyjmując, że treść powołanego przepisu 
i jego nowa wykładnia nie jest powszechnie znana uznawano, że niezłożenie 
zastrzeżenia w trybie art. 162 k.p.c. w sytuacji braku stosownego pouczenia 
winno być z reguły uznane za niezawinione. Zmiana kodeksu postępowania 
cywilnego dokonana wskazaną wyżej ustawą wprowadziła do niego art. 210 § 21, 
który wprost statuuje obowiązek pouczenia strony występującej bez adwokata, 
radcy prawnego, rzecznika patentowego czy radcy Prokuratorii Generalnej RP, 
m.in. o treści art. 162 k.p.c. Po tej nowelizacji jedynie pouczenie strony działającej 
bez profesjonalnego pełnomocnika skutkuje stosowaniem wobec niej rygorów 
wynikających z przepisu art. 162 k.p.c., za wyjątkiem obowiązku wskazania 
konkretnych przepisów, które miały zostać naruszone. Brak zaś pouczenia powo-
duje, że strona nie traci prawa do powoływania się na uchybienia przepisom 
postępowania, choćby zastrzeżenia nie zgłosiła.

W ocenie Sądu Najwyższego, sąd odwoławczy nie zbadał powyższych oko-
liczności a także w żaden sposób nie odniósł się do zarzutu zwrotu pisma pro-
cesowego z dnia 31 sierpnia 2014 r., mimo, iż powódka zgłosiła w tym zakresie 
zastrzeżenie w trybie art. 162 k.p.c. Powyższe skutkowało uznaniem skargi 
kasacyjnej za uzasadnioną.

III. Ocena stanowiska Sądu Najwyższego

Analiza komentowanego orzeczenia dotyczyć będzie wyłącznie kwestii proce-
sowych, a dokładniej, stosowania art. 162 k.p.c. Przepis ten nakłada na strony 
obowiązek odnoszący się do tego, aby w toku posiedzenia, a jeżeli nie były 
obecne, na najbliższym posiedzeniu zwróciły uwagę sądu na uchybienia prze-
pisom postępowania, wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do protokołu. Stronie, 
która zastrzeżenia nie zgłosiła, nie przysługuje prawo powoływania się na takie 
uchybienia w dalszym toku postępowania, chyba, że chodzi o przepisy postępo-
wania, których naruszenie sąd powinien wziąć pod rozwagę z urzędu, albo gdy 
strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła zastrzeżeń bez swojej winy. 

Zasadniczym celem tej regulacji ma być dążenie do usunięcia na możli-
wie najwcześniejszym etapie postępowania popełnionych przez sąd błędów 

 3 Dz.U. Nr 233, 1381.
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proceduralnych4, bowiem wady procesu podlegają dynamicznemu rozwojowi, 
przekształcając się na końcu w patologię procesową, ujawniającą się w naj-
słabszych punktach procesu5. Nie mniej istotny jest inny jeszcze aspekt tego 
rozwiązania, związany z przeciwdziałaniem przewlekłości postępowania. Art. 
162 k.p.c wymusza bowiem na stronach szybkość działania i pewien rodzaj 
lojalności procesowej, zapobiega utrzymywaniu przez strony niedostrzeżonych 
przez sąd uchybień procesowych jako „ukrytej broni” z zamiarem ich wykorzy-
stania na późniejszym etapie postępowania6 w zależności od oceny zapadłego 
rozstrzygnięcia. Taka zresztą była geneza wprowadzenia tej instytucji w dawnym 
Kodeksie postępowania cywilnego7. 

Mimo, że omawiana regulacja istnieje w kodeksie postępowania cywilnego 
od chwili jego wejścia w życie i nie stanowi żadnego novum, przez długi czas 
właściwie nie funkcjonowała w orzecznictwie i trafnie uznawana była za jedną 
z martwych norm procedury cywilnej 8. Stan ten nie powinien budzić wątpliwo-
ści przy uwzględnieniu konstrukcji tego przepisu wyłączającej jego stosowanie 
w odniesieniu do przepisów, których naruszenie sąd winien brać pod uwagę 
z urzędu, oraz funkcjonującego modelu postępowania cywilnego zakładają-
cego szerokie obowiązki podejmowania przez sąd czynności niezależnie od 
inicjatywy stron (z urzędu), jak i wreszcie modelu rewizji, z limitowanym kata-
logiem zarzutów. Dopiero kolejne zmiany Kodeksu postępowania cywilnego 
zwiększające kontardyktoryjność procesu i podnoszące wymagania w zakresie 
inicjatywy procesowej stawiane stronom, a przede wszystkim zawodowym peł-
nomocnikom, spowodowały istotny wzrost znaczenia art. 162 k.p.c.9. Należałoby 
wskazać tu przede wszystkim na nowelizacje dokonane ustawami z dnia 1 marca 
1996 r.10, z dnia 2 lipca 2004 r.11 i z dnia 22 grudnia 2004 r.12. Pierwsza z nich 

 4 E. Obara Zastrzeżenia wnoszone do protokołu posiedzenia, „Przegląd Sądowy” 2008, nr 1, 
s. 142.
 5 P. Osowy, Uchybienia procesowe sądu, „Przegląd Sądowy” 2005, nr 7-8, s. 100.
 6 A. Łazarska, Rzetelny proces cywilny, Warszawa 2012, s. 645. 
 7 E. Obara, op. cit.
 8 P. Osowy, Uchybienia…, s. 101. 
 9 Zob. A. Nogal, Zastrzeżenia do protokołu – przepis, który konserwuje sędziowskie błędy, 
Rzeczpospolita z dnia 6 lutego 2016 r. 
 10 Ustawa z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporzą-
dzeń Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym, 
Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. z 1996, Nr 43, poz. 189). 
 11 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw, (Dz.U. 2004, Nr 172, poz. 1804).
 12 Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego 
oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, (Dz. U. z 2005, Nr 13, poz. 98). 
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zniosła system rewizyjny na rzecz apelacji pełnej, druga zaś dokonała istotnej 
zmiany art. 5 k.p.c., eliminując obowiązek udzielania przez sąd wskazówek co 
do czynności procesowych, na rzecz niezbędnych pouczeń udzielanych w razie 
uzasadnionej potrzeby. Przed rokiem 1999 problem stosowania art. 162 k.p.c. 
sporadycznie pojawiał się w orzecznictwie Sądu Najwyższego13 a orzeczenia 
o kluczowym znaczeniu zapadły w latach 2005 i 2006 14. Obecnie przepis ma 
już istotne znaczenie praktyczne, a kierunki nowelizacji Kodeksu postępowania 
cywilnego wskazują, że tendencja ta utrzyma się. 15

Omawiane orzeczenie jest o tyle ważkie, że odnosi się do najczęstszej chyba 
usterki będącej przedmiotem sygnalizacji w trybie art. 162 k.p.c., tj. oddale-
nia wniosków dowodowych, w szczególności opartego na art. 207 § 6 k.p.c. 
Powszechność zastrzeżeń dotyczących postępowania dowodowego wynika z tej 
prostej przyczyny, że postępowanie dowodowe w szerszym lub węższym zakresie 
prowadzone jest w istocie w każdym procesie cywilnym (postępowaniu niepro-
cesowym), w którym wyznaczona została rozprawa (art.210 § 3 k.p.c.). 

Krótko wskazać należy w tym miejscu, że uchybieniami, które winny być 
brane przez sąd pod uwagę z urzędu (a więc nie wymagającymi sygnalizacji 
w trybie art. 162 k.p.c.) są przede wszystkim uchybienia skutkujące nieważnością 
oraz wymienione w art. 202 k.p.c. zdanie drugie16. Rozstrzygnięcia w zakresie 
postępowania dowodowego zapadają w postaci postanowień, a uchybienia w tym 
zakresie nie należą do wskazanych wyżej kategorii.

Za niesporny uznać należy pogląd, zgodnie z którym prekluzja wynikająca 
z art. 162 k.p.c. odnosi się także do możliwości podniesienia zarzutu naruszenia 
przepisów procesowych w ramach środka odwoławczego i obejmuje ona uchy-
bienia procesowe polegające na wydaniu przez sąd postanowienia.17 

W obecnym modelu postępowania cywilnego, co do zasady sąd nie będzie 
prowadził dowodów z urzędu, stąd też zazwyczaj oddalenie wniosku dowodowego 
spotka się z reakcją strony w postaci zgłoszenia do protokołu rozprawy odpo-
wiedniego zastrzeżenia. W  większości wypadków działanie takie motywowane 

 13 Z 40 orzeczeń Sądu Najwyższego do art. 162 k.p.c. opublikowanych w programie Legalis, 
jedynie 2 zostały wydane przed rokiem 1999. 
 14 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2005 r., III CZP 55/05, OSNC 2006, 
nr 9, poz. 144. 
 15 J. May, Stosowanie art. 162 k.p.c. do postanowień sądu w przedmiocie dopuszczenia dowodu 
w procesie cywilnym, „Przegląd Sądowy” 2014, nr 4, s. 40.
 16 M. Jędrzejewska, [w:] Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część pierwsza. 
Postępowanie rozpoznawcze, t. 1, pod. red. T. Erecińskiego, Warszawa 2007, s. 381.
 17 K. Weitz, O znaczeniu zastrzeżeń stron zgłaszanych do protokołu rozprawy na podstawie 
art. 162 k.p.c., „Palestra” 2006, nr 1-2, s. 222.
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jest tzw. ostrożnością procesową, czyli obawą o wynik procesu i niepewnością 
co do wpływu oddalenia takiego wniosku na rozstrzygnięcie. Praktyka ta o tyle 
nie powinna budzić wątpliwości18, że oddalenie wniosku dowodowego (pomi-
nięcie dowodu) w przeważającej liczbie przypadków będzie miało charakter 
ocenny – ocenie podlegać będzie przydatność dowodu dla wykazania określo-
nego faktu, znaczenie tego faktu dla rozstrzygnięcia, terminowość zgłoszenia 
wniosku i ewentualny wpływ wniosku spóźnionego na przedłużenie postępo-
wania, zgłoszenie dowodu wyłącznie dla zwłoki czy też zbędność prowadzenia 
określonego dowodu z uwagi na dostateczne wyjaśnienie spornych okoliczności. 

Oczywiście naruszenie przepisów postępowania polegać może nie tylko na 
wadliwym (bezpodstawnym) oddaleniu wniosku dowodowego, lecz także na 
uwzględnieniu wniosków niedopuszczalnych, jak również na wadliwym prze-
prowadzeniu dowodu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w razie oddalenia 
wniosku obowiązek wniesienia zastrzeżenia na podstawie art. 162 k.p.c. dotyczy 
tylko strony, której wniosek dowodowy został oddalony19. Wadliwe oddalenie 
(pominięcie) dowodu z przyczyn wyżej wymienionych może więc stanowić 
naruszenie przepisów art. 217 § 3 k.p.c., art. 207 § 6 k.p.c. czy art. 227 k.p.c. 

Łatwiejsze pod względem oceny, lecz jednocześnie znacznie rzadsze będą 
sytuacje, w których przeszkodą dla prowadzenia dowodu jest konkretny zakaz 
dowodowy, choć i tu nie sposób wyłączyć zaistnienia sporu, czy konkretna sytu-
acja objęta jest takim zakazem, szczególnie w wypadku prowadzenia dowodów 
z zeznań świadków przeciwko lub ponad osnowę dokumentu (art. 247 k.p.c.). 
Czasem oddalenie wniosków dowodowych może być skutkiem błędnej oceny 
przez sąd rzeczywistego problemu materialnoprawnego czy też mylnym przy-
jęciem wystąpienia okoliczności zwalniających z szerszego badania zasadności 
żądania, jak np. przedawnienie roszczenia czy też brak legitymacji. Te ostatnie 
sytuacje mają w kontekście art. 162 k.p.c. znaczenie o tyle mniejsze, że zazwy-
czaj wiązać będą się z naruszeniem prawa materialnego, mogącym stanowić 
skuteczny zarzut apelacji. 

Jak więc wskazano wyżej, w znacznej liczbie sytuacji przy oddaleniu wniosku 
dowodowego dochodzić będzie do istotnego procesu ocennego (w szczegól-
ności w sytuacji oddalenia wniosków dowodowych z powołaniem art. 217 § 2 
i 3 k.p.c., art. 207 § 6 k.p.c. czy art. 227 k.p.c.), obarczonego jak większość tego 

 18 Podnoszone są głosy, że zgłaszanie zastrzeżeń z obawy przed pominięciem jakiegoś 
uchybienia nie sprzyja powadze sądu i może wręcz dezorganizować i przedłużać posiedzenia 
sądowe – zob. J. May, Stosowanie, s. 55.
 19 Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2013r., V CSK 579/12, OSNC-ZD 2014, 
nr 2, poz. 38. 
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rodzaju procesów, ryzykiem dokonania błędnej oceny. Konsekwencje takiego 
błędu mogą mieć w kontekście wyniku procesu charakter najdalej idący i - jak 
w analizowanej sprawie – prowadzić do uznania, że istotne dla rozstrzygnięcia 
fakty nie zostały wykazane, a w konsekwencji do oddalenia powództwa. Przepisy 
procesowe powinny więc zapewniać właściwą kontrolę tego rodzaju rozstrzy-
gnięć, zaś ewentualne mechanizmy ją ograniczające nie mogą prowadzić do 
naruszenia praw stron czy też do wypaczenia wyniku postępowania. Niewątpliwe 
do mechanizmów ograniczających kontrolę należy art. 162 k.p.c. Trafnie wska-
zuje się w piśmiennictwie, że przepis ten wymaga od stron nieprezentowanych 
przez fachowego pełnomocnika znajomości prawa lepszej aniżeli od sądu, a jego 
stosowanie może prowadzić do naruszenia gwarancji prawa do rzetelnego pro-
cesu 20 i stanowić ograniczenie konstytucyjnego prawa do ochrony prawnej21.

Ustawodawca zmniejszył wynikające z zastosowania art. 162 k.p.c. niebezpie-
czeństwo ograniczenia możliwości obrony praw strony ograniczając jego dzia-
łanie do uchybień nie podlegających uwzględnieniu z urzędu oraz zapewniając 
możliwość podniesienia uchybienia procesowego w razie uprawdopodobnienia 
przez stronę, iż nie zgłosiła zastrzeżeń bez swojej winy. Kolejny mechanizm 
wzmacniający gwarancje procesu rzetelnego wprowadziła przywołana już ustawa 
z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego 
oraz niektórych innych ustaw, dodająca do przepisu art. 210 k.p.c, §21, w któ-
rym nałożono na sąd obowiązek pouczenia strony niereprezentowanej przez 
profesjonalistę o treści właśnie art. 162 k.p.c.

Również w judykaturze dostrzec można dążenie do zmniejszenia rygory-
zmu omawianej instytucji i zapewnienia pewnej lojalności sądu wobec stron 
postępowania. Przykładem może być choćby orzecznictwo wyłączające stoso-
wanie art. 162 k.p.c. w sytuacji, gdy sąd nie przeprowadzi dowodu bez wydania 
postanowienia oddalającego wniosek dowodowy22, czy też orzeczenia, które 
jeszcze przed wprowadzeniem wspomnianego art. 210 § 21 k.p.c. wskazywały, 
że przewidziane w art. 162 k.p.c. konsekwencje niezgłoszenia zastrzeżenia nie 
mają zastosowania w sytuacji, gdy strona nie była reprezentowana w sprawie 
przez zawodowego pełnomocnika i ani ona ani jej niezawodowy pełnomocnik 
nie zostali pouczeni przez sąd na podstawie art. 5 k.p.c. o treści art. 162 k.p.c.23. 

 20 A. Łazarska, Rzetelny…, s. 648. 
 21 J. May, Stosowanie…, s.44, R. Rycielski Konstytucyjne prawo do zaskarżenia orzeczenia 
a obowiązek zgłaszania zastrzeżeń w K.P.C., „Palestra 2009”, nr 9-10, s. 111 i nast.
 22 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2013 r. V CSK 370/12, LEX nr 
1472316, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2009 r., IV CSK 185/09, LEX nr 533055. 
 23 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2010 r., I CSK 181/10, LEX nr 818560. 
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Glosowany wyrok Sądu Najwyższego wpisuje się w ten kierunek orzecznictwa 
i nie ma charakteru przełomowego, zaś wskazana teza, w świetle jednoznacznego 
brzmienia art. art. 210 § 21 k.p.c. nie powinna budzić szczególnych kontrowersji. 
Oceniając więc pozytywnie zapatrywanie wyrażone w tym judykacie, wypada 
odnieść się do pewnych kwestii szczegółowych, związanych ze skutecznością 
pouczenia. Otóż wprowadzający odnośny obowiązek art. 210 k.p.c. jest przepi-
sem regulującym przebieg rozprawy. Wykładnia systemowa prowadzi więc do 
wniosku, że stosowne pouczenie winno zostać stronie udzielone właśnie w toku 
rozprawy. Zwyczajowo pouczenia w trakcie rozprawy udzielane są przez Prze-
wodniczącego ustnie. Zważywszy, że są one kierowane do osób co do zasady nie 
posiadających przygotowania prawniczego, z dużą pewnością można założyć, 
że przedstawiona hermetycznym językiem prawniczym instytucja procesowa 
o złożonym charakterze pozostanie niezrozumiała dla przeważającej liczby 
adresatów takiego pouczenia. Dodać należy, iż obok art. 162 k.p.c. obowiązkiem 
sądu jest pouczenie o treści art. 207, 217, 229 i 230 k.p.c. – co czyni iluzoryczną 
możliwość rzeczywistego przyswojenia przez stronę treści nałożonych na nią 
obowiązków. Dopuszczalne jest oczywiście wręczenie w trakcie rozprawy sto-
sownego druku, jednakże i to nie gwarantuje skuteczności pouczenia, zazwyczaj 
bowiem bieg rozprawy wymaga pełnej koncentracji strony, nie pozostawiając 
czasu na zapoznawanie się ze stosunkowo obszernym drukiem. 

W praktyce sądowej obserwuje się doręczanie stosownych druków pouczeń 
jeszcze przed rozprawą, łącznie z realizacją obowiązku przewidzianego w art. 206 
§ 2 k.p.c. Z punktu widzenia skuteczności pouczenia i związanej z tym gwarancji 
realizacji przez stronę jej praw rozwiązanie takie wydaje się znacznie korzystniej-
sze (skuteczniejsze) niż pouczenia w trakcie rozprawy. Praktyka ta aprobowana 
jest przez instancje odwoławcze24, co ocenić należy wyłącznie pozytywnie, choć 
z czysto formalnego punktu mogłaby ona zostać zakwalifikowana jako uchybienie 
procesowe. Taką ocenę należy jednak odrzucić, mogłaby bowiem prowadzić do 
trudnych do zaakceptowania konkluzji, jak obowiązek zgłoszenia przez stronę 
w trybie art. 162 k.p.c. naruszenia art. 210 §21 k.p.c. polegającej na zaniechaniu 
pouczenia w toku rozprawy, a także wywoływać zasadnicze trudności w ocenie 
skutków zaniechania zgłoszenia takiego zastrzeżenia. Powstałaby bowiem wąt-
pliwość, czy w takiej sytuacji strona została skutecznie pouczona o treści art. 162 
k.p.c. czy też nie i w jaki sposób brak ponownego pouczenia wpływa na możli-
wość późniejszego podnoszenia uchybień objętych działaniem art. 162 k.p.c., 

 24  Zob. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 maja 2015 r., I ACa 115/15, 
LEX nr 1781926.
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z wszelkimi tego konsekwencjami. Wcześniejsze doręczenie pouczenia w formie 
pisemnej nie narusza w żaden sposób prawa do rzetelnego procesu, a z powodów 
wyżej wskazanych w sposób lepszy prowadzi do rzeczywistego zabezpieczenia 
interesów strony, stąd nawet w wypadku zaniechania ponownego pouczenia 
w toku rozprawy uznać należy, że rygory z art. 162 k.p.c. znajdą zastosowanie.

Analizując natomiast sytuację, w której sąd w żaden sposób nie zrealizował 
obowiązku z art. 210 k.p.c. należy zwrócić uwagę na to, że przepis art. 162 k.p.c. 
nie uzależnia jego stosowania od uprzedniego pouczenia. Przesłanką zwalnia-
jącą z rygoru jest natomiast uprawdopodobnienie przez stronę, iż nie zgłosiła 
zastrzeżeń bez swojej winy. Nie powinno budzić szczególnych wątpliwości, że 
w odniesieniu do stron procesu (uczestników postępowania nieprocesowego), 
które nie są reprezentowane przez fachowych pełnomocników zaniedbanie 
pouczenia zawsze w zasadzie winno zostać uznane za wystarczającą podstawę 
uprawdopodobnienia braku winy. Ujmując rzecz inaczej, już sam fakt powołania 
się na brak pouczenia stanowić będzie okoliczność umożliwiającą skuteczne 
podniesienie uchybienia, które winno być sygnalizowane w trybie art. 162 k.p.c.

Literalna wykładnia przepisu wskazuje, że nawet i w tej sytuacji uchylenie się 
od skutków niedochowania obowiązku z art. 162 k.p.c. wymagać będzie jednak 
pewnej akcji strony – samo podniesienie zarzutu nie jest wystarczające, winno 
być ono połączone z uprawdopodobnieniem, że zaniechanie zgłoszenia zastrze-
żenia nie było zawinione. Choć w analizowanej sytuacji uprawdopodobnienie, 
jak wskazano wyżej, będzie niezwykle proste, wciąż musiałoby zostać dokonane. 

Co istotne, komentowany wyrok prezentuje pogląd korzystniejszy dla stron. 
Sąd Najwyższy przyjmuje bowiem, że w wypadku zaniechania dokonania sto-
sownego pouczenia stosowanie art. 162 k.p.c. w odniesieniu do stron niekorzy-
stających z fachowej reprezentacji zostaje po prostu wyłączone, bez konieczności 
żadnych dodatkowych działań. Strona, która nie została pouczona nie ma więc 
obowiązku uprawdopodobniania, że zaniechanie zgłoszenia zastrzeżenia do 
protokołu było przez nią niezawinione – nawet poprzez proste powołanie faktu 
braku pouczenia. Stanowisko powyższe zasługuje na pełną akceptację, skoro 
bowiem strona nie została pouczona o treści art. 162 k.p.c., jest dość oczywiste, 
że obowiązek ten nie będzie jej znany. W tych warunkach wymaganie upraw-
dopodobnienia, choćby w najłatwiejszej formie, tj. poprzez powołanie w środku 
odwoławczym określonych okoliczności, w żaden sposób nie gwarantowałoby 
zachowania praw strony.

Omawiane orzeczenie dotyczy również dwóch zagadnień wywołujących 
pewne rozbieżności w piśmiennictwie, choć argumentacja Sądu Najwyższego 
nie jest skierowana na te problemy. Pierwsze odnosi się do tego, że w literaturze 
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prezentowany jest pogląd, zgodnie z którym stosowanie art. 162 k.p.c. do posta-
nowień dowodowych jest dyskusyjne25. Orzecznictwo kwestię tę rozstrzyga 
w zasadzie jednolicie, dopuszczając w takich wypadkach stosowanie art. 162 
k.p.c. - tak jak w omawianym wyroku. Po drugie, wątpliwość budzi potrzeba 
wskazania w treści zastrzeżenia konkretnego przepisu, do którego naruszenia 
doszło, w szczególności przez stronę niereprezentowaną przez fachowego pełno-
mocnika. Wydaje się, że sposób sformułowania przepisu („uchybienia przepisom 
postępowania”) wskazuje na konieczność oznaczenia w zastrzeżeniu konkretnego 
przepisu, któremu uchybiono26. Restrykcyjna interpretacja prowadziłaby jednak 
do sytuacji, w której strona niereprezentowana przez fachowego pełnomocnika 
byłaby de facto pozbawiona możliwości powoływania się na uchybienia sądu 
mogące mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie, bowiem prawdopodobieństwo 
trafnego wskazania naruszonego przepisu przez osobę nieposiadającą facho-
wej wiedzy wydaje się być czysto teoretyczne, skoro właściwe jego określenie 
niejednokrotnie nastręcza trudności nawet fachowym pełnomocnikom. Trafny 
jest więc w tym zakresie liberalny kierunek wykładni, który zaprezentowano 
w komentowanym orzeczeniu, opowiadając się za zwolnieniem z tego obowiązku 
stron nieposiadających profesjonalnej reprezentacji. 

Na zakończenie wskazać należy, że de lege ferenda celowym wydaje się jednak 
rozważenie potrzeby utrzymywania art. 162 k.p.c., gdyż pozytywny wpływ tej 
regulacji na tok postępowania cywilnego jest trudno dostrzegalny, a w literaturze 
wskazuje się głównie na związane z nią zagrożenia. 

Podsumowując, stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w glosowanym 
wyroku należy jako trafne zaakceptować. 
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Streszczenie
Artykuł 162 k.p.c uzależnia możliwość powołania się na określonego rodzaju uchybie-
nia procesowe w dalszym toku postępowania od złożenia przez stronę odpowiedniego 
zastrzeżenia do protokołu rozprawy. W glosie do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 
maja 2017 r., II CSK 520/16, autor zaaprobował wyrażony w tym orzeczeniu pogląd, 
zgodnie z którym tylko pouczenie strony, działającej bez profesjonalnego pełnomocnika, 
o treści art. 162 k.p.c., skutkuje stosowaniem wobec niej rygorów tego przepisu, poza 
wymogiem wskazywania przez taką stronę konkretnych przepisów Kodeksu postępo-
wania cywilnego, których naruszenie nastąpiło. 

SŁOWA KLUCZOWE: zgłoszenie zastrzeżenia, powołanie uchybienia, strona nierepre-
zentowana przez pełnomocnika, pouczenie

Summary
Article 162 of the (Polish) Code of Civil Procedure makes the possibility of citing to 
particular faults in procedural acts in the course of proceedings dependent upon a par-
ty’s submitting an appropriate qualification in court minutes. In gloss to the decision 
of the Supreme Court from 25 May 2017, sign. II CSK 520/16, the author approves of 
the point of view expressed there, according to which only informing the party acting 
without a legal representative about the contents of art 162 c.c. results in applying the 
rigor of the act, apart from the requirement of indicating by the party specific articles 
of the Code of Civil Procedure where procedurally faulty acts appeared.

KEY WORDS: submitting a  qualification; citing to faults in procedural acts; a  party 
acting without a legal representative; informing
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Artur Lis

Uchwały synodu łęczyckiego 
z 1257 roku
The resolutions of the Synod of Łęczyca from 1257 year

Wystawca: arcybiskup gnieźnieński Pełka (1232-1258)

Arcybiskup gnieźnieński Pełka (zwany Fulko), według kronikarza Jana Długosza 
pochodził z małopolskiego rodu Lisów. Obecnie część badaczy opowiada się 
za pochodzeniem arcybiskupa z rodu Półkoziców. Nie wiemy nic o formacji 
intelektualnej Pełki, za którym zdaje się przemawiać autorytet jakim cieszył 
się hierarcha oraz jego dokonania polityczne. Przed objęciem biskupstwa był 
kanonikiem kapituły katedralnej krakowskiej, kanonikiem kapituły kolegiackiej 
wiślickiej oraz kantorem kapituły katedralnej gnieźnieńskiej. Wybrany przez 
kapitułę arcybiskupem gnieźnieńskim w 1232 roku, funkcję tę sprawował do 
śmierci w 1258 roku. Zwolennik reformy Kościoła, dążył do uniezależnienia od 
władzy świeckiej (libertatem ecclesiasticam). Wielokrotnie pełnił rolę mediatora 
mi.in. w sporze pomiędzy Henrykiem Brodatym a Władysławem Odonicem 
o Wielkopolskę w 1234 r. W czasie jego dwudziestosześcioletniego pontyfikatu 
odbyły się przynajmniej cztery synody (1233, 1248, 1250, 1257), uczestniczył 
także w soborze w 1245 roku w Lyonie. Pełka przeprowadził również reformę 
kancelarii arcybiskupiej. Dzięki jego staraniom w 1253 roku w Asyżu kanoni-
zowano męczennika, biskupa Stanisława ze Szczepanowa. Na kartach historii 
zapisał się nie tylko jako wybitny zwierzchnik prowincji kościelnej, ale także 
najwyższej rangi mąż stanu1. 

 1 Literatura: W ł .  Ab r a h a m , Studia krytyczne do dziejów średniowiecznych synodów 
prowincjonalnych Kościoła polskiego, Kraków 1917, s. 11, 14, 47-53; M .  Bi e l i ń s k a , Kancelarie 
i dokumenty wielkopolskie XIII wieku, Wocław 1967; B.  Kü r bi s ów n a , Dziejopisarstwo wiel-
kopolskie XIII i XIV wieku, Warszawa 1959, s. 66, 68, 85–6, 135, 181, 242, 253; M .  Ł o d y ń s k i , 
Polityka Henryka Brodatego i jego syna w latach 1232–1241, „Przegląd Historyczny”  14(1912),  
s. 13–14, 17–18, 156–7, 159–60, 273, 275–8; F.  S i k o r a , Janusz kanclerz arcybiskupa Pełki 
i księcia Kazimierza Konradowica, „Nasza Przeszłość” 24(1966), s. 87–125; T.  S i l n i c k i , Dzieje 
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Źródło (tekst łaciński): Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. I, wyd. I .  Z akrzewski , Poznań 
1877, nr 361; Antiquissimae Constitutiones Synodales provinciae Gneznensis, maxima ex parte, 
nunc primum e codicibus manu scriptis typis mandatae,  wyd. R .  Hube, Petropoli 1856, s. 10-13; 
Starodawne prawa polskiego pomniki, t. I, wyd. A.Z. Helcel, Warszawa 1856, s. 357-358.

Caput 1 [Interdykt z powodu zabójstwa lub 
uwięzienia duchownego]

Crescente cottidie malicia perversorum et in deteriora seculo declinante, cogi-
mur ex preteritis casibus futuris periculis obviare. Sanccione igitur constituimus 
synodali, ut si unquam aliquis princeps archiepiscopum vel episcopum ceperit, 
extunc statim in tota provincia cessent divina officia ipso facto, nec exhibeantur 
in ipsa aliqua ecclesiastica Sacramenta preter baptismata parvulorum et peni-
tencias moriencium, ecclesiastica sepultura specialiter interdicta. Quod si vero, 
quod absit, occiderit, bona ipsius mobilia et immobilia ecclesie iure perpetuo 
applicentur. Quod si per alium captus fuerit, sua dyocesis, capti videlicet, in 
qua detentus fuerit, ac eciam si idem malefactor extra dictas dyoceses terras vel 
dominium habuerit, ipso facto ecclesiastico subiaceat interdicto. Quod si minor 
prelatus aut canonicus kathedralis vel conventualis ecclesie captus fuerit, terra 
illius malefactoris et dominium similiter ecclesiastico interdicto subiaceant 
ipso facto, et nichilominus locus in quo captus et in quo tenetur. Terre vero et 
dominia proscribencium, similiter sint ipso facto ecclesiastico supposita inter-
dicto. Si vero alias clericorum quicunque captus fuerit vel occisus, locus in quo 
captus fuerit vel occisus, et in quo tenetur, ecclesiastico subiaceat interdicto. Et 
interdictum presenti constitucione prolatum, ab omnibus firmiter observetur, 
nec a quoquam nisi ab ipsa Synodo vel a metropolitano, suffraganeis requisitis 

i ustrój Kościoła katolickiego na Śląsku do końca w. XIV, Warszawa 1953 s. 146, 156–8, 160–1, 
163, 165–6, 294–5, 308; J.  Um i ń s k i , Arcybiskup Pełka Lis na tle swoich czasów, Wrocław 1952; 
J.  Wa rę ż a k , Rozwój uposażenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego w średniowieczu, Lwów 1929 s. 
16, 18, 20, 26, 28, 33–4, 137, 139–41, 143–150; B. Włodarski, Polityczne plany Konrada I księcia 
mazowieckiego, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, 76(1971) z. 1 s. 44–5, 47, 49, 53, 
56–8; S .  Z a c h orows k i , Studia do dziejów wieku XIII w pierwszej jego połowie, Rozprawy PAU 
Wydział Historyczno- Filozoficzny”, Kraków 1921; J.  B i e n i a k , Pełka, arcybiskup gnieźnieński, 
[w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 25, Wrocław 1980, s. 574-577; B.  Z i e nt a r a , Henryk Brodaty 
i jego czasy, Warszawa 1975; J .  Now a c k i , Arcybiskup gnieźnieński Janusz i nieznany synod 
prowincjonalny roku 1258, „Collectanea Theologica” 14(1933), s. 92-172; J .  Wy ro z u m s k i , 
Arcybiskupi gnieźnieńscy XIII i XIV wieku, „Folia Historica Cracoviensia” Vol. 4-5 (1997-1998), 
s. 49-65; I .  Su b e r a , Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, wyd. II, Warszawa 1977, s. 130.
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pro maiori prelato, pro minori vero vel clerico a dyocesano, congrua satisfac-
cione premissa iuxta formam constitucionis domini Firmani, valeant relaxari. 
Et ne malefactores huiusmodi propter simulata pericula fraudulenter procu-
rent et obtineant se absolvi, statuimus, ut non nisi in evidenti articulo mortis, 
satisfaccione premissa congrua, absolucionis beneficium valeant obtinere, vel 
saltim caucione prestita ydonea de satisfaciendo infra mensem; alias in eandem 
sentenciam incidant ipso facto. Quod si secus factum fuerit in premissis, ipso 
facto fore decernimus irritum et inane.

Ponieważ codziennie wzrasta złośliwość ludzi przewrotnych, a świat docze-
sny skłania się ku gorszemu, na podstawie uprzednich przypadków jesteśmy 
zmuszeni zapobiegać przyszłym niebezpieczeństwom. Sankcją więc synodalną 
postanawiamy, by, jeśli kiedykolwiek jakiś władca pojmałby arcybiskupa lub 
biskupa, od razu natychmiast, na mocy samego tego zdarzenia w całej pro-
wincji kościelnej ustały nabożeństwa, i by nie były w niej udzielane jakiekol-
wiek kościelne sakramenty, z wyjątkiem chrztu dla małych dzieci i pokuty dla 
umierających, ze specjalnym zakazem kościelnych pochówków. Gdyby zaś to 
– czego oby nie było – się zdarzyło, jego dobra ruchome i nieruchome niech 
na prawie wieczystym będą przyłączone do Kościoła. Gdyby zaś przez kogoś 
innego został [biskup] pojmany, jego, to jest pojmanego, diecezja, w której został 
zatrzymany, a także jeśli tenże złoczyńca miałby ziemie lub władztwo poza rze-
czonymi diecezjami, na mocy samego zdarzenia będzie podlegać kościelnemu 
interdyktowi. Gdyby zaś został pojmany prałat mniejszy, albo kanonik kościoła 
katedralnego lub konwentualnego, ziemia i władztwo tego złoczyńcy tak samo 
będą podlegać kościelnemu interdyktowi na mocy samego zdarzenia, i tak samo 
miejsce, w którym został pojmany, i miejsce, w którym jest przetrzymywany. Zaś 
ziemie i władztwa wyjmujących spod prawa, tak samo niech na mocy samego 
tego zdarzenia będą poddane kościelnemu interdyktowi. Gdyby zaś ktokolwiek 
inny z duchownych był pojmany lub zabity, miejsce, w którym był pojmany lub 
zabity, i w którym był przetrzymywany, będzie podlegać kościelnemu interdyk-
towi. I interdykt ogłoszony przez niniejszą konstytucję niech przez wszystkich 
będzie całkowicie zachowywany, i nikt od niego nie może uwolnić, poza tylko 
synodem lub metropolitą, z zapytaniem o zdanie jego sufraganów, odnośnie 
prałata większego, zaś poza biskupem ordynariuszem, odnośnie zaś prałata 
mniejszego lub duchownego. I by tego rodzaju złoczyńcy nie starali się, i nie 
uzyskali tego, że otrzymają absolucję oszukańczo, z powodu udawanych niebez-
pieczeństw, postanawiamy, by mogli otrzymać - po uprzednim  odpowiednim 
zadośćuczynieniu - dobrodziejstwo absolucji nie inaczej, jak tylko w oczywistym 
niebezpieczeństwie śmierci, po uprzednim odpowiednim zadośćuczynieniu, lub 
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przynajmniej po złożeniu stosownego poręczenia o zadośćuczynieniu w ciągu 
miesiąca; w przeciwnym razie  popadną pod ten sam wyrok na mocy samego 
zdarzenia. Gdyby zaś w sprawach, o których mowa, inaczej coś zostało dokonane, 
ogłaszamy, że tym samym będzie nieważne i bezskuteczne.

Caput 2 [Promulgacja interdyktu]

Statuimus eciam, ut tales malefactores omnibus innotescant et eo amplius 
confundantur, quod tempore talis interdicti populus sono percusse tabule omni-
bus diebus dominicis et festivis ad ecclesiam convocetur, ibi festa et ieiunia 
populo indicentur, et exhortacione facta et causa interdicti exposita, malefac-
tores huiusmodi ter pulsatis campanis et candelis extinctis excommunicati 
publice nuncientur; et ut populus ad conveniendum illic amplius invitetur, 
convenientibus illuc et excommunicatos vitantibus, quadraginta dies indulgencie 
concedantur.

Postanawiamy także, by tacy złoczyńcy stali się wiadomi wszystkim, i, by 
tym bardziej ich zawstydzić, by w czasie trwania takiego interdyktu lud dźwię-
kiem uderzanej deski we wszystkie niedziele i dni świąteczne był zwoływany 
do kościoła, by tam ludowi podawano do wiadomości święta i posty; i by po 
wygłoszeniu kazania, i wyłożeniu przyczyny interdyktu, tacy złoczyńcy, po 
trzykrotnym biciu w dzwony, i przy zgaszonych świecach, publicznie zostali 
ogłoszeni za ekskomunikowanych; by zaś lud bardziej zachęcić do schodzenia 
się tam, dla tych, którzy się zejdą, i będą unikać ekskomunikowanych, przyznany 
będzie 40-dniowy odpust.

Caput 3 [Obowiązek stosowania pieczęci]

Item statuimus, ut omnes ecclesiarum rectores teneantur habere sigilla sub 
nomine ecclesiarum suarum, ut litteras que ad eos dirigentur restituant sigillatas. 

Takoż postanawiamy, by wszyscy zwierzchnicy kościołów byli zobowiązani 
mieć pieczęcie pod imieniem sowich kościołów, tak by pisma, które do nich są 
kierowane, zwracali oni opieczętowane.
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Caput 4 [Obowiązek informowania zakonników 
o osobach ekskomunikowanych]

Item statuimus, ut omnes ecclesiarum rectores, quibus monasteria sunt vicina, 
teneantur religiosis denunciare excommunicatos sue parochie; et si apud eos 
sepulti fuerint excommunicati, teneantur eis denunciare eosdem. Qui si denun-
ciacionem predictam contempserint, dyocesano denuncient infra mensem; et 
nichilominus ad eundem locum diebus sollempnibus personaliter accedentes, 
populo denuncient publice, quod in tali loco excommunicatus sit sepultus de 
magnis. 

Takoż postanawiamy, by wszyscy zwierzchnicy kościołów, z którymi sąsiadują 
klasztory, byli zobowiązani powiadamiać zakonników o osobach ekskomuni-
kowanych w swojej parafii; a jeśli u nich [tj. zakonników] zostali pogrzebani 
ekskomunikowani, zobowiązani byli im o takich donieść. Gdyby zaś zakonnicy 
takie powiadomienie zlekceważyli, niech o tym powiadomią w ciągu miesiąca 
biskupa ordynariusza. A jednocześnie niech publicznie oznajmią ludowi, gdy do 
tegoż miejsca schodzić się będzie w dni uroczyste, że w takim miejscu pogrzebany 
jest ekskomunikowany z możnych.

Caput 5 [Obostrzenia w sprawie obsadzania 
stanowisk kierowników szkół]

Item statuimus, ut omnes ecclesiarum rectores seu plebani, vel quicunque 
alii sint prelati per universam dyocesin Polonice gentis constituti, pro honore 
suarum ecclesiarum et laudem divinam, cum habeant scolas per licenciam 
episcoporum statutas, non ponant Theutonicam gentem ad regendum ipsas, 
nisi sint Polonica lingua, ad auctores exponendos pueris et Latinum Polo-
nice, informati.

Takoż postanawiamy, by wszyscy kierownicy kościołów, to jest probosz-
czowie, lub którzykolwiek inni przełożeni, w całej diecezji narodu polskiego 
ustanowieni, dla czci swoich kościołów i dla chwały Bożej, jeśli mają szkoły 
ustanowione dzięki zezwoleniu biskupów, niech nie ustanawiają [ludzi] 
narodu niemieckiego do ich kierowania, jeśli ci nie zostali wykształceni 
w  języku polskim do objaśniania chłopcom autorów, nie znają łaciny na 
sposób polski.
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Uczestnicy synodu łęczyckiego z 17 października 1257 roku: 
•	 Pełka arcybiskup gnieźnieński (1232-1258)2,
•	 Prędota z Białaczowa biskup krakowski (1242-1266)3,
•	 Tomasz I biskup wrocławski (1232-1268)4,
•	 Boguchwał III z Czerlejna biskup poznański (1255-1264)5,
•	 Wolimir biskup włocławski (1252-1275)6,
•	 Andrzej II Ciołek biskup płocki (1254-1261)7,
•	 Wilhelm I z Nysy biskup lubuski (1252-1273)8.

Konkludując synod łęczycki arcybiskupa Pełki dotyczył: 1) kary interdyktu 
z powodu zabójstwa lub uwięzienia duchownego, 2) jego ogłoszenia, 3) stoso-
wania pieczęci, 4) informowania zakonników o osobach ekskomunikowanych 
oraz 5) obostrzeń wobec obsadzania stanowisk kierowniczych w szkołach przez 
Niemców9.

Słowa klucze: synod, ekskomunika, statuty, arcybiskup Pełka, Łęczyca 

Key words: synod, excommunication, the statutes, the Archbishop Pełka, Łęczyca
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 2 J. Maciejewski, Episkopat polski doby dzielnicowej 1180-1320, Kraków – Bydgoszcz 2003, 
s. 226.
 3 Tamże, s. 234.
 4 Tamże, s. 268.
 5 Tamże, s. 257-258.
 6 Tamże, s. 264.
 7 Tamże, s. 248-249.
 8 Tamże, 240-241.
 9 W. Abraham, Studya krytyczne do dziejów średniowiecznych synodów prowincjonalnych 
kościoła Polskiego, [w:] Studia i Materiały do Historyi Ustawodawstwa synodalnego w Polsce, t. V, 
Kraków 1917, s. 45-54; M. Wyszyński, W sprawie drugiego statutu dziesięcinnego arcybiskupa Pełki, 
[w:] Księga pamiątkowa ku czci Władysława Abrahama, t. II, Lwów 1931, s. 187-197; W. Wójcik, 
Kościelne ustawodawstwo partykularne w Polsce przedrozbiorowej na tle powszechnego prawodaw-
stwa kościelnego, [w:] Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce, t. I, red. M. Rechowicz, Lublin 1969, 
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prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821, t. Poznań 1888, s. 403; T. Silnicki, 
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Polské provinciální synody 13.-15. Století, Praha 2016, s. 111-112.
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Artur Lis

Ogólnopolska konferencja naukowa 
„Polonia Restituta. Dekalog dla 
Polski w 100-lecie odzyskania 
niepodległości: Kultura i Tożsamość”, 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II (Lublin, 10.12.2018 r.)

National scientific conference „Polonia Restituta. Decalogue for Poland 
on the 100th anniversary of regaining independence: Culture and Identity”

Z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rada do spraw Społecznych 
Konferencji Episkopatu Polski przygotowali projekt: „Polonia Restituta - Pol-
ska odrodzona”. W obchody tej uroczystości włączyły się różne podmioty 
życia akademickiego, politycznego i społecznego, a honorowy patronat nad 
przedsięwzięciem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt „Polonia 
Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”, składa się 
z cyklu 10 ogólnopolskich naukowych konferencji tematycznych: (1) rodzina, 
(2) praca, przedsiębiorczość i społeczna gospodarka rynkowa, (3) obywatel-
skość i patriotyzm, (4) wolność, suwerenność i praworządność, (5) ekologia, 
solidarność społeczna i zrównoważony rozwój (6) godność i sprawiedliwość 
społeczna, (7) Europa i pojednanie, (8) kultura i tożsamość, (9) osoba ludzka, 
jej prawa i obowiązki.

Dnia 10 grudnia 2018 roku odbyła się w Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim Jana Pawła II ósma z kolei konferencja pod hasłem „Kultura i Tożsamość”.

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. Prof. dr 
hab. Antoni Dębiński w słowie wprowadzającym podkreślił, że niemożliwe 
byłoby odrodzenie się niepodległej ojczyzny i  jej stuletnie istnienie, gdyby 
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nie głęboka świadomość własnej tożsamości tylu pokoleń naszych rodaków, 
walczących o zachowanie wolności i wartości, które uosabia Polska. Dla oca-
lenia polskiej kultury i polskiej tożsamości poświęcali majątek i siły, a nawet 
ryzykowali życie. Rektor A. Dębiński zwrócił uwagę, że Katolicki Uniwersytet 
Lubelski, równolatek Niepodległej, miał ogromny wkład w odrodzenie i zacho-
wanie polskiej kultury i tożsamości. To tu w pierwszych latach niepodległości 
znalazły swe miejsce dla twórczej pracy na rzecz zachowania polskiej kultury 
i kształtowania chrześcijańskiej tożsamości osoby skupione wokół ks. Idziego 
Radziszewskiego, założyciela i pierwszego rektora KUL, związane z Akademią 
Duchowną w Petersburgu i  ideą powołania w wolnej Polsce uniwersytetu 
katolickiego, będącego ośrodkiem prowadzenia badań naukowych we wszyst-
kich dziedzinach wiedzy w duchu harmonii pomiędzy nauką i wiarą. Celem 
powstającej uczelni miało być nade wszystko kształcenie i wychowywanie 
przyszłej inteligencji katolickiej. To na lubelskiej wszechnicy, doświadczonej 
aresztowaniami i ograniczeniami ze strony niemieckiego okupanta, pomimo 
wojennej pożogi trwało tajne nauczanie, które służyło przekazywaniu wartości 
i  tożsamości oraz osadzaniu nowych pokoleń w niszczonej przez najeźdźcę 
polskiej kulturze. To KUL jako pierwsza uczelnia w Polsce podjął na nowo 
działalność po zawierusze II wojny światowej, wnosząc wkład intelektualny 
i duchowy w odbudowę polskiej kultury i tożsamości. Katolicki Uniwersytet 
Lubelski również w okresie komunizmu i realnego socjalizmu, mimo szykan 
i problemów, był wierny swej dewizie Deo et Patriae. Idąc dalej prelegent przy-
pomniał, iż KUL pozostał w latach zniewolenia symbolem wolności poglądów 
i wolności uprawiania nauki. Był jedynym prywatnym katolickim uniwersyte-
tem od Łaby do Władywostoku, na którym prowadzono naukowy namysł nad 
polską kulturą, nad polską tradycją i tożsamością, nierozerwalnie wiążącymi 
się z wartościami chrześcijańskiej Europy.

Wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Gowin (Minister Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego) w swoim wystąpieniu postawił pytanie: „w czym tkwił i nadal 
tkwi fenomen polskości?” Następnie prelegent stwierdził, iż odpowiedź jest 
prosta: kultura. Kultura odważnie i konsekwentnie pielęgnowana przez kolejne 
pokolenia. Kwintesencję jej znaczenia w życiu indywidualnym i zbiorowym 
trafnie ujął św. Jan Paweł II w wystąpieniu na forum UNESCO w Paryżu, gdy 
2 czerwca 1980 r. z całą mocą podkreślał: „Człowiek żyje prawdziwie ludzkim 
życiem dzięki kulturze. Jego życie jest kulturą również i w tym znaczeniu, że 
poprzez nią człowiek odznacza się i odróżnia od całej reszty istnień wchodzą-
cych w skład widzialnego świata: człowiek nie może obejść się bez kultury. 
Kultura jest właściwym sposobem istnienia i bytowania człowieka. Człowiek 
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bytuje zawsze na sposób jakiejś kultury sobie właściwej, która z kolei stwarza 
pomiędzy ludźmi właściwą dla nich więź, stanowiąc o międzyludzkim i spo-
łecznym charakterze ludzkiego bytowania”.

Abp dr hab. Stanisław Budzik (Metropolita Lubelski, Wielki Kanclerz KUL), 
zauważył, iż podczas obchodów stulecia odrodzenia Niepodległej Polski domi-
nuje odniesienie do przeszłości. Podkreślił, że przywołujemy zasługi „ojców 
niepodległości”, analizujemy szczególnie korzystny splot wydarzeń historycz-
nych, który pozwolił zrealizować marzenia pokoleń Polaków, wspominamy 
drogi, którymi naród zdążał do wyzwolenia spod jarzma niewoli. Najbardziej 
dramatyczna była droga walki, pasmo wielkich zrywów narodowych, których 
ducha dobrze oddają słowa pieśni: „Powstań Polsko, skrusz kajdany, dziś Twój 
tryumf albo zgon!”. Tryumfu nie było. Kolejne powstania zostały utopione przez 
zaborców we krwi. Po ich upadku niszczono konsekwentnie polską kulturę 
i Kościół, który stał na jej straży. Naród szedł drogą cierpienia, którą znaczyły 
losy tysięcy więźniów i zesłańców, pozbawionych wolności i własności. Kon-
kludując arcybiskup Stanisław Budzik, podkreślił ogromną rolę drogi kultury 
dla odzyskania niepodległości.

Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL (Dziekan Wydziału Teologii 
KUL) wygłosił referat pt. „O nieodzowności teologii w kulturze i nauce”. Uczony 
zwrócił uwagę, iż teologia przypomina i głosi z całą mocą, że Bóg nie jest 
dla człowieka hipotezą zbędną. Jeśli współcześnie idea Boga bywa jeszcze 
dopuszczona do sfery ludzkiej refleksji, to ma mieć znaczenie co najwyżej 
subiektywne. Choć w dzisiejszych czasach bardziej niż kiedykolwiek zaprzecza 
się naukowemu charakterowi teologii w imię radykalnie zawężonego postrze-
gania rozumu i jego możliwości poznawczych, znaczenie refleksji teologicznej 
nabiera paradoksalnie nowej konieczności w imię obrony całego człowieka, 
jego odważnego i  jednocześnie pokornego sięgania ku całej rzeczywistości, 
a w niej ludzkiej egzystencji z  jej wielkimi, fundamentalnymi pytaniami. 
Ponieważ człowiek nie znajduje samowyjaśnienia w sobie samym, staje wobec 
niezaprzeczalnie racjonalnego wezwania do uznania swojej ograniczoności, 
by następnie pokornie otworzyć się na prawdę, możliwą do poznania dopiero 
wtedy, gdy ratio pozwoli na światło fides.

„Polonia Restituta - duchowe przesłanie Jana Pawła II” to z kolei temat 
wystąpienia dr hab. Iwony Niewiadomskiej, prof. KUL (Prorektor Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II). Pani Prorektor przypomniała słowa 
św. Jana Pawła II dotyczące kolejno: ojczyzny, narodu i patriotyzmu. 

Z dużym zainteresowaniem spotkało się wystąpienie o. prof. Andrzeja 
Wódki (AVEPRO Watykan) pt. „Tożsamość podmiotowości kulturowej. 
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Zderzenie kultur i  tożsamości - mit czy rzeczywistość”. Zakładając, iż bez 
obawy o epistemologiczną pomyłkę można de facto mówić o „podmiotowości 
kulturowej narodu”, w konsekwencji można też przyjąć, iż kultura i tożsamość 
określonej grupy ludzkiej mogą się wzajemnie przenikać, inspirować, kształto-
wać myślenie i działanie społeczeństwa. Aspekt specyficzny zagadnienia każe 
nam jednak zająć się dynamiczną polaryzacją i konfliktem między kulturą 
i tożsamością. Chodzi zatem nie tyle o „sympatyczną”, spontanicznie komple-
mentarną formę wzajemnych odniesień pomiędzy kulturą i tożsamością, ale 
przede wszystkim o ich „zderzenie” i jego ewentualny potencjał „antypatyczny”, 
który również może modelować tożsamość podmiotowości kulturowej narodu.

Dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ w referacie pt. „Polska tożsamość 
wczoraj, dziś i jutro” powiedział: Tożsamość polska wyrastała na bazie kultury 
poszukującej podmiotu, ale w sytuacji jego współistnienia z innymi podmio-
tami o charakterze narodowym czy etnicznym, czego wyrazem była Rzecz-
pospolita Obojga Narodów oraz wielokulturowy, a przy tym pełen tolerancji 
charakter epoki jagiellońskiej, co upoważnia do współczesnej inspiracji wie-
lorakim i synergetycznym wachlarzem idei jagiellońskich. Poszanowanie pod-
miotowości własnej z otwartym i dialogicznym stosunkiem do podmiotowości 
własnej z otwartym i dialogicznym stosunkiem do podmiotowości innych to 
cenne dziedzictwo kulturowe dawnej Rzeczpospolitej, która odzyskała swą 
niepodległość walcząc za wolność waszą i naszą, z trudem, ale niezłomną 
wolą odbudowy aksjologii współistnienia kultur i narodowości, przełamując 
wszystkie praktyki jej naruszenia o charakterze zarówno zewnętrznym, jak 
i wewnętrznym. Współcześnie mozolna odbudowa woli „kultury niepod-
ległości” po destrukcyjnym okresie realnego socjalizmu mobilizować musi 
najlepsze i najbardziej twórcze atrybuty dziedzictwa kultury polskiej, które 
lokalizują się daleko zarówno od skrajnego liberalizmu, jak i nacjonalizmu.

Z kolei prof. Rocco Buttiglione (Papieski Uniwersytet Laterański w Rzy-
mie) wygłosił referat pt. „Uniwersalizm kultury i wizja kulturowa św. Jana 
Pawła II”. Kultura jest kultywacją człowieczeństwa w człowieku, czyli świa-
domości odzwierciedlającej się w tym, co mu się stało i co się stanie. Zaczyna 
się samym aktem narodzin i tym, że po narodzinach nie zostaliśmy porzu-
ceni na pewną śmierć, ale zostaliśmy przyjęci, wychowani i byliśmy kochani. 
Rodzina jest pierwszym zarodkiem kultury. To na łonie rodziny otrzymujemy 
od naszych rodziców wartości, które ożywiły i dały sens ich życiu, które skłoniły 
ich do wydania nas na świat i dbania o nas. My istniejemy dzięki temu, że oni 
kochali coś więcej oprócz siebie samych. Właśnie dlatego zasadzili drzewa, 
których owoców sami nie zebrali, żebyśmy mogli mieć pełniejsze i szczęśliwsze 
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życie. Tajemnica miłości, która wykracza poza nas samych, jest ściśle związana 
z tajemnicą pracy sprawiającej, że ziemia staje się płodna.

Nie sposób w ramach krótkiego sprawozdania omówić wszystkie uroczysto-
ści, wykłady i dyskusje jakie miały miejsce podczas lubelskiej edycji konferencji 
„Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”.  
Prelegenci sympozjum poddali analizie „Kulturę i Tożsamość” - te wzajemnie 
przenikające się i inspirujące rzeczywistości kształtujące myślenie i działanie 
polskiego społeczeństwa, zarówno w ich ujęciu historycznym, na przestrzeni 
ostatnich 100 lat, jak i z dzisiejszego punktu widzenia, wraz z perspektywicz-
nym spojrzeniem w przyszłość.
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